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LETTER-OEFENINGEN.
Het Tweede Boek van Samuel ; naar het Hebreeuwrch : door
YSLP.AND VAN BA ELSVELD : Korte Aanmerkingen over
het Tweede Boek van Samuel, voor Ongeleerden, (door
, de Bruyn, 1792,
denzeifden) . Te Amfierdam by
In gr. 8vo. zoo en 94 bl.
® p onzen gewoonen voet in de aankondiging van die
nuttig Werk voortgaande , vindeu wy tertcond in
bet Eerfte Iloofddeel een Stuk, het welk wy niet nalaaten
kunnen aan onze Lezers mede to delen, namelyk den
htaagzang van DAVID Op SAUL en JONATHAN, door dell
Here HA ELSVELD op deze wyze vertaald :
Dus werdt dan Israels fieraad op uwe heuvels verfagen ;
Hoe vielen, helaas! de Helden!
Ach! maakt bet to Cati niet bekend ;
Vetkondtgt bet niet op Askelons flraaten!
Op dat de FiliJlynfche dochters zich niet veiblyden,
De dochters dier onbefuedenen van vreugde niet dartien!
6 Cilbota's berg, daauw, noch regen, moet u immer befproejcn)
Noch de akkers, zoo vrnchtbaar in godgewyd graan!
Ach ! daar viel bet fchild der Helden , met fmaad, op den grond a
Het fchdcd van Vorst SAUL! -- als ware 't nooit gezalfd,
J ONATHANS boog ontfpande aich nooit,
Dan verzadigd van bloed, van 't merg
Der verfagene Helden I
Nook keerde SAULS zwaard onvoldaan in de fchede!
SAUL en JONATHAN! beminlyk paar!
In bun leven vereeuigd, in hunn' dood niet gefcheiden j
Sneller waren zy dan arenden!
Hun cooed was lecuwenmoedl
Weent, Israels dochtersl weerrt over SAUL ;
Die u in 't kostbaarq purper klee4de,
Die uw gewaad met gouden'Aleinodien fterde!
Hoe vielen de Hen, op bet bloedige lagveld!
JONATHAN, helaask,'VerfaKeq,q op uwe heuvels!
Om u, myn broeder, myn loxATUAN! ben ikk ontroostbaar!
b Lust van myn lemn,
PTT . 1794 . A(Y I1'A
DIG)
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Dien ik vuuriger, dan ooit eene fchoonheid, beminde I
l-Ielaas ! hoe vielen de Helden !
IJoe lagers de wapens in 'r rondo verftrooid!
Het achttiende Vers van dit Eerfle Hoofdf}uk, dat in
de gewoone Vertaaling geheel onverftaanbaar is, krygt in
die van onzen Schryver cell zeer goeden zin :
,, DAvlu
• maakte dezen lilaagzang - welken by gebood, dat
• die van Yuda's Stam zouden leeren zingen, gelyk zy
• ook, [order den titul] de Boog, geplaatst is in bet
• Boek der Gezangen ." De Lykzang kreeg, gelyk by 'er
1n de Aantekening byvoegt, waarfchynlyk dit Opfchrift,
uit bet gewag van JONATHANS Boog in denzelven ; gelyk
zo meermaals deLiederen der Oosterlingen Opfchriften draagen naar eene zaak, welke byzonder aangeroerd words .
De moeilyke plaats, Kap . V : 6-8 , vertaalt de Heer
IIA IELSVELD : „ De 7ebufiten zeiden tegen DAVID : Gy
„ zult bier niet binnen komen, alzoo de kreupelen en blin„ den u genoeg zullen afweeren, door to roepen : DAVID
„ koint bier Diet binnen! --- Evenwel veroverde DAVID
„ bet burgilot Zion, dat naderhand DAVIDS Sted genoemd
„ is . By deze gelegenheid zeide DAVID : Al wie de
„ yebufiten doodflaat, wanneer men by de waterleiding,
„ doordringt, [die verflaat] die kreupelen en blinden,wier
„ geflagen vyand DAVID is .
Vandaar is bet fpreek„ woord afkomftig : Ken kreupele en blinde komen niet in
„ den tempel ."
Ter nadere verklaaring zyner menmg, zegt by in de Aantekeningen : „ De Yebufaten,lJeunende op de fterkte van bet bergflot, bet welk zy voor
onwinbaar hielden, en niet min op bet heiligdom, bet
welk zy waanden, dat door de magt der Goden genoeg
zou befchermd worden, befpotten DAVIDS onderneeming ;
zeggende : Dat kreupelen -n blinden hem wel zouden afweeren, door enkel to roepen : DAVID komt bier niet bin .
en,
nen . DAVID bemagtigde echter de bergvesting
als men nu genoegzaam meester was van tie f'erkte, doordien men doorgedrongen was tot aan de waterleiding ;
(om dit to verftaan, moet men weten, dat de bron Si'0m, door eene waterleiding, Ian den burg Zion water
bezorg' e, en dat even Belegerir van .7erzcfalem , meester
zynde van deze bron en waterleiding, -tiW belegerden bet
water kau affnyden, en dus tot de o-9trgave dwingen)
21S DAVID, zeg ik, nu meester was van deze waterleiding,
gig dua op het punt om de vesting to bemagtigen, wilds
by
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by dezelve niet verwoest , maar gefpaard, hehber . T-lv
zedde, vs . S . Al wie, enz . Zyzle meening is :
en, zal d9
.ebufiten in bet ]even fpaaren ; mec hen to dooden zou
men Been meer cere isle ; gen ;, dan of men kreupelen en
blinden verfloeg, dan of men byzonder die Af ;oden verfloe„ welker geflagen vyand DAVID was, en die, in de
daad, zoo magteloos waren, als lammen en blinder .
Vanhier kwam 'nu bet ipreekwoord : „ Fen kreupele en
blinde komen niet in den tempel," in dat heiligdom . Het
zal den .7ebufiten , fens vandaar verdreven , c,f hunne
Goden, onmooglyk zyn, om 'er zich ooit weder to vestigen ."
Kap . VJ: 4, houdt ooze Schryver bet zeer waarfchynlyk, dat de naam UZZA, uit den Ilebr. Tekst uitgevallen is . Wy hebben bet reeds dikwyls to vooren gezien,
dat de Heer I-IA ELSVELD volkomen vry is van bet vooroordeel, voor de zuiverheid en ongefchondenheid der tegenwoordige uitgavcn van den Hebr. Bybel ; en by geeft
daarvan ook by dit Boek meerdere bewyzen .
Van de yzelyke wreedheid, waar mede DAVID de verwonnen
oabiten behandelde, volgens leap . VIII : 2, zegt
de Beer IIA ELSVELD : „ Deze daad kunnen wy, volgends onze zeden en gewoonten , niet vry plyten van
wreedheid . Doch wy weten niet alle de omftandigheden, welken hem daar toe aanleiding gegeven hebben ;
bet voetenfpoelen, dat onze Voorvaders omtrent de Spanj aarden oefenden , was ook wreed , maar noodzaakten
zelven hen 'er Diet toe?
zoo veel
de Spaajaar
weten wy, dat bet doel der verbonden mggten , onder
welken onk de
oabiten behootden , niet minder was
dan de Ifrai1iten geheel nit to roeijen, Pf. LXXXIII : 5."
[Zou de Schryver hier niet uit eere poetiliche figuur ten
onregte befluiten, door dezelve, naar den letter, als
ne
historifehe waarhi~id op to vatten?] , Verders
ag
men `zich beroepen op bet Krygsrecht van die tydeh ,
enz."
Kap . XII : ;I . De Heek IIA ELSVELD hadt to -vooren ,
in zyn' Bybel Verdedig¢, Ill, 6a, zich niet ongeneigd getoond , om de vei aling, door SCIUJLZE van deae plaats
gegeven , aan ate neme1r , en dam", db wrede daad van
DAVID, die her gemeld words i , in een ander licht voor
to Itellen . Doch met ckoegen lieu w~ , dat by thands dit
gevoelen vertaar "De woorden dh1c1 i , in dee daad, pen
z shteren zin .
e redenen.w onclertusf -l en , did eenigermaa .
A 2
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rnaatc de zwaare fchuld van den Koning in dit geval kunm
nen verligten , zyn door onzen Schryver goed voorge,
field, en in het gemelde Werk, en in zyne Aantekeninen vergelyke vooral P11ICHACLIS,
gen op deze plaats .
ofai'sch Regt, I Deel, bl . Sat, en very.
Over de gefchiedenis van den ongelukkigen ABSALOar,
Kap . XVIII: 9 , vinden wy de volgende Aanmerkingaan zyn hoofdhair is blyven hangen, is
„ Dat ABSALO
wel eene algemeene gedachten, die JOSEFUS ook heeft ;
doch de Tekst zegt 'er niets van . fly kwam onder de dichte
takken van een' Terpentynboom doQrryden , en raakte
tusfchen twee laager hangende takken , onder welken by,
bukkende, meende door to ryden, met het hoofd verward , waar toe zyn hair ook wel iet 'kan toegebragt
uilezel at,
hebben ; door den fchok raakte by van den
then hy, naar de gewoonte by de Arabieren nog beer .
fchende, zonder Zadel of Stygbeugels bereedt, en bleef
dus aan zyn hoofd, niet eigenlyk aan zyn hair,, hangen .
Het blykt, eindelyk , uit de uitdrukking, dat zekere bekende Terpentynboom door den Schryver aangeduid wordt.
Van de twee fchoone Dichtflukken, die Kap . XXII en
XXIII voorkomen , geeft de Heer HA ELSVELD fchoone
inetrifche Vertaalingen. Wy kunnen niet nalaaten bet
twede, bet welk het klein(le is, bier nog tot eene proeve mede to delen ;
Ben Goilfpraak van DAVID, ICAYS Zooa ;
den G.Qdlprait eens mans, op her hoogfte verheveno
• ot , Koning gezalfd, door Israels God,
Gelieftl is de llederen, die Israel zings .
De geest van JEHOVA fpreekc heden door my,
Zyn redenen vloejen my thans van de tong,
t~ant Israels God heels tot my gefproken,
Want Israels rotsfleen heeft aan my beloofd
EEN HEERSCHER DER WERELD, GROOT EN RECHTVAARDIG 3
EEN HEERSCHER, DIE .~GODLYEEN EERBIED VERWEET .

Gelyk whet licht van c~en morgen, by 't ryzen der zon,
a van eenen onbenevelden morgen t
JGelyk
de glans na den regen
Op 't jeudige kruid,
Zie! zoos myn buia)y mynen God!
Dit is zyn verbond, voor euwig geflaafd,
In alles bepaald, in allqs• gehoudenc
Zie! zoo zal myn heil,rzoo zal myn werfsch ,
Ook glansryk uitfpruiten !
Daar tegen zyn fnoodaarts deli doorneu gely jk,,
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Die elk zoekt to myden ;
Geen' hand aan durfc vatten ;
Wie ze uitrukt, voorziet zich
I1Tet fpiesfen met yzer beflagen .
Zy worden ten laatflen
Verbrand, daar zy flaau !
Wy fluiten deze aankondiging met het begin mede to
delen der Aantekeping van onzen Schryver op de histoen
ric van DAVID 'S Volkstelling, Kap . XXIV : i : „
heeft zwaarighedeli gevonden, in het hoofd van deze gefchiedenis, om dat 'er gezegd words, dat J&HOVA DAVID
aanporde, enz . Doch men bedenke , dat de Schryvers
des O . T ., alle de gebeurtenisfen der ondernlaanfche waereld aan de Goddelyke Voorzienigheid onderwerpende ,
meermaalen dus fpreken, en aan God, als de Opperuorzaak aller dingen, toekennen, het Been aan de middeloorzaal en het naast moot worden toegefchreven . De Schryver van het Boek der Chronieken heeft daarom het woord
Satan in de plaats gelleld, waar over wy to dier plaatfe
fpreken zullen ."

De Oplettende Bybelbefchouwer, het Hoogduitsch van den
Heer J . L . EWALD, vry nagevolgd door J . A . S . HOEKSTRA, Leeraar der Doopsgezinden to Utrecht, (thans to
Altona,) en Lid van verfcheidene Taal-, Dicht- en Let .
terkundige Genootfchappen . EerJte Deel. Te I2 e cht . by
de Wed. S . de Waal en Zoon , 17,92 . '7n gt . &o .
503 bl .

nvergelykelyk veel hebben de aankoomende Kinderen
van onzen leeftyd vooruit, by die van vroegero daO
gen - van flegts twintig of dertig jaaren rugwaarts ge .
rekend . Indies de volgende Gefla#ten beantwoorden aan
de moeite, welke thans, zints eemgen tyd, wordt aangewend, om het verftand der Jeugd met nutte _ :undighe .
den to verryken,dal dd" verlichttug, ten deezen opzigte
een hoogen trap bereft 1iri,!bben . ;Zg verre onze opmerdeeze moeite, t&i
gebeel zdinder vrusft.
king ftrekt ,
Onder de mate tK Boekct~-;, I welke door onze handen
gaan, ontvangen wy 'hierom me* genoegen elk Gefchrift,
waar door het eilzaam doelwit der eterlichtinge des veri'auds kan bevorderd worden . By Ghristerlen moot de
kenA 3
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kennis der gewyde Gefchiedenisfen van het letterlcundig
vak der Opvoedinge met worden uitgeilo®ten, maar veel
eer daarin cene rurme plaa,s bellaan , raids de voordragt daar van worde ingerigt op eene wyze, berekeud
naar de hinderlyke vatbaarheden . Van deeze inrigting
hangt, voornaamelyk , af, de befisfing der Vraa e, of
de Kinderen vroegtydig met den Bybel inoeten bekend en
gemcenzaam worden? Het Werk , w1"- ivy thans aankondi ;en, ko,)tnt ons voor, gcllelde -vereischtc vry wet
getroiten to hebben . Alleenlyk zouden wy in beuenking geeven, of cen Boek van ruim vyfhonderd bladzyden, door de ;;route uitgeflrektheid, de jonge Leezers
wel niet konde aflchrikken . Doch dit zou eenigzins kunnen verholpen worden, indien de Oudeis zich verledigen,
eon, op gezette tyden, zich eenig ged, ;,;1ta to doen vourleezen, en, op eera gemeenzaauien trant, over bet gelee .
zone met hunne Kindereu to fprecken .
Van de natuur en de uitvoering des Werks, zuilen
ivy een kurt verllag doer, en voorts icts ter proeve mededeelen . Over het geheel genomen is bet Werk, door
regelrcchte aanfpraak, onmiddelyk tot de Kinderen in ;%erigt . Naa een algemeen berigt, wat men door den Bybel to veraaan hebbe, gaat de Heer EWALD over tot c_ :ie
afzonderlylce befcilouwing van ieder Boek, in den gewy .
den Bondel begreepen, van bet Bock Genefis af, tot dat
der Openbaaringe aan 31oannes ; geevende een kort berigt,
zo van elloen Schryver , als van den algemeenen inhoud ert4 he oelinge . Over de Brieven der Apostelen,
in 't algcmeeq, geeft by aan zyne Leerlingen dit verllag
• In veele groote Steden waren reeds geheele aanzienc• lyke Christen Gemeentens , die op eene regelmaatige
„ wyze bycen kwamen, hunne Befchermers, Opzienders,
• Lec aars en Ouuerliu ;,en, hadden, en ook tot elkande• ren in ecn allernaauwst verband, door de hciligllc be„ trei .kingen,ilonden . Gy kunt u zeer gemakkelyk voor„ licllen, dat het in deze Gemeeatens niet altoos na de
,q j uiste orde verricht wierd, wat ter inl:landhouding
,, derzelver verricht moesLC worden, dat 'er verfcheidene
• misbruiken van tyd tot_ tyd iniloonen, d : t de Chris„ tenen dikwerf niet zoo leefden, als zy"4wel behoorden
• to doen, en dat 'er vaak z! ;1ke gcvalltn in him mid„ den pla ats konden gryner, , in tvelken zy zich zelve
]eius Aposte• pier wel to rechte kon,ien helpen
Londen niet aitoos na de Uemeenteits zclv.: rei .
•
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„ zen , daarona fchreeven zy, ter vervulling bier van,
„ hunne Brieven aan de onderfcheidene Christen Ge .
• meentens, welke dan openlyk voorgeleezen , en met
• zelden aan andere Gemeentens in de nabyheid gezonden, wierden ."
• Aldus den Kineeren een algemeen denkbeeld van den
Bybel gegeeven hehb2nde , gaat de peer rWALD over
om de aanmerkeiykfce geb,eurteuisfen in een gemeenzaamen trant to ve . :raalen ; om voorts, meestal, uit de ge .
beurtenisfen zodanigc nutte leeringen of to leiden, welke
daarin onmiddelyk liggen opgeflooten , en naar de vatbaarheden van Kindercn berekend zyn .
Tot een flail
zullen wy bier laaten volgen , her verhaal der ontmoeofes met den Egiptifchen man, en des Schrytinge van
vers aanmerkrngen op dit verhaal : „
ofes had wel
eons gehoord , dat by van geboorte geen Egyptenaar,
maar een Jood, was .
Hy bezogt dikwerf dan ook
de Jooden , en hoe meer by met hen omging, des to
incer zag by , hoe zy onderdrukt, en door Pharao en
zyue Hovelingen benadeeld, en onrechtvaardig behandeld,
wierden . --- Dit was hem hartelyk leed, want by was
zeer goedaardig van natuur, en kon iv. 't byzonder geheel
niet verdraagen , dat men remand onrechtvaardig behandelde . Op eenen zekeren tyd wedex tot hen gaande ,
ziet by , dat een Egyptifche Htntrvoogd eenen onfchuldigen Jood erbarmelyk flaat, en als een laagen flaaf tot
den gering(len arbeid aanzet. Dit maakt here 1oonig -by valt met eene edele zugt voor recht Gn ger
gheid
op den Egyptenaar aan
en flaat Item~ do
-A
Ziende war by ge iaan had, en welke gevolgwn,dit .•coude
kunnen hebben, vergraaft by hem onder een hoop zand,
en gaat zyns weegs .
Voorzeker heeft by op bet
ernflig(le den geredden Jood aanbevolen , om her *h
aan niemand to willen zeggen . --aar deze konde
niet we[ zwygen ; by verhaalt her aan alle Jooden, die by
ontmoet . Dezen verhaalen her weder aan anderen, en
zo verbreid zich her gerttcht weldra under alle de Jooden, die in Egypten woonden . ofes wist van dit
alles niets,
maar, dp eenen anderen keer weder uit .
gaande, treft l twee Jooden aau Welke elkanderen floegen ; weldra betrterkte by wie dezen twist en ongeregelde
handelwyze begonnen had, en fpreekt met verachting hem
aan , hem met verwyt onder de oogen brengende bet
fchandelyke zyuer daad, dat by zynen broeder floeg .
aar
A 4
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aar deze , in plants van geroerd to worden door 2yne
aaiifpraak, word boos, en zegt, war hebt gy my to beveelen, dat is in 't geheel ww zaak niet, houd gy u butten ons gefchil , of zyt gy ook voorneemens, 0111 my
even zo moorddadig om her leeven to brengen, als gy
den Egyptenaar om her leeven gebragt hebt ?
o.
fes vericbrikte, en werd van ichrlk dood bleek, toed by
dit hoorde, wyl by gedacht had, dat niemand van dit
voorval iets wist .
Nict lang daarna hoorde by, dat
dit geval ook reeds aan Pharao gemeld was , en dat deze een heimelyk voorneemen had opgevat, orn hem om
her leeven to brengen . Nu zag en begreep by duidelyk ~
dat by zyn leeven niet meer zeker zoude zyn -- indien by in Egypten bleef. War zou by derhalven doen ?
H-ly ging in her geheim op de vlugt, en verliet Egypten,
zonder to weeten wait by in 't eind belandeu zoude .
G
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„ Hier zal ik u iets zeggen , lieve kinderen ! dat gy
ter deegen in uw geheugen ingriflen en bewaaren moet .
„ Dikwyls leezen wy in den Bybel, dat ook vroome
menfchen nu en dad dingen deeden, die, wel bekeekcu,
niet goed en rechtvaardig zyn : zoo als by voorbeeld
dat by een Egyptenaar
bier van
ofes verhaald word,
doodgefla_gen heeft. Zulk een daad ware daarotn flier
goed of rechtvaardig, wyl ze door een anders goed en
kwaad
rechtvaardig" than gedaan werd . - Neen
is kwaad, en verandert niet, alfchoon bet ook door den
ofes bedreeven word . -De lieve God
anders braavtn
heeft daar geen behaagen in, en in zulke daaden moet
n1en de vroome menfchen diet navolgen ; want, wanneer
de vroomen altoos onvroome en ondeugdzaame daaden
doen, dan zyn zy geene vroonle, maar godlooze, menfchen .
otes en veele andere hvbelheiligen worden
daarom vroom en braaf genoemd, en ons ten vootheelde
gefleld, wyl zy altoos eene hartlyke genegenheid tot bet
goede hadden, -- altoos de overhellende keus hunner
barren was , om God to vreezen en zyne geboden to onderhouden,
veele goede daaden ve,~d chtten, en dat
uit zuivere en aan God geheiligde begl'nzelen, -- eu
overigens maar weinige kwaade daaden deeden , en dat
nog diet met voorbedachten mad , maar doorgaaus by
bveryling, zoo als bier her geval vau
ofes omtrent den
Egyp
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.^yrtenaar geweest is ; en zoo ze een hwaade daad be.
gaan hadden , dat zy aisdan terltond getrolfen waren
door het leevendiglte berouw en het hartelykfte bezel
van ichuld, en zsch oogenblikkelyk aan God en hun eigen geweeten verbonden , om voortaan wyzer en better to
aulien handelen, en zich in het toekomende voor deze en
dergelyke daaden to hoeden . -- Hierin nu, lieve kin
.
deren! en niet in haare gebreken, moeten wy deze vrooane lieden navolgen, en het ook zoo maaken , als zy het
gemaakt hebben .
„ Daarom , mag ik u bidden , lievelingen van myn
hart! in wier geluh ik zoo veal belang ftel, live kinderen ! tracht 'er toch altoos na, om langs hoe meer goed
en deugdzaam to worden : gehoorzaamt Loch beftendig
uwe heve Leermeesters
uwe lieve Ouderen
en,
boven ales,---- uwen lieven God .
En hebt gy cens
wat kwaads , wat onrechtmatigs
gedaan , b dat
bet u toch fchielyk Teed zy en hartelyk berouwe ; en
dus moet gy, met een biddend hart tot God , aiie uwe
verihogens in het werk flellen , om het nooit weer to
doen . ---- Dan ook zyt gy vroome kinderen, en zult
fleeds gelicfd en hartelyk bemind worden van den lieveil Gccd .
,, Nu myne lieve kinderen ! het geen ik u daar gezegd heb is voor u veel waardig ; 8 bewaart deze lesfcu (Ian toch in uwe harten , en doet 'er uw voordeel
inede ."
o~

Leerredenen over eenige Onderwerpen , betrefende de be iefening van den Christelyken Godsdienst . Door ROBLi; r
WALKER , Bedienaar van het H. Euangelie, in de HQofdkerk to Edenburg . Uit het Engelsch vertaald . Derde
Deel. Te Utrecht by W. van Yzerworst, 1792 . In gr.
8vo . 502 bl .

en achttiental bevat dit Derde en laatfte Deel der
Leerredenen van den Godvrugtigen
Iii een
E
1'oorberigt ontinoeten wy eenige karaktertrekken van den
WALKER .

Schryver, ove nomen uit een : Lykrede, op denzelven,
uitgefproken Tr den beroemden , en by ons genoeg
bel enden, HUGH BLAIR, den vriend en medgezel zyncr
jeugd , en bykans vyf en twintig jaaren 's ans Amptgenoot in den dienst der zelfde Kerke ; ,., geduurende weli ;e l :
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ken langen tyd," fchryft de Lykredenaar, „ hoe zeer
• wy dikwyls verfchilden in denkwys over publieke
• zaken, heeft egter dat verfchil nooit ons hartlyk ver• trouwen afgebroken , noch eenige kreuk van onder• liege vriendfcllap veroorzaikt." Volgens eene Aantekening aan bet einde des Voorberichts , zyn wy de
Vertaaling der negen eerfle Leerredenen deezes Deels vetfchuidigd aan de kunde en vlyt van wylen Vromve sopHIA THEOI)ORA DE BEVEREN , Dochter van den fleere
-THrOD . FELT AN DE BEVEREN , laatst Predikant to
Utrecht , en in haar leeven gehuwd aan
r. EINARD
og . Ileeren Staaten van
TYDE1IAN , Griffier der Ed .
Overysfel. - \Vat de Leerredencu zelve aangaat, zy zyn
achttien in getal, en van de zelfde ftrekking, als wy, ten
aanzien der voorgaande Deelen, reeds hebben aangekondigd ; van een ftigtelyken inhoud, en met gemoedelyken
ernst aandringende op de beoefening der waare Godzaligheid . Het lust ons thans , icts ter proeve mede to
deelen uit de achtfte en negende Leerrede , handelende
over bet gebod , Exod . XX: 8 . Gedenkt des Sabbathdags,
dal gy then heiligt .
Twee zaakeu , behalven bet toepasfelyk gedeelte , behandelt aldaar de Lecraar . Vooreerst
onderzoekt by, hoe verre het gebod in den Text de Chrismen verbinde ; vervolgens , op hoedanig eene wyze dit gebod
woet onderhouden worden. Uit bet cerlte deel, zullen wy
bet hoofdzaaklyke van 's ans bedenkingen overneemen .
De Heer WALKER , zich verklaarende voor de pligtmaatigheid, om, van tyd tot tyd, ddnen dag aan den dienst
des Allerhobgften toe to wyden , houdt de volgende
flellingen voor erkend en toegeftaan : Vooreerst, dat een
gedeelte van onzen tyd moet befteed worden in den onrniddelyken eerdienst van God . Vervolgens, dat bet regt,
om to bepaalen , welk tydsgedeelte, of welke ftaatelyke
tyden, moeten befleed worden in den dienst van God,
aan God toekoome . Eindelyk, dat God werkelyk, door
zyn gezag in dit ftuk, is tusfchen beiden gekoomen, en,
door eene ftellig'e wet , voor zich zelven tenen dag nit
zeven heeft voorbehouden . loch , hoewel this de Sab .
bath van eene verbindende kragt ware voor de Jooden,
tot welke deeze wet regclregt was ingerigt, is het, egter,
eene zaak van nader onderzoek, of dezNe onder de bedeeling der Christenen haare kragt behoude .
De Eerw.
WALKER houdt bet daar voor, dat dit gebod nog van
kraal is , in zo verre naanllyk hetzelve cene verklaaring
van
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van Gods wil hehelst , dat een dag van de zeven aan
Codsdienflige oogmerken moet worden toegewyd . „
et
„ op -6 ;t op den byzonderen dag , welke moot worden
• w ;argenomen, aile de dagen in zig zelve gelyl : zynde,
„ zo moet de vastfl:elling derzelven van een flelligen aart
• zyn, en kan daarom verwisfeld worden, naar het wel„ behagen van den Wetgever ." Wat 'er, intu5 .chen ,
zy van de aanmerkelyke verandering , daar omtrent
door de Christener_ gemaakt, en of dezelve op genoe ;zaam Godlyk gezag flenne , lydt een verder onderzoek .
De Heer WALKER is van mecoing, dat voor de gcwvoonte,
oin, in de plaats van den laattlen, den eerften dag ter
weeke godsdicnflig to onderhouden , voldoende redenen
kunuen worden aangevoerd . Zie hier hot hoofdzaaklyk
beloop deezer redenen :
Vooreerst, zegt by, biykt bet uit de Schrift, „ dat
„ deeze de dag was, op welken de Apostelen en eerfte
• Christenen hunne plegtige zamenkomften hielden , tot
• de openbare oefeningen van Godsdienfligen eerdienst ."
Ten bewyze hier van beroept zich de Schryver op
Hand . XX : 7 en i Kor . XVI : r , 2. Omtrent den eerfl:en
Text , in welken gefproken wordt van de byeenkomst
der Discipelen , op den eerfien dag der weeke, om brood
to brceken , of bet 1-I . Avondniaal to vieren, merkt by
nan, dat aldaar Diet flegts een I(erkgebruil ; befchreeven,
mar hctzelve door de vastieliing van eeliea door den
Fkdii en Geest fchryvenden Apostel bekragtigd en bevestigd,
wordt . Of wil men bet werk van dien dag bepaalen
tot hot inzamelen van aalmoezen, waarvan fn de andere
plaats wordt gefproken , „ dan nog fluiten de woorden
,, noodwendig in, dat deeze con weekelykfche dag was,
• toenmaals in gebruik, op welken de Christenen hunne
„ wereldfche bezigheden laakten, en zamen kwamen tot
• de gemeenfchaplyke aanbidding van God ; en dat de
• Apostel deeze handelwyze regtvaardigt en goedlteurt ."
Bier by koomt , dat de gemelde dag, in de vroegfte tyden, onderfcheiden Wierd door de bennaming van den
dag des Heeren ; , den dag, op weiken de Verlosfer ze• gepraalde over den dood, en welken Hy, door zyne
• opllanding op 0enzelven, verheerlykte boven alle andere
• dagen ." Gelyk nu, onder bet O . Testament, de zevende dag geheiligd wierdt ter gedagtenisfe der Scheppinge, om dat God op lien dag rustte van alle zyne Weri_en ; „ is hot 4an niet even redelyk en welvoegelyk
„ (vraagt

r. .

WALK!:["

• (vraagt de I-leer WALKER) dat onder de Euangelie.
„ bedeeling de eerflc dag zoude geheiligd worden, daar
„ wy zien, hoe, op dien dag, de groote God en Zalig„ maker rustre van alien zynen arbeid, in den flaat zynes
„ lydens volbragt, en nit den dood verrees, ter getui„ g-nis dat 'S menfchen Verlosfing volkomelyk was daar
„ gefleld ? voorzeker , de vernieuwing der wereld , na„ dat de zonde, in zekeren zin, dezelve gefloopt hadt,
„ is een even heerlyk en Godlyk werk , als de eerfle
,, ichepping derzelve, en even waardig, om door ons dank• baar gedagt to worden ." In de derde plaats beroept zich
de Schryver op her ftandvastig gebruik, zints den leeftyd der Apostelen , waar omtrent nimmer eenig verfchil
heeft plaats gehad, hoe zeer anders de Christenen, omtrent her vieren van andere heilige dagen, onderling mogen verdeeld geweest zyn .
Eindelyk beroept zich de
Schryver op eene menigte gunstbewyzen en geestlyke
zegeningen , in vroegere en laatere tyden, op deezen dag
door den Geest Gods aan de Geloovigen verleend ; waar
omtrent by vraagt , of her wel geloofbaar zy, „ dat de
• Heilige en Regtvaardige Regeerer der Wereld zyne
• fchepzelen zoude aanmoedigen in cene bygeloovigheid
• van hunne eigen vinding, tot openlyk en weeklyksch
• verzuim van eene are en flellige wet?" Uit dic al .
les oordeelt de Heer WALKER to tnogen befluiten , dat
bet Textgebod „ als nog in kragt is , zo ver her
„ groote doeleinde en oogmerk deszelfs aangaat ; en dat
„ de verandering van den dag , welke alleen tot de om„ flandigheden behoort , zodanige blykbare kenmerken
„ van Godlyk gezag draagt, welke her eenflemmig be.
„ grip , en de onafgebrokene praktyk van alle de Chris
• telyke Kerken, genoegzaam regtvaardigen ."
Wy twyfelen niet , of de aangevoerde bedenkingen
ztnllen den Leezer voorkoomen , wel zo veel kragt to bevatten , dat , hoewel by den Heere WALKER, omtrent
alle de byzonderheden, niet kunne toevallen, her aangenomen gebruik der Christenen daar door genoegzaam gebillykt wordt . --- Om niet to uitvoerig to worden ,
kunnen wy onzen Schryver niet volgen, in zyn onderzoek van de wyze, op welke her Textgebod, door de
Christenen, moet volvoerd worden . De zulken, welke
in eene Leerrede niet zo zeer fyn uitgeploozene redenncerkuude, of diepzinnige befpiegelingen, als gemoedelyke
fligtiug, zoeken, kunnen wy de aandagtige leezing deezer
Leer.
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Leerredenen met voile ruimte aanpryzen, al is bet ook,
dat ze aan zommige van des Schryvers gezegden en grond.
flellingen hunne toeftemming niet kunuen geeven .

Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en ~ Geopenbaarden Godsdienst , uitgegeeven door TEYLEIt S Godgeleerd
Genootfchap . XIIIde Deel . Te Haarlem by J. Eniched6
en Zoonen en J . van %Valrd . In gr . ¢to . Behalven
de hoorreden, 339 bl . Nederduitsch, en LXXLV bl. La.
tyn.

anneer de Leden van TEYLER'S Godgeleerd Genootfchap ten Prysvraag hadden opgehangen bet
enfchen gezegd worVoorftel : In welken zin kunnen de

W

den elkanderen Gelyk to zyn ; en welke zyn de Reg .
ten en Pligten die uit deeze Gelykheid voortvloeijen ?

lazen wy in zeker Periodiek Papier, dat de Leden liens
Genootfchaps wel fchielyk in het Godgeleerde uitge .
vraagd moesten weezen , daar zy dus eene Vraag, het
Natuurlyk Regt betreffende , voordroegen ; wy hoorden ook to meertnaalen dergelyk eene aanmerking maaken . Ongegrond, vermoedden wy, was dezelve, en durvell thans in 't zekere verklaaren, dat ze ongegrond is .
Het inzien des Berigts , voor 't Eerfle Deel deezer Verhan.
delingen geplaatst, ontdekte ons volledig bet wydflrekkend
veld, waarin zich die Leden mogen begeeven, om Vraagen nit op to zamelen . Des Heeren TEYLER'S Uiterfle
Wil, hun regelmaat, geregtigt hun, om 's jaarlyks eene
Vraag uit to fchryven , behoorende tot den Godsdienst , of
Godsdienftige Waarheden, en deszelfs hryheid in den Burgerftaat . Overeenkomftig met welk doel ook bet Rand .
fchrift op de rechte zyde van den Eerpenning luidt :
WAARE

GODS DIENSTKENNIS

BLOEIT

DOOR

VRYIIEID .

Wy merken dit op , om dergelyke voorbaarige en ongegronde Aanmerkingen to voorkomen , in gevalle dit Genootfchap , vervolgens , mogt goedvinden , meer Vraagen van lien aart to doen . Terwyl men, des betreffende,
ook toelichting kan vinden in de Voorreden voor dit XIIIde
feel .
Wy keurden deeze Vraag, toen dezelve werd voorgefleld , voor hoogst belangryk , en zeer gepast in de
toenmaalige tydsum(landigheden , naamlyk d :e des NTaa .
jaars van
DCCXC ; en wordt dit, in de laatstgemelde
Voor.
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Voorreden, ook zeer gepast aangevoerd . Zodanig moet
de Vraag ook voorgekomen weezen aan e c .i e
enigte
van Schryveren die na den uitgeloofden Eerprys don .
gen ; althans blykt het dat ze uit dit oognunt in 't ooge
ftraalde aan de twee Hooglecraaren, in deezeu bekroond ;
de aanvang ,van beider Verhandelingeu wyst zulks ten
overvloede wt .
et eene voldoening, gei venredigd aan ons verlangen,
hebben wy en de Verhandeling van den Anfterdamfc/en
1-Ioogleeraar x . C . cnas , we{ke den Gouden Eerprys
fireek, en die van den Urechtfchen Hoogleeraar L . W.
BROWN, door Heeren DirecHeuren met een Zilveren Penning begifti~,d, geleezen .
Onderfcheiden zyn ze in waardye, en overeenkomftig met
dezelve bekroond . Wy kuninen bykans volledig onderichry .
ven den grond, op welken de Beoordeelaars in hunne Beoordeeling to werk gingen, in de Voorreden breedvoeriger opengelegd dan men gewoon is de Voorberigten
diens hooggefchatten Geuootichaps aan to treffen . 4Vy
leezen aldaar : ---- „ Hoe men ook over de zaak in ge,
„ fchil denke, men zal deezen Schryver, (te weeten den
Hoogleeraar cans,) niet wel den lof kunnen ontzeg„ gen, dat by bet Onderwerp diep doordagt heeft, en
„ in de bearbeiding van 't zelve niet ongelukkig geflaagd
„ is. By eene zeer naauwkeurige onderfcheiding en
„ ongemeen juiste bepaalingen , weet by zyne gedagten
„ naar eisch nit elkander to zetten, en dezelve met de
„ noodige klaarheid, bondigheid eh aangenaame bevallig„ heid van ftyl en taal , voor to draagen ; terwyl by zyne
„ gevoelens met eene zedige befcheidenheid, en to gelyk
„ met eerie edele rondboritigheid, bepleit en verdedigt,
„ en over bet geheel, naar bet ons toefchynt , eenen
„ verilandigen middenweg tusfchen de beide uiterften in„ flaat , en ten einde toe betreedr .
,, De Bepaaling van den Hoogleeraar BROWN, in zyne
„ beantwoording van bet eerfle Lid der Vraage, kwam
„ ons min juist en min volledig voor , als flegts den
„ ontkennenden zia, (waar naar eigenlyk niet gevraagd
„ was,) aaiiwyzende en ophelderende ; terwyl by, in 't
„ algemeen, niet meet dan gedeeltlyk de Vraag, volgens
„ naar uitgeftrekt doel, onzes eragtens , beantwoordt , en
„ voorts , in zvne uitweidiugen over de door hem daar
„ nit afgeleide Regten, niet overal zo openhartig en dui„ delyk zyne gevoelens aan den dag fchynt to leggen ,
j, of
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of 'er blyft, hier'en daar, plaats over, om naar eenige
Ondanks dit alles,
nadere verklaaring to verlangen .
twyf fen wy geenzins, of de kundige en onzydige Leezer zal met ons, oak in deeze Verhandeling,zeer veele
• fchoone gedagten , uitniu ..-tende gezegden , (waar van
„ 'er als gulden Spreuken mogen aangemerkt worden, )
• en bondige redeneeringen 9 vlnden ; en den meesterly„ ken flyl en fchryfwyze, welke ons , meer dan i :ens,
• onder bet doorbladeren , verrukte, bewonderen . By.
„ zonder munt ook deeze Verhandeling uit , door eene
enfchen
„ zo fraaije als uitvoerige uitweiding over 's
,, Pligten ; welke met des to meer oplettenheid verdient
„ geleezen to worden, naar maate ons de ondervinding
enfchen ruins
„ van alle tyden leert, dat bet gros der
at op hunne weezenlyke of vermeende
„ zo veel agt
• Regten, en derzelver gronden, dan op hunne tegenover„ flaande Pligten , en de laatflen dikwerf het meest uit
• bet oog verliezen , wanneer zy bet flerkfle voor de
,, eetllen yveren, of 'er onderling over twisten ."
Bykans volledig zeiden wy then grond der beoordeelinge
to kunnen onderjchryven ; om dat in de Verhandeling van
den Hoogl . CRAS, onzes inziens, de Pligten, fchoon wet
degelyk in de Vraag , niet min dan de Regten , bedoeld, to fchaars behandeld worden, en zulks, ondanks
het gezegde diens Hoogleeraars, bl . 162 enz ., een weezenlyk gebrek is in dit angers wel uitgewerkt Antwoord .
Het flrekte ons dus ten genoegen, dit gebrekkige eenigermaate vergoed en aangevuld to zien door zynen
e.
dedinger , wiens Verhandeling , ten deezen opzigte, al
den lof verdient, in bet gedeelte der even aangehaalde
Voorreden hem toegezwaaid .
De Verhandeling van den Hoogl. CRAS, oorfpronglyk
Latyn gefchreeven . vindt men, naar gewoonte, hier
in
rnede gedrukt, en de Nederduitfche Vertaaling is van des
Opftellers eigen hand : zo dat 'er geesn twyfel kan vallen, of de zin en meening van bet Oorfpronglyke is wet
getroffen, en naar behooren uitgedrukt ; terwyl de veelvuldige Aanhaalingen uit POPE's Proeve over den
enscl;
in Nederduitfche L'erzen voorkomen, naar de nog onuitgegeevene Vertaaling des Heeren P . VAN WINTER N. z .,
die deeze Dichter de vriendlykheid gehad heefr, aan den
I-loogl . CRAS toe to fchikken .
De Vertaaling der in
Engelsch ingeleverde Proeve vain den Hong! . BROWN ,
is

't

't
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is vloeibaar genoeg oin voor oorfprongly': in 't Neder.
duitsch gefchreeven to kunnen doorgaan .
Zo veel van beide de Verhandelin en . -- Wy znllen ons
voor tegenwoordig tot de Eerfte bepaalen , om vervolgens van de Tweede afzonderlyk to fpreeken .
De floogl . CRAS geeft, naa de belangrykheid van bet
Onderwerp kortlyk vermeld to hebben, de wyze op, hoe
de oplosfing dienc to geti hieden, en zyne Hoofdverdeeling bettaat in twee Hoofddeelen, overeenkomftig de tweeledige Vraage.
Het Eerlte Deel, in Vyf Hoofdftukken nader order .
fcheiden, vervat de volgende byzonderheden : - i . Ho ofd/t.
Over het denkbeeld van Gelykheid in 't gemeen . 't WVelk
in 't eerst Taalkundig, volgens den aart der Latynfclae
Taale,de oorfpronglyke der Verhandelinge,en vooits Wysgeerig, bet woord IEqualitas, of Gelykheid, verklaart, om
'er den waaren zin van to bepaalen, en wat bet in heeft
to ontvouwen . 't Geen ftrekt ten groudwerk der geheele
Verhandelinge .
filet Tu'eede Hoofdftuk, ingerigt tegen de vreemde en
harslenfchimmige denkbeelden, door ROUSSEAU, aangaande
de Natuurlyke of Oorfpronglyke Gelykheid, gevormd, heeft
ten opfchrtft : Over den Natuurlyken
ensch Van Rousi
SEAU .

By dit Schepzet der Verbeeldinge, fleekt de Natuur:ensch, in bet Derde Hoofdftuk naar waarheid geichetst,
overheerlyk af. WVy waren in bekooringe om deeze, tegen elkander overgefteld , ter proeve to neemen ; doch
dit zou ons de plaats ontrooven ter geheele korte ontleeding der Verhandelinge beftemd . Deeze welopgeniaakte
Schets gaat gepaard met eene ontvouwing van de Gelykheid, welke daar nit voortvioeir . Byzonder f'aat de Hoogl .
ftil op de Zedelyke Gelykheid, die ook, oozes agtens, in
de Vraage voornaamlyk bedoeld wordt . Hy zegt 'er van
„
et et n woord, indien de
enfchen alleen naar hunne
„ louter algemeene natuur befchouwd en gefchat worden,
• dan zyn zy onderling geheel en al Gelyk. En bet is
• deeze overeenkomst , deeze eenpaarigheid van Regten
„ en Pligten, die de eigenlyk genaamde Gelykheid, dat is
„ de Zedelyke Gelykheid, uitmaakt : opdat zy onderkend
• worde van de overeenkomst en gelykenis van Lichaani
„ en Geest ; welke geeee Zedelyke, maar flegts eene Na• tuurlyke (Phyfique) Gelykheid is, en genaauid kan wor,, den ."
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den ." In eene Aantekenirrg toont hy, dat de FranJchen deeze Zedelyke Gelykheid beoogen, als zy, in hunne Stellingen wegens de Regten van den
ensch, aldus
aanvangen : De
enfchen zyn in Regten gelyk . Hy gaat
bet ten onregte berispen van deezen Grondregel , door
den Heer NECKER, to keer, en wyst aan, dat bet de
Franfchen niet zyn, welke thans het eerst gezegd hebben, dat de
enfchen gelyk in Rqten gebooren worden .
Dit alles in bet beloop deezes Hoofdiluks breeder ontwikkeld hebbende, trekt by bet zamen, en is het antwoo-rd, op het eerfte Lid der Vraage, door hem in deeenfchen zyn in
ze weinige woorden begreepen : „ De
,, dien zin met elkanderen gelyk vooreerst ; dat zy,
„ wat het lichaam , wat de ziel , ,wat de natuurdriften
„ en verlangens , wat het lot van gebooren to worden
„ en to flerven, aangaat, met elkanderen ten eenemaale
A, overeenkomen ; dat is, dat zy alien een en dezelfde
„ natuur met elkanderen gemeen hebben . Tin tweeden ;
„ dat, uit hoofde van die gemeenfchap aan dezelfde na .
• tuur , noodzaaklyk ook de Regten en Pligten, weaken
enfchen alleen voort• uit die gemeene natuur der
enfchen
• vloeileen , even zeer en gelyklyk tot alle
• beheoren ; en dat die Gelykheid van Regten en Plig.
enfchen , en
• ten nog ftand grypt onder verfcheide
• ook onder de vrye Volkeren, die door geenen anderen
• band van betrekking, dan alleen door dien van de al,, gemeene menschlyke natuur, onderling verbonden zyn .
Ter naauwkeuriger aanwyzinge van deeze Celykheid,
oordeelt de Schryver her noodig, twee Hoofdll ukken to
befteeden, om ook de OngelykJieid breeder in overweeg to neemen, en wel vooreerst, De Ongelykheid der
llnfchen in den Swat der Natuure, en ten anderen,
enfchen in den Burgerjtaat, Twee
De Ongelykheid der
Hoofdflukken, die, keurig uitgewerkt, den Schryver tot
dit befluit brengen , 't welk ter verdere beantwoording
van bet eerfte Deel der Vraage dient, en door hem met
enfchen
deeze woorden wordt opgegeeven : „ Dat de
• in dien zin met elkanderen gelyk zyn , dat de Reg,, ten en Pligten , welken uit de algemeene natuur det
•
enfchen voortvloeijen, even zeer en gelyklyk tot alie
enfchen, derhalven, ge•
enfchen behooren : dat de
• lyk zyn , vooreerst in den Staat der Natuure, voor
• zo ver noch eenige byzondere natuurlyke betrekking ,
„ noch eenig regtmaatig bcdiulg en overe Rat •- --• en
B
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ten anderen , in de Burgerlyke Zatnenleeving , voor
„ zo ver noch eenig regtmaatig boding , noch de aar`
„ van de Burgermaatlchappy, en bet Burgerlyk Opperge• bied zelve , aan zommigen, boven anderen, eenige by• zondere Regten heeft gegeeven ; of ook eenige by,.
• zondere Pligten opgelegd ."
En voegt by 'er, met
bet hoogfte regt , by : „ Deeze oplosfing der voorge• flelde Vraage is niet alleen op zichzelven zeer gewig• tig ; maar ook vooral nuttig en gefchikt om den waa• ren aart en de zekere grenspaalen van alle Opperniagt,
„ byzonder van bet hoogst bewind in de Burgermaat .
;, fchappyen, of to bakenen, en daar uit de eerfte grond• wetten der Burgermaatfchappyen of to leiden ."
Hier mede treedt de Heer GRAS, ter beantwoording vam
bet tweede Lid der Vraage, in bet tweede I - loofddeel
zyner Verhandelinge , gefplitst in twee Hoofdftukken ;
waar in by nafpeurt , De eigenlyke Regten en Pligten,
die uit de Gelykheid der
enjclzen voortvloeijen.
In dit gewigtig onderzoek volgt by deeze natunrlyke
orde, dat by, in bet eerfte deezer I -Ioofdflukken , het:
oog vestigt op die Regten en Pligten, nit de Gelykheid
der
enfchen ontflaande, die in den Staat der Natuttr
kragt hebben . Hier treft de Vriend der Vryheid in lit .t
Burgerlyke en Godsdienflige een alleraangenaamst onderz
bond aan ; en zal by niet minder fligting raapen - uit bet
volgend Floofdfluk, 't welk ten opfchrift draagt : Over
de eigenlyke Regten en Pligten , die , uit de Gelykheid
der
enjclzen voortvloeijende, ook nog in den Burgerjlaat,
kragt hebben ; om dat zr , zelfs nict door de Burgerlyke Fleerfchappy, noch verdelgd, noch verdrukt, noch
verduisterd, konden worden . Uit een vooraf betoogde en
this vaste en onwrikbaare Stelling leidt de Hoogleeraar
af : „ Dot 'er in den Burgerflaat, uit zynen aart, gee"
„ byzondere Burgerlyke Ongelykheid order de
enfchen
„ gevonden wcrdt, dan eeniglyk en alleen zodanige, weld„ ke de natuur en bet weezen der Burgerlyke Veree„ niging noodzaaklyk medebrengt .
oor de aart, de
„ natuur en bet weezen , der Burgermaatfchappy kau
„ geene andere Ongelykheid medebrengen , dan alleen
,, zodanige, welke bet algemeen welzyn van den Staat,,
„ die hoogfte wet en maatftok van alle Burgerlyke in„ rigtingen , bewind en befluiten , volftrekt vordert ent
„ vereischt. Waar uit wy dan dit wettig befluit en dee„ zen gewigtigen Regel Roger opmaaken ; Dat oak zelft
,$ in
•
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9, in den Burgerflaa2, i'oor zo verre hot dl rOnecafe ,veizyn
„ niet anders gebiedt, de Burgerr, enkei order el/ander
„ air Burgers b fchoztwd , onderling Gelyk zyn, en even
• dezelfde , Regten genieten, en door den band van dezelfde
• Pl^gteii verbonden zyn ." Op die Leidi'tar gait de Hong-

leeraar'af, en houdt, in zyn voordragt der veelvuldige
zaakem, welke hier in overweeging kornen, den veiligen
en Losmiddenkoers tusfchen geweldige Verdrukkin
.
bandigheid , die beide op verkragting der Vryheid nit
Wat de byzonderheden betreft, moeten wy our
loopen .
ze Leezers ter Verhandelinge zelve verzenden ; waar is
eene beleezenheid van oude en nieuwer Schrif,nn over dit
Onderwerp, en 't geen 'er toe betrekkelyk is, .niet de beoordeeling van dezelve, voorkomt, die een ichat van kundigheden oplevert . Wy moeten ons vergenoegen met de opgave
van de uitkomst van ]let betoogde, en de optosfitxg der geheele Vraage . „I .llat de enfchen in then zin Gelyk zyn,
„ dat, alle byzondere betrekkingen en bediugen', en alle
„ burgerlyke vereenigingen, ter zyde geftelel 'zyh'le, de
„ Pli tten en Regten, welke alleen uit de a 1 geineene, 11aenichen voortvloeijen ; eenpaariglyk tot,'alle
„ tuur der
„ enfchen behooren ; doch dat die Regten cn' Pligten ,
„ welke uit eenige byzondere :betrekking of beditig, of ook
„ uit het Burgerlyk Oppergebied - , ontftaan, alleen • die gee:
„ nen 2atigaan, welke door die byzondere betralkkin ;en
• zyn vdrhtinden ; dat de enfchen dui ; , war d Lre laatst„ genoemde Regten en Pligten betreft , aan elkanderen
• Ongebyk zyn . - Ell II . Dat Wt de Natuurlylte Gehykenfchen, welke wy zagen dat"plants heeft,
, ; heid cier
„ als nit eene eigenaartige oorzaak, verfcheidene' •Regtien ,
„ en , tegen die Regten overftaande, evenredige Piigten,
• gebooren worden ; naamlyk zodanige Regten en Plig„ ten, welke noch eenige natuurlyke betrekking of eenig
,, beding in den Staat der Natuur, noch ecnig Burgeraat• lyk Oppergebied of beding in de rurgerlyke
„ fehappy, heeft kunnen vernietigen ; of, indien het die
• al had kunnen vernietigen ; egter niet vernietigd heefc."
Wy kunnen ons niet wederhouden van bet Slot deezer
Verhandelinge of to fchryven . „ Dat zy dan vry kOnien,
„ die het onderwerp van deeze geheele overweeging, en
• dit betoog, of kleinagten , of ook zelfs befpotten ! - Dat
„ zy vry komen en oordeelen , daar zy zichzel\en in de
• ftrikken van hunne fyne fcherpzinnigheden verwarren ,
„ met welk een refit zy anderen de verkeerdheid en het
;, kwaad
$ 2
I
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kwaad gebruik van fyn, maar valsch, gefponnene rede-

• neeringen verwyten (*)! -Dar zy vry komen, en be .
„ flisfen, of her betaamlyk is, alle hunne ongefmukte wel• fpreekenheid uit to ftallen en to misbruiken, om de goede
• zaak , de zaak der enschlykheid,te onderdrukken en to
• overrompelen ! Of her betaamt, enkel om de misftappeti
• der enfchen, aan welke de zwakheid en bekrompen •
heid van bet wenschlyk vernuft in veele zaaken ons
•
„ blootftelt, de heilige Regten, aan het A-Tenschdom door
„ den weldaadigen Schepper zelve gefchonken , flegts
„ voor beuzelingen to houden, of ook geheel to verag„ ten en to vertreeden ! Of bet betaamlyk is, met flout„ heid en eenen vloed van woorden, ja zelfs met eeni„ ge trotsheid , de agtbaarheid to befchitnpen van die
ensch op eenigen prys ftellen, en
„ mannen , die den
„ zyne Regten nog eerbiedigen !
Dar zy vry ko• men, die enkel met uitwendigen luister, met rykdom„ men, met bet vermogen van aanzienlyken, ingenomen,
,3 , en, door then uiterlyken glans bekoord, der braaven ge •
• ringheid veragten , of der geringen deugd en fchul• deloosheid , als eene kleinigheid , verwerpen (--) ! --„ Dar zy komen, dat zy zien en oordeelen, of die Regten
„ en Pligten van Gelykheid en Vryheid, welken uit de
„ voortreffelykheid der algemeene menschlyke natuur
„ ontluiken , of dezelven , 't zy door her fligten van
• Burgerftaaten , bet zy door andere menschlyke inftel •
• lingen, zo geheel en al hebben kunnen worden uit„ wischt en verdelgd, dat geen de minfte, of niet dan
• fiaauwe , voetftappen derzelver meer overig en to vin• den zyn ; en dat zelfs een enkel denkbeeld en gun• ftiger gedagten der Burgers aangaande die nog over• gebleevene Gelykheid , en haare Regten en Pligten,
„ zo to berispen zy en to verwerpen, als ware daar van
„ her
(*) „ Het opftel van de Regten van den ensch is flerk
BURKE ,
in zyn Werkje tegen
de Omwenteling in Frankryk , in 't licht gegeeven in 't
Jaar 1790 ."
(t) Nadat de rykdommen begonden tot eer to f1rekken, en
dezelve van roem , oppergebied en magi, vergezeld wierden,
toen begon de deugd to kwynen , de armoede voor een
fchande , en de onfchuld voor kwaadwilligheid, gehpudeu to
worden . SALLUSTnrs, Bell. Catil, Gap. ia ."

• gegispt door den Heer
„

„
•
„

•
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,, het grootfle gevaar en het dreigendst verderf voor den
„ Burgerllaat to dugten 1"
Wy vereenigen ons met den Schryver in de Slotbede .
„ GOD fchenke ons die gunst, dat de Burgerftaateu en
„ Volkeren dermaate geregeld worden, dat, van den eenen
,, kant,de grootfte eerbied voor hetOppergezag en Staats„ beftier de gemoederen van Burgers en Ingezeteneni
„ beziele , en deszelfs agtbaarheid ongekwetst, deszelfs
y, gezag kragtig, zy, en vermogende om de kwaade be„ geerlykheden en fchandelyke neigingen der boozen ,
„ en alle fnoode en verderflyke losbandigheid , (welken
„ de Vyanden van rust, veiligheid en geluk , den hei„ ligflen naam misbruikende , ten onregte Vryheid on„ derflaan to noemen,) to bedwingen en to beteugelen ;
~, om alle Burgers en Ingezetenen de waare en zuivere
„ Vryheid to doen genieten ; om alien eene volkomene
„ zekerheid en veiligheid, (zonder welke geene Vryheid
„ beflaat of mogelyk is,) voor lyf , leeven, goederen,
„ eer, en al wat dierbaar is, to doen genieten .
,, De GODHEID fchenke ook teffens en bewyze ons die
„ gunst, dat, aan den anderen kant, die gemaatigdheid
• en wysheid in alle Burgerlyk Beflier uitblinke , dat
• alle Burgers en Ingezetenen , welken , in zekeren zin ,
• nog in de daad, ook in den Burgerflaat zelven, gelyke
enfchen zyn, ook als zodanigen mogen be .
• en vrye
„ fchouwd , geagt en behandeld, worden I Dat die Ge• lyklaeid overal in Vet oog der Oppergebieders heilig
• en onfchendbaar zy ! en door geen geweld , wapenen,
• en overheerfching van onmenschlyke Geweldenaars ,
• worde onderdrukt ! Het OPPERWEEZEN, de Stigter en
• Bewaarder der Volkeren en Burgerftaaten, bevestige deep,
• ze onze hartelvkP iuencrh en bede ! "
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T . L . o2'PAIjP, T BULIE PLANTARU91 .

4. L.

. Ned. Philof. & 4rtis Objtetr .

T . L . OSKA P ,
Doaoris Vabihla Piantaritnt Terminologice, ldjecla Syftematis Lisrnxi Explicatione, nec non pr-cc puos Vegetabilittm Charac`lereS eruendi
ethodo brevisiima . Lugd .
Honkoop, q q, . In fol . m . f.
t Bat . apud A .

& Y.

e geleerde Autheur levert ons bier een, voor de
innaars der Kruidkunde, allernuttigst E ;andbdek, doorglien men hieriu, , als met een opfiag van bet oog, de
geheele Leer der Plantkunde, met alles wat daartoc vareisclit word, kan cverzien : chin daar de Schryver , by
Fondervinding, wist, hoe moeijelyk, en teffe .:s hoe noodzaaWyk, her voor een Lecriing in deeze \VcLtenfchap is,
unr alle de hiertoc behoorende Iiunsttertnen in zyn geheugen to prenten , zo heeft by , om dit gemakkelyker
to maaken, eene wel korte, maar echter voldoende, verldaaring van dezelve uit bet Grieksch daar by gevoegd ;
terwyl hy, tot de zamenflelling van dit Werk, zich van
do beste en tlieuwfle Schryvers, gelyk nit de zeer wel
gefchreeven Voorreden blykt, heeft bediend .
Het bevat zes groote Tafelen , in welker eerlle do
Wortelen en Stam, in de tweede de Bladen, in de derde
de Steelen of Steunfels, in de vierde de Bloemen, en wel
vuornaamelyk alle de deelen die tot de Voortteeling der
Planten behooren ,
en waardoor let onderfcheid der
Getlachten bepaald word , alle, volgens derzelver onderfcheidene deelen , zeer juist befchreeven en gerangfchila
worden ; de vyfde behelst bet Syjlema van LINN .EUS ,
volgens de laatfle Uitgave van den Heer SCHRItDE ,
lnet byvoeging der nieuwfle ontdekkingen in de vier-en •
twintigfle Clasfe ; de zesde, eindelyk, flrekt om eene
gemakkelyke handleiding to geeven , ten einde een Plant,
in tile derzelver kenmerken, volgens bet Stelzel van den
Heer LINNAEUS, to kunnen kunnen, evenwel op zodanige
wyze , dat men dezelve ook aan bet Syjtema van den
Heer ULEDIrsCH toetzen en beproeven kan .
Het zal onnoodig zyn, bier lets meerder ter a anpryzin .
ge vase dit Werk to zeggen, daar men, nit de opgegeevene Schets van deszeff's Inhoud, hat wezentlyk nut, dat
de Beoefenaars dier \Vecterlchap nit ltetzelve trekken
kunnen, genoegzaatn kan epinaaken .

D
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Onderriclzt voor de O fJicieren die zich in den Velddienst
zoeken bekwaana to nzaaken , of dock den J'eldtogt riet
, nut bywoonen willen .
Door Voorbeelden uit den Zevenjaarigen Oorlog opgehelderd , en met de noodige Plans
voorzien , door JIJHAN G0 TLi1LB TIELKE , Capitein by
de Clzeurvorjlel . Saxzfche Artzllerie . Naar den vierden
veel verineerderden Diuk , uit het Hoogduitsclz vertacld,
en met de noouage Byvoegzels vermeerderd . Ilde en
Zoeleman , 1791 en
111de Deel, 1e Arnhem by J . H .
1793 . In gr . 5vo. , 6o2 en 136 bl . , behalven de Voorrede, en cone menigte Plaaten.
1 et nut, dat dit onderricht van Kapitein TIELKE voor
arAazs Aazikweekelingen kan hebben, is door ons,
by de bcoordeeling van het Eerfle Deel dezer Vertaalinge , reeds gemeld (*). Had de Schryver, in dat Dcel,
de verrichtingen van den Veld - Ingenieur doen kennen ;by
dt:elt nu, in bet Tweede, X LX Byvoegzels tot dezelve mede,
die alle hunne betrekking tot bet verhandelde hebben, en
bet eens geleerde duidelyk maaken . Het Derde Deel handelt over bet opneemen en vervaardigen van
ilitaire
Plans ; befchryvende, in XXIX Hoofdflukken, het vervaardigen der
aatflok ; het opneemen met behulp van Land'?aarten , en zonder dezelven ; als mede door middel van
een Compas , en nog een ander lnflrument . I-let opneemen naar
ans- en Paardenfchreden ; als mede van Legers, Rivieren , Bosfchen, Gehugten , Steden, Dorpen ,
enz . ; bet maaken van een Plan van een Bataille ; het
legeren en verfchanfen . En eindelyk alles wat tot bet
maaken, verfieren , verven en couleuren, van Plans, en
derzelver opplakking , behoort ; wordende het geheele
Werk door een Tafel der verfchillende voetmaaten , naar
de Paryfche en Rhynlandfche verdeeling gefchikt, gefloten .
Pro even to geeven nit een Werk van deezen aart, zou
aan het algemeen weinig voldoen , als hebbende maar
weinigen van onze Leezers belang by het kunstmaatige
van den Krygsdienst . Dan , daar de Schryver bier en
daar eenige verhaalen , of zogenaamde Anecdoten , heeft
ingevlogten, die ook voor Lieden, die geene Officieren
zyn, eenig vermaak kunnen aanbrengen , door dezelve
to
(*) In de 4lg . Pad. Lett. vats 1791, bit 411 .
Bh
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to overweegen, neemen wy can enkel faaltje,uit bet zestiende Byveegzel, over ; zynde de aantooning eener fchoone manoeuvre van een Fransch Officier , welke , door zyn
verfandig gedrag , met 400 man , een zeer inportante
post, tegens een Armee van 40 tot 5o,©oo man, bewaarde, die de Vyand anders, zonder zwaarigheid, zou hebben kunnen inneemen .
,, Deeze Officier fond, in 1703, gedutrrende den Italiaanfchen Oorlog, op de Hoogte van een Berg, die bet
Dal van Oulx van dat van Paragelos frheidt . Hy kwam
daar op aan om deeze Hoogte to bewaaren, en de Franfche Armee, die veel verder daar van daan was dan de
Keizerlyke, tyd to geeven om daar zelve to kunnen koHy liet ten then einde, tegen den nacht, 5 of 6
men .
vuuren op de Hoogte , ongeveer ioo fchreden van elkanderen , maaken , zo dat men in bet vyandelyke Leger
dezelve zien konde . Hier na liet by, den geheelen nagt
d66r, zyne 400 man voorby de vuuren , naar de vyandelyke zyde, zodanig been matcheeren , dat zy altyd agter het vuur in de fchaduw weCr to rug kwamen ; en
liet zulks io tot 12 maalen herhaalen ; zo dat de Vyand
niet twyfelde , of een groot Corps van de Armee had
reeds deeze Hoogte ingenomen . In deeze overtuiging
flelde de Vyand zyne verdere beweeging uit, en de
arechal VAN VILLARS bekwam daar door tyd aldaar
nan to komen ; waar door de Vyand nu niet alleen gehirlderd wierd om in bet Dal van Paragelos voort to
rukken , waar ook eene geheel andere pofitie neemen
moest ."
Onder de Hulpmiddelen, door den Schryver opgegeeven, ont afflanden en wegen to meeten, hebben wy den
Schredewyzer niet gevonden , welke NICOLAI , in zyne
Rei7en door Duitschland, gebruikte ,
en zo ferk aanpryst : welligt zou die Wyzer van veel nut in de Krygskunde kunnen zyn , om dat men 'er bet tellen der fchreden meer wiskuntlig door doet .
Het fpyt ons, verfcheidene Taalfeilen , vooral in den eerfen Naamval, in dit Werk aangetroffen to hebben . Schoon
wy gaerne willen gelooven, dat veele Leezers van betzelve dit niet merken zullen ,
had men bet voor de
keurigen toch gemakkelyk kunnen voorkomen . Papier en
Letter zyn evenredig met zulk eene keurige uitvoering : die
intusfchen van een Officier niet to vergen is ; maar die
fommige Spraakkundigen nog al gaerne op zich neemen .
Y'er-

N. YPEY, OVER DEN VESTINGBOUW .

2,

Ferhandelingen den ITestingbouw betreffende , door N . YPEY,
Hoogleeraar in de Wiskunde aan de Hoogefchoole to
Franeker.
et Plaaten . Te A fterdam by J . B . i lwe,
1 793. In gr . 8vo . a16 bl.
ene vernieuwde uitgave van Verhandelingen, welke, in
deeze oorlogzuchtige tyden, nict minder dan voorheen, de oplettenheid van alle Krygskundigen vorderen .
Zy zyn de volgende tier .
Oplosfing van een Vraagfluk in de Krygsbouwkunde ; door P . DE LAVAVX,
ajoor
in dienst der Vereenigde Nederianden . ,, Dewyl de kragt
van een Vestingwerk alleen afhangt van de ruimte, die
binnen in een Bolwerk is, en van de grootheid van deszelfs verdediging , zo is bet zeker , dat de allervolmaakt(te wyze van een Vestingwerk to maaken, die geene •
zal zyn , die voor een ieder Veelhoek (Polygone) , aan
den beftreeken hoek (angle flanque), aan de halve keel,
en aan den Vleugel tevens, de allergroot(te uitgeftrektheid verfchaft .
aar, volgens alle de tot nog bekende
wyzen van Vesting-werken to maaken, kan de beftreeiten hoek niet aangroeijen, ten zy de Vleugel verkleind
worde ; en, dit gef'eld zynde, zo volgt uit den aangroei
van den Vleugel noodzaakelyk het afneemen van de halve
keel ; gelyk , aan den anderen kant , uit bet aangroeijen
van de halve keel, bet verminderen van den Vleugel ge .
boren wordt ."
De meeste Schryvers, en voornamenlyk DE VAUBAN,
p asten de wyze van Vestingen to maaken op een Zeshoek toe . Doch eindelyk deedt de Hoogleeraar YPny,
in den Jaare 1749, to Franeker, in eene Academifche Redevoering over de Vestingwerken, zien, dat men to ge .
lyk den beftreeken hoek, de halve keel, en den vleugel,
zoo groot kan maaken als mogelyk is . De Hoogleeraar
gaf geene oplosfing van dit fchratuler uitgedacht Vraag .
fink, het welk den AuLlteur dezer Verhandeling aanzettede , om, in het volgend jaar, zyne oplosfing van dat
Problema, aan den Leydfchen Ioogleeraar JOFIAN LULOFS,
en anderen, in gefchrifte, mede to deelen . Reeds in den
Jaare 1737, was de wiskundige GEORG WOLFG . KRAFFT
bedacht geweest, om de hoogere gedeelten der Stelkunde
op den JTestingbouw toe to pasfen ; by gebruikte daar toe
qle zogenaamde
ethodus, de maximis & minimis, doch
B 5
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vond eenige zwaarigheelen, die hem cenen anderen weg
deeden kiezen. Doch nu maakte de Heer DE LA VAUX,
van Vet evengemelde Vraagi}uk, cell
eet- en S .elirunftig Voorfiel, her welk door nine-LAURIN, in deszelfs
Treatife of Fluxions, Art . ylo, en nog duidelyker door
SI

PSON,

Treatife of Fluxions, SeEtion XI, Prob . V, be-

helzende the Refolution of Problems of various Kinds ,
opgelost wordt . Welke oplosfing uit het Engelseh vertaald, bl . 12-14, wordt opgegeeven ; en op dezelve eene
11'ieetkundige aftekening, voor alle foorten van geregelde
Veeihoeken, gegrondvest . De Hoogleeraar LULOFS heeft
deeze belangryke Verhandeling uit her Franisch vertaald .
De Heer llE LAVAUX , in den Jaare 1752 , met den
onvermoeiden Heer D . KLINKENBERG in kennis geraakt
zynde, deelde dit Theorems, door hem in weinige dagen
gevonden, aan denzelven mede, welke laatfle echter zoo
fjpoedig daar in Diet konde flaagen . De Formule , na
couige maanden , mede gevonden hebbende , werdt by
daarnaa een' anderen regel of eigenfchap ontwaar , van
welke de befchryving , net de noodige en wel uitgewerkte Tafelen, ten dienfe der minstgeoefenden, in deze
Verhandelingen voorkomen , onder den tytel : 2 .) Befchouiring van de deelen van Vet Bastion, volgens een
daarover opgegeeven Voorfiel van den Hoogleeraar N .
TPEY, door n . KLINKENBERG, Ordinaris Klerk ter Secretarye van Holland. Deze Verhandelingen given den
Hoogleeraar YPEY aanleiding, om den Beminnaars der Vestingbouwkunde de gronden mede to deelen, op welken de
Heeren DE LAVAUX en KLINKENBERG hunne regelen gevestigd hebben . Gefchiedende dit in de 3 .) Verhandeling, over de Beginfelen , op welken het Problema , onz een gegeeven Veelhoek met het meeste voordeel to verflerken , is
gegrond .
4.) Verhandeling over de Profilen der Ves.
tzngen, door N . YPEY . Het bepaalen der Profilen, zoda-

nig dat dezelve Vet incest aan bet oogmerk voldoen, is
een der gewigtigfte deelen in de Krygsbou*kunde . Het
denkbeeld, dat hooge wallen noodzaakelyk zyn, is, na de
uitvinding van het Buskruid, tot nadeel van de hedendaagfche Vestingen, to veel overgebleven . De ondervinding heeft, genoegzaant in alle laatere belegeringen, aangetoond, dat, de glacis en bedekte weg ingenomen zyn.
de, de overige Vestingwerken, na evenredigheid, geen
tegenfland hebben geboden ; Vet welk alleen veroorzaal t
is, onm dat de borstweeriugen van dezelve, door de Bele.
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legeraars, op een verren afland , eer zy de glacis en be .
deiuegi weg hidden vermcesterd, reeds buiten flaat van
teoeuweer waren gebragt, daar echter de Capitaale GVerken dan cerst dienden uit to werken, dat het oprccilten
der vyandelyke Contrebatteryen op de glacis , en her,
vulfen der gragten, kragdaadig wierde belet . Eu dewyl het blykt, dat men zicii in de laagfle Werken , da.t
is in de bedekte wegen, zelfa tegens de verfcllrikkelyke
Ricochetichooten, geweldig kan verdedigen, zoo zal uit
denzelver werkingen Been bewys tegens de laage Capitaale Walicu kunnen worden bygebragt . In deeze onderltelling nu , dat de laagfte Werken de beste zyn ,
tracht de Hoogleeraar wiskunftig to bepaalen , zo wet
voor &n, als voor veele, Figuuren, hoe de Profilen voor
een natter ; en droogen Horizont, op een effen Terrein,
icl een oneindigen Veelhoek, of .regte linie, (die bier toe
de; gerrakkciykfle is,) welkers linien van defence met
regte bolwerkshoehen regthoekig op elkanderen flaan, en
waar voor geene Buitenwerken, behalven de bedekte weg
en glacis, zyn gelegt, moeten gemaakt worden .
Op deeze belangryke Verhandeling volgt 5 .) Oplosfing
van drie Vraagftukken in de hestingbouwkunde, van denzelfden Auc~leur . 6.) Verhandeling over de Profilen der
l iuuren , door denzelfden . Het bepaalen der fleenen Profilen, welke de drukkin,g van den grond kunnen verdraagen, hat zy dezelve tot het bouwen van Kaaijen, het
zy dat ze tot bewaaring der Wallen van eene Vesting
zullcn worden gebruiitt , is altoos eene zaak van het
grootfte belang in de Bouwkunde . De Baron VAN ROEI-loo1 :N fchynt byzondere Regelen gehad to hebben, naar
uurwerken der Vestingen bepaalde, welwerken by dde
ke by echter niet goedgevonden heeft to openbaaren .
aar de beide groote Krygslieden, de
arechal DE VAUL
IIAN, en Brigadier BELIDOR, hebben in hunne Werken
algemeene Tafelen gegeeven, uit welke men, de hoogte
van den muur gegeeven zynde, de boven- en benedenbreedte van denzelven kanvinden ; hebbende de laatfle
vooral, in zyne Science des Ingenieurs, zeer vernuftige
beginzelen medegedeeld , volgens welke deeze Weetenfchap, op eene wiskunflige wyze, kan behandeld worden .
Deze beginzelen van den Heer BELIDOR legt de Hoogleeraar ten grondflage in deeze Verhandeling ; trachteude,
uuren aan Vaste
volgens dezelve , het maaken van
Ire elen to verbinden.
De
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Verhandeling gaat over de onregelmaatige he .r .
Door onregellnaatig verftaat men eene Vlakte,
welker Grondliniell, met ongelyke hoeken, aan malkanderen fluiten, of van eene ongelyke lengte zyn ; zodanig,
dat men geenen Cirkel kan trekken, in welkers omtrek
de toppunten van deeze hoeken liggen ; terwyl de zyden,
van eene gelyke lengte zynde, ook gelyke hoeken bevatten . Stetkten, die nevens zulke grondlinien worden gebouwd, hebben van daar den naam van onregelmaatige
Vestingen ontvangen .
Deze op eene regelmaatige wyze
aan to leggen, wordt in deeze Verhandeling geleerd .
De Linten, naar bet Voorfchrift van DE VAUBAN gemaakt, op dat een Leger zich agter dezelve zoude kun.
nen beveiligen, hebben zeer weinig voordeel aangebragt ;
blykende genoegzaam in de Gefchiedenisfen van den Oorlog wegens de Spaanfche Troonsopvolgirtg . Dit weinig
voldoen aan bet oogmerk, deedt den
arquis DE FItUQUIERE tot bet befluit vervallen, dat deeze Linien geheel geen nut in de Krygsbouwkunde hadden . D E CLAIRAC, daar tegen, erkende bet nut, maar zag groote gebreken in de Linien der Franfchen . Even zo deedt de
arquis DE SANTA CRUZ , welke , in derzelver plants,
platte Bastions, en buiten then Ravelins, 'in bet midden
der Courtines wilde leggen ; denkende dat deeze voorzorg , door bet nadeel , dat de Soldaaten den Vyand
zouden toebrengen , rykelyk vergolden zoude worden .
Van dit gevoelen was ook de
arquis D'ASFELI), toen
by , i>i de belegering van Philipsburg, bet Franfche Leer in een Retranchentent befloot, dat uit diastionr en
Courtines was to famengefleld , bet welk , wegens zyne kleine uitgeftrektheid, en overgroote fterkte, zo ontzagchelyk in de oogen van Priiis EuGENIUS van Savoyen
was, dat by niet durfde befluiten, om hetzelve met eeu
Leger van 7o,ooo mannen aan to tasten . De noodzaakelykheid der Bastions aan een Retranchement dus bewczen lzynde , heeft zy den Ingenieur LANDSBERCEN
nicuwe regelen, tot bet aanleggen van dezelve, doen uitvinden . Het verzwygen van dezelve, als mode bet to
veel zamengeftelde van zulk een Retranchement, heeft den
Hoogleeraar YPEY een eenvoudiger foort doen uitvinden ;
wordende naauwkeurig befchreven in de 7 .) Verhandeling
De

Zesde

tlligbouw .

over de Retranchementen.

De llgtg to Verhandeling [van denzelfden Aucgeur ontvouwt de Veor- en Tadeelen, die men , door een Werk op
ver,
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'erfchillende wyzen to maaken , verkrygt . Daar het by
veelen voordeelig words gehouden , fommige Werken zodanig to maaken , dat 'er of nimmer , of ten minttea
niet dan na verloop van eene groote menigte jaaren,
eenig onderhoud aan behoeft to gefchieden ; zo is dit
befluit nogthans van de volgende vier oorzaaken afhangelyk . I . Van de kosten, welken 'er worden vereischt,
om een Werk op die wyze to vervaardigen . z . Van de
kosten, waar voor het op eene andere wyze, die bin=
lien eenen bepaalden tyd vernieuwing noodig heeft, tot
denzelfden dienst , met eerie gelyke veilig'ieid, gemaakt
kan worden . 3 . Van den tyd, op welken de vernieuwing moet gefchieden ; en eindelyk ; 4 . Van de Renten , welke , volgens den getneenen loop van het geld,
to bekomen zyn . - De Hoogleeraar onderzoekt deeze
oorzaaken op eerie ftelkunfhge wyze ; moetende de uitkom
fen, (zo als men ligt ziet,) naar de onderftellingen vero
fchillen .
Eindelyk fluit de Hoogleeraar zynen arbeid met eene
9 .) uitgebzeide Verhandeling over de Gewelven ; wordende
bet geheele Werk gefloten door eene io .) Verhandeling
over de Natuur der Bastions, door A . LIEFTINCK . De
Krygsbouwkundigen doorgaans van gevoelen zynde, dat
de Bastions of Bolwerken, uit haar eigen aart, van twee
Facen en twee Flanquen zyn ingetloten, en daar eene be .
paaling op gronden ; zo beweert de Heer LIEFTINCK iii,
deeze : dat die bepaaling niet net is ; nadien de Bastions ook wel twee Facen, twee Gordynen, twee Str ykfangoen , en twee Bresflanquen, kunnen hebben.
Zo
dat uit gemelde bepaaling niet kan bewezen worden ,
dat een Bastion nit twee Facen, en twee Flanquen, moet
beftaan .
De Uitvoering deezgr Verhandelingen verdient alien lof.
Byvoegfels en Aanmerkingen voor het Zesde Deel der Tea .
derlandfche Historie van JAN WAGENttAR. Door
r.
H . VAN WYN,
r . N . C . LA BRECHTSEN,
r . ANT .
DIARTINI , E .
. ENGELBERTS, en anderen .
Te Am .
flerdam by J . Allart, 1792 . In gr . 8vo, 121 bl ., behalven
eene Bylaage . --- Zevende Deel, 139 bl .
ie eenigzins werk maakt van de Gefchiedenisfen van
ons Vaderland weet, dat bet Zesde Deel der His .
to-
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torie van den uitmuntenden WAGENAAR be gist met bet
aanvaarden der regeeritlge door PHILIPS' den 11, en ein ;digt met de belegeringe en her ontzet van Leyden ; terwyl in her Zevende Deel her verhaal van 's Lands gcbeurtenisfen wordt voortgezet tot op den dood van Piiti
fe WILLE den I. Tot dit tydvak van otntrent negenven'-i
twintig jaareu behooren dus de Aannierkingen vii Byvoeg
fcls , welke in deeze beide Stukjes den Nederlandfchen Lee-'
zer worden medegedeeld . Over de whardy van deezen lets
terarb,:id der in den bovenflaanden titel genoernde flecref
liebLeil wy 5 weinig tyds geleden , onze gedacbten gezegd () , en viuden ons hier weder bevestigd in ons
gevoelen , raakende• de dankbaarheid, den geleerden mnn4
nen verfchuldigd, welken deeze taak op zich hebben gel
Bet is onnoodig daarover uit to weiden in
nomen .
breedvoerige betuigingeii : 1e geachte Schryvers zullen ze
niet vorderen ; en her uitkippen van eene •e n andere byzondere plaatze , om ze den Leezeren to toonen atst
monfters van de doorgnans (-F) uitinuntende Waaren ,
welke hier bun warden aangeboden, zal wel rykelyk zd
veel ruimte yveclineemen, als ivy met gevoeglyklieid daar4
toe kunnen befpaarren : terwyl wy tevens oordeelen de
lengte onzer berichten on , uittrekfelen liever naar de waardy dan naar do dikte der boeken to moet n regelen .
Gaarne zouden wy een , begin mnaken met' de eerlle
Aanmerkinge van hot Zesde Stukje , over bet bewaareti
en byeenzoeken der Privilegicn on oude Handvesten, in,
dien niet de lengte dier Aanmerkinge ons noodzaakte
daarvan of to zien . Alleenlyk kuiinen wy niet italtiatert
oils to bedroeven over de weinige zorge , welke inert
heeft aangewend, om veele GedeukflukkcIP der, Oudheid
in tyds aan her verderf to ontrukken (1) . Door zulkel
achteloosheid zyn, misfchien, niet weinige papieren van
aanbelang, welke can fonimige deelen van 's Lands oude
Gefchiedenisfen aanmerhelyk licht konden byzetten, onher.
(*) 1lgem . Vaderl. Letteroef.

587, enz .

voor x793 . i St. b1 . 536, enz .

(t) Doorgaans zeggen wy ; want nietnand kan eifchen, Wemand zal verwachten , dat in cen Werk van deezeu aart alles
even gewigtig of belangryk zal weezen .
(4)Zie, bl . 8, het verllag, daarvan gedaan in bet jaar i )I8'
en, bI. io, de aantekening van den Heere 0 . sense.
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herflelbaar verlooreii . En is dit bet geval in ilukken,
welke, als under bet oog der opperfte magt zelve, is
daartoe gefchikte plaatzen bewaard werden, hoeveel erger moet bet lot zyn van papieren , welke onder byzendere perfoonen berusten , door erfenisfe , koop , of andere toevallen , geduurig van bezitter veranderen , ea
veeltyds in onkundige handen vervallen ? Welken dank
is men, derhalven, niet fchuldig aan de naarftigheid elk
vaderlandsliefde der geenen, welken, in onze dagen, bun
werk maaken . van de nog overgebleven ftukken to verzamelen, en , door middel der drukperfe, der vergetelheidl
to ontrukken ; en hoezeer moet men wenfchen, dat dies
gelyke poogingen yverig voortgezet, door alien, welken
daartoe gelegenheid hebben , begunfligd en bevorderd,
en zelfs door openbaar gezach mogen aangemoedigd, wor.
den . --- Dock wy keeren weder tot onze Schryvers .
Van bladz . 3o tot bladz. 45 vinden wy verfcheidene
a u nterkingen , raakende bet charac`Eer en de handelingen
van , den beruchten Kardinaal GRANVELLE . Eene derzel+
ve, welke de inborst van deezen bekwaamen en moedi •
gen, maar itaatzuchtigen, man- duidelyk kenmerkt, zullea
wy affchryven. Ter gelegenheid dat WAGENAAR (* )
twyffelachtig fpreekt van eenen, aanflag tegen des Kardinaals leeven, leezert wy, bl . 37 ; ,,, dat, egter, de Kar„ dinaal r zelve, aan foortgelyke gerugten , geloof flueg,
„ maar , des Diet, to min , met, zy w,zaaken doorging ,
• blykt uit een Brief, den q van Wintermaand des
„ Jaars 1567 , door hem , nit Befancon , aan zekeren
• CLAUDE BELIN CHASNEY . . . . gefchreeven .
,, Gy moet
• „ (zegt by) zo kleinmoedig en vreezagtig niet zyn .
• „ Indien gy in • myne plaatz geweest waart --- toes
„ „ men , twee jaeren lang
daaglyks voorfpelde,
„ „ dat fommigen my poignards fteeken geven zouden, gy
• „ waart van angst geaorven ; en , zelfs bier, moet ik
„ „ nog op myne hoede zyn. Die voort wil komen moet
„ „ voor zyn huid niet vreezen ." "
Over bet bekende Verbond der Nederlandfche Edelen,
ter handhaavinge van 's Lands Vryheid, wordt niet reel
aangetekend.
en wyst ons bier, bl . 47, tot de Hire
tone van bet Verbond • en de Smeekfchriften der Edelet, door
den Hoogleeraar TE WATER in het licbt gegeeven . Raa-

(*) T " llzst. D. VI. bl. $5 .

enomen , voor Kettersch of Kettergunftig , en , uit then
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kende bet itivoeren der openbaare preeke door de IHer4
vormden , gedraagt men zich aan deszelfden herhaal der
Reformatie van Zeeland, en andere, na den tyd van wAGENAAR, gedrukte ilukken . Over de beeldtl :orming, we1ke, helaas ! zo dikwyls op het preeken volgde , wordt
even weinig gezegd , behalven met betrekkinge tot het
gebeurde in den Briel , bl . 58 , en to Gouda , bl . 59,
in welke laatstgemelde Stad het voorzichtige beleid van
den Slotvoogd KOR NELIS VAN DER
YLE , en van de
overige leden der Regeeringe , de rust bewaarde, en de
plondering voorkwam .
Gaarne zouden wy, van bl . 62, enz ., overneemen, hetgeen daar voorkomt , raakende de heillooze gevolgen,
tvelke de onverdraagzaamheid der Lutherichen en Calvinisten onder elkander , maar voornaamelyk der eerstgemelden , voortbragt tot nadeel der verdrukte Nederlanden .
Doch, om niet to breed uit to weiden, en eenige ruimte
voor eene andere aanmerkinge over to houden, zullen wY
alleenlyk zeggen , dat men van den uitmuntenden Brief
van ANTONIUS CORRANOS, ter dier plaatze gemeld, een
1litvoerig uittrekfel vindt in G . BRANDT'S Hist . der Reform . D . I. bl . 43o, enz . Om gelyke reden gaan
wy voorby hetgeen de Schryver, bl . 69 , aanmerkt ten
opzichte „ der geenen, die, uit de Commisfien der Graaf.
,, Tyke Stadhouderen, opmaaken, dat de vereenigde waar„ digheden van Stadhouder , Kapitein en Admiraal Gene,, raal tot onze CorJtitutie behooren ." Gelyk ook de
aae tekening , bl . 72 , over bet ongehoorde vonnis der
Spaanfche Inquifrtie , door den Koning bevestigd , waar
by, in 't Jaar 1568, alle Nederlanders, eenigen . . . . uitoofde, fchuldig aan
ajefteitfchennis verklaard werden .
Breedvoerig is de Schryver over die gewigtige gebeurtenisfe, waaruit, gelyk WAGENAAR zich uitdrukt, de behoudenis of herJtelling van 's Lands Vryheid fproot .
et
eenige verkortinge, en aflaatinge van aanhaalingen, zullen
wy hetgeen de Heer VAN WYN (want aan deezen is men
weder deeze aanmerking, en, waarfchynelyk, deeze beide
Stukjes, verfchuldigd) daarvan zegt (bl . 76, enz .) onzea
Leezeren, als een, ongetwyifeld,-aangenaam onthaal voorzetten . „ Hoe zeer onze WAGENAAR bier 't voornaamile
„ aantekent, 't geen onze Scbryveren opgeeven, eischt
„ egter deeze, alleropmerkenswaardigtfo, zaak 'er eenige,
,a veelal onbekende, byzoadetheden by to voegen .
27 Wat
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Engefche Haven betreft , uit weike

3 :1
VAN

ARK herwaarts fteevende, fchynt
~, DER
• 0111 Douvres, immers om een nabygelegen

men, zoo niet
oort, te moe• ten denken : want, fc1ioon onze oudile Sc,iryvers do
• plaatz niet noemer., getuigt egt .r een banner, dal dcr
„ Watergeuzen zig, meestal, „ ouderhielden onder En• , geland in de Di inen (*), cnde tot Doeveren ." Ouk
• zegt een Sehryver der XV1Ide Leuw, dat de Vloot in
• Douveren was vcrvaardigd . Hier toe zoude ook kun„ Den dienen zekere Zinueprent, enz .
„ Dat do tyd der inneeming op den eerften April, (die
„ op een D ;ngsdag viel) moot geplaatst woodea, blykt,
ei oni geene Schryveren aan to haalen, ontegenzeglyl :,
„ uit bet hoofd eener oorfpronglyke Thefgurie-Reekenint ;
„ dur Stad Briele, aiwaar men leest, „ expireerende den
„ „ eer/ten Aprilis anno twee ende tzeventich , als dent
• „ Grave van der
arck binnen derxelver Stede quam ."
„ De \v'atergeuzen den koers naar Texei zettende,
„ waren gkoomen tot voor Egmond aan Zee . Op deeze
• hoogte draaide de wind ; zy keerden toen weder, eit
„ liepen, met klein zeil, de
aze in ; alwaar, des mid„ dags om twee uuren, by fchoonen dage, de Ifopluiden,
„ BRAND en DAA , voor den Briel itreeken, kort d .iar
„ op , door de rest, gevolgd . BRAND was een Veere• naar, en DAA1I, eigenlyk gezegd ADA
VAN 1IAREN,
„ cen Luiksch Edelinan , die bet Verbond der Edeie :i
„ voo ; In en getekend halt .
„ Naauwlyks lag-In deeze twee voor Anker, of BRAND
„ begaf zig naar IIAREN, hem vraagende, of by wat to
„ eeten halide? Waarop deez hem 't laatLe fluk Kaas,
„ 't keen by aan boord hadt, toereikte (t) . Ik teekene
,, dit
(*) Fliermede meent'IAN ETEREN, van welken deeze woor.,
den zyn, gewisfelyk Downs, of, zo als wy hec veelal noemen,
Duins. R .
(t) , . „ Et vint a mon Bert

•
•

„
„.
0

ARIN BRAN de CA UEER, le
quel one di a to a mange ? & 1u ; donnoit rnon r/ernier
From<'ge." Deeze woorden fchreef my wylen Jonkheer

Z . VaN HARErr , (wiens flaal geheugen aan veeien nog
„
„ bekend i-,) meer dan eens geleezen to hebben in, en onc.
• houden nit, het ;journal, 't peen door Eyes' . . . Voorvader,
,, I A VAN IIARPN, van deezen en andere to .-ten, eigenhan.
• dig was gehouden . Dit unwaardeerbaar Handfckrift o 't geels.
I_I :TT . 1794 . No . a .
(~
„ i

~Y
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• dit aan, om dat die fchaarsheid een gevolg fchynt vail
• het ftreng verbod der Koninginne ELISABETH , aan
• haare Onderdaanen , om den Watergeuzen geen lee .
„ vensmiddelen nicer to verkoopen ; 't geen deezen dwong
• to vertrekken .
,, Dat niemand , in den Briel en lVlaaslandfluis, th ans
• aan %Vatergeuzen dagt, dan de Veerman,JAN PIETLRSZ
• KOPPELSTOK, (zo noemen hem Stads Archiven,) fchry„ ven HOOFD en I3ont, voor onzen WAGEN. Doch men
,, heeft , voor cenige jaaren, to regt, opgemerkt, hoe
• het, in deezen oort, geese vreemdigheid kon gerekend
• worden, thans aan deezen to denken ; daar zy (reeds
• in 1569 bekend en overal gevreesd,) in den Zomer ,
• des Jaars 1571 , eene landing gedaan hadden in het
„ nabuurig Ooltgensplaat . . . . Ook blykt het zeker, dat
• die van binnen, al ras op onraad . . . . bedagt waren,
• wyl KOPPELSTOK, by zyn' komst aan Land, de Poort
• geflooten en den Raad vergaderd vondt .
aar op
• welken onraad kon men natuurlyker dcnken, dan op de
• Watergeuzen ? . . . .
„ Dan, dit zy hoe 't wil ; KOPPELSTOK, die, volgen :
„ de beste Schryveren, uit eigen beweeging, TRESLO G
„ aan boord voer, fchynt gees vrcez voor de Watcr„ geuzen . . . . gehad to hebben, en dus . . een van die
„ Burgers geweest to zyn , die 's Prinfen zyde en der
„ nieuwe leer waren toegedaan ; dezelfde, die men, als
„ Ouderling, in den Briele, reeds ten Jaare 1569, ver„ meld vindt
„ TRESLONG, een Brielenaar, zal hem en zynen itou„ ten aart, denklyk, gekend, en, op die gronden, by
lj, LUmen zegt, vecle byzonderhedeu to hebben bevat, wierdt,
men

• met de Boekery, Op WOLVEGA, in den nagt van den eerften
• van Louwmaand, des Jaars 1733, door de vlammen verteerd .
• De tyding hiervan zou den toenmaligen Heer Griffier van
r. FRAt\9OIS FAGEL, zo getroffen hebben,
„ Hun Hoogmog .,
• dat by verklaarde, zyn halve Bibliotheek to hebben willen
• misfen, voor 't behoud van dit Stuk . Brieven van o. z .
• VAN HAREN van 21 Yanuary en 27 Jlci 1777, aan my. De
r.
,, laatle, in iiogen Ouderdom overleden, Heer Griffier,
:, HENRIK FAGEL , die dat Gefehrift in zyne Jeugd behandeld
• hadt, en de Gefchiedenisfeii van zyn Land kende, heeft 'er
• my, to meermalen, met lof, van gefpruokcn . - 'Br is,
• z yCr meu weet, ggen ,&ffchrift van ."

TOT DE VADERL . I :ISTORrE .

15

„ LU EV aangepreezen hebben, 52 als de regte man ,
„ „ Oln hem dicnst to doer ."
„ 't Is natuurlyk to denken, dat de Regaering zig zeer
• beklemd vondt , op den eisch der Vlootelingen . Zy
• wist dat, . . . . veele aanzienlyken de nieuwe leer om„ helsd hadden , onder welken ook de geweezen
„ Bailiu SANDYCK, Oom van TRESLONG, behoorde ; die,
„ Ihans voortvlugtig , openbaarlyf; was ingedaagd . D~
• Wet halt, zo 't my toeichynt, dit werk, . . . . w .l
• met veel befcheidenheid behandeld, en, no onlangs ,
• aan den Bailiu Sir. JOHAN VAN DUVENVOORDE, , Ver• klaard, de zaak van zekeren AART PIETERSZ, gebatt„ nen ter cafe van troubelen voorleden , niet to kunnen.
• afdoen , dan in 't voile Collegie ; maar op last van
• ALVA, . . . fomtyds, frenger Inoeten handelen, eenigea
• ter dood brengen, en de goederen van anderen aax,, flaan . . . . al het welke de Watergeuzen, zo zy bin• nell kwamen, met woeker konden verl .aalcn . Die ia• komet, egter, was niet ligt to fl:uiten , daar 't ontzet
• ver af, en zy voor de poorten waren ; to miuder, daar
• veelen . . . . heimlyk verlangden, . . . Zip,, val1 AL'A'S juk
• to kunnen ontflaau, en Roomsch en Onroouizch zyllert
• tienden penning en Spaa :lfche benden vloefae . Die
• benden hadden , nog onlangs , der Stede op 't hart
„ gelegen .
en hadt ze . . . . byna van alles moetea
„ voorzien, en, op Stads kosten, zekeren Joosr CORNS„ LISZ moeten aanneemen, voor dat by die Burgs : s in '(.
• Spaensch , jegens de Soldaeten, vertolkte . De Stad - . .
„ was . . . eerst op den I9den van Slagtmaand, des Jaars
„ 1571, dit Volk kwyt geraakt . . .
,, Na veel raadpleegens egter, waar onder oak 't ge„ vaar van 's Konings ongenade, by de overgave , nice
„ zal vergeeten zyn, kwam men tot betluit. JAN PIE„ TERSZ NICKER, (dien ik Ook JAN PIETERSZ TINNE„ GIETER genoemd vinde,) ging voor . . . . De vreez
„ van geplunderd to word en, en de zorg, om zig en 't
„ zyne, door de vlugt, to redden, was by hem, zyn me„ degenoot, JAN JANSZ KOEKEBAKKER, en de andere Re• genten, veelligt de hoofdreden, waarom zy in de over• gave f}emden, en daar op den Raad verlieten , zon„ der de Vlootelingen daadlyke kennis van 't beflootene
„ to geeven ; waardoor deezen verpligt wierden, zigzel„ ven ruimbaan to maaken , LU IRI', door ROBOL, de
• Noortpoort deeds opbranden, en TRESLONG zig naar de
C !z
Pp /.llid-
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„ Zuidpoort begaf, 't geen niet kan gefchied zyn, zoitn
„ der andere Poorten en
uurdeuren (*) voorby to
„ trekken, die dus, denklyk, alien geflooten waren .
„ By d'inneeming, die bier op volgde, vondt men ,
„ volgens olIze Schryveren, d'aanzienlykfle Inwoonderen
,, gevlugt ; ddn zelfs hunner vermeent, dat 'er naauwlyks
„ vyfiig wcerbaare mannen in de Stad gebleven waren .
„ 7'r.ESLONG wederhield . . . den vlugtenden JOAN VAN
• pUVENVOORDE .
Hy
was niet alleen Rentmeester;,
• maar, zo als wy ftraks in 't voorbygaan zagen, ook
• Bailiu . In zekeren brief, vier dagen bier na gelchree• ven , verhaalt men, dat verfcheide Regenten naauw
• bewaard wierden . De tweede Burgemeester , KLAAS
• JANSZ KOEKEBAKKER, fchynt bet met de vlugt to zyn
• ontkoomen . Hy was nog afwezig in den Jaare 1375 ;
• maar in 1577 bevondt by zig weder in den Bridle (-r) .
,, Dat , by 't overgaan der Stad , de woede der plan„ dering , alleerl op de Kerken en Kloosters . . . viel ,
„ is 't eenpaarig gevoelen van alle Schryveren , voor zo
• ver my bewust is . . . Dat de . . . Geestelyke Geftig .
• ten zeer flegt behandeld 'wierden, is zeker ; ook fchy .
„ Pen de Houfden- der Watergeuzen hun deel nit- den
„ buit gehadt to hebben, en , daar onder, VAN JARENQ ,
• den /choone geborduurde Cafilyfel (1) ; maar wat Lie
„ Burgerye betrefle , zo de minderen al vry kwamen,
„ kan dit, in 't algemeen, uiet van de aanzienlyk(len,
„ met

(') ., Dat 'er zodanige waxen, leeren de Stads Archiven ."
(j-) Is deeze niet dezelfde, van welken boven, onder der,
naam van JAN JANSZ . ROEICEBAKRER, gefproken wordt? Zo ja,
gelyk alles aanduidt, dan moet, of daar, of bier, en we!
waarfchynelyk daar, eene fchryf- of drukfeil zyn . R.
(~) „ Un bean Cafuffle bs udd. Brief van jonkheer o . z . v.
• JIAREN, van 27 II7ey 1777, aan
y.
en befchuldigt [FORKE ABELSZ , tscu der Beveihebberen onder de Watergeu .
•
• zen (a)], dat by aan boordt, geene andere dan gewyde
• Kelken, enz . uit de geplunderde Kerken, gebruikte, CAROLUC
• [pie rebus C . A ROBLES in Frifli gestis] p . y & 1 O . Toen TRES„ L0NG,den soften van Bloeimaand, naar Vlisfiugen . . overflak,
• was zyn Volk met happen en Kafuyffelen der Geestlykheid
„ gekleed . BOR, 6 .B . bl 370 ."
(a) Dat deeze woorden hier moeten ingevoegd worden , blykt nit
de aaugehaaide plaatze van CAROLUS, en mt de .Verbeteringen geplaat.t
achter bet Acbtfte Stuk deezer Gymbfelen . R .

Tl T DE VADERL . HISTOIUE .
;, met naame van de Leden der Regeering, worden ge„ legd .
lmmers in de 1'hefauriers Reehening, cindigea .
„ de met 10 April 1572 , en gedaan ten Jaare i5'o,
„ words,nopens dell voorzittenden Burgemeester NICK It,
„ geleezen , dat de pennyngen van de wyn excys , „ z°t
• zyne goederen, int incomen van Lume , binnen dezer
„ ftede van den Braele, genomen ende hens af/zandzgh zyn
Scheldende men hem, vervolg,ns, ctle gel„ gemaect .
• den kwyt , nadien by prefenteerde zulx by eede to ajjir• meeren . Ook leez ik, in de Refolutien van I1olla„a ,
• ten Jaare 1579, een verzoek der Erfgenaatnen van den
• bovengem . yr . JOIIAN VAN DUVENVOORDE , in zyn le„ ven Rentmeester van I7oorne , ow Resnbourfement vaa ;z
,, f 6oeo, ten tyde van den Graef VAN DER DIARCK, uat
„ desfelfs conzptozr afhandiclz gemaect . Dat ook, by de nI• neeming, eenige huizen in brand geraakten , b . v . , dat
,, Van PIETER PAUWELSZ STEURS, op den Timmciwerf,
• en andere , leeren de Stalls Boeken van den Briele ;
• die, voor 't overige , federt den i April tot den Illeri
• van Hooimaand , meestal ontbreeken , en (*), zelfs
• een pooz daarna, zeer verward en dooreen loopende,
• gehouden zyn . De Huizen der voornaamfce Vlugte• lmgen dienden terfl:ond voor LU IEI en zyne IIoplui„ den . De Onder-Admiraal, BARTEL ENTENS, hadt zyn
• intrek in dat van den geweeken Schepen KAREL GANSZ,
„ alwaar LU IEI, en anderen Bevelhebberen, dikwyls eerie
„ vrolyke
aaltyd hielden.
,, Wat de Inneemers van den Briele betreWe, meat
• heeft 'er , na onzen Schryver , uitvoeriger Lyst van
„ geinaakt, die in de bier onder aangehaalde Schryve• tell (t) kan nagezien wordcn ; by welken men nog
„ voegen kan WILLE
en FREDERIK VAN DORP, en ecru
„ Edelman nit het Geflagt van RENGERS . WAGENAAR
„ fpreekt van OUDI HEDDING D'OVELENS , als van den'
,, per(*) „ 't Geen ik hier zeg van den Briel, heeft, dat zeer to
„ bejammeren is, ook elders, omtrend deezen tyd, plaatz . Dc
„ lllernoriaalen van 't Hof van Holland worden vermist van
• 31 July 1571 tot 4 December 1572 . En de Ref lutien der
• Staaten van den 7 December 1571 tot den n5 Augustus
. . 1574 .' euz .
(t) „ VAN IAREN, Geuzen, in 't Ilistor . Verhaal. Cr.EFN,
, . DankoWer, ht. 73 en 74. TI: WATax, tweede Eenwgety,
• enz . hl. 28-36 ."
r3
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„ perfoon ; dock ik zoude ze Jiever voor twee houden $
• zo om dat 11ooFD en 1:011 duidelyk leezen „ oohs
„ „ IIEDDING , en D'OVrLENS ," als om dat noaIaro
• II?TTINGA (1) en LA DOUVE , by andere gelyktydige
Schryveren, under de Scheepskapiteinen der Watergeu• zen wordcn geteld . 't Kan zyn, dat ook zekere VAN
• TOL , C . nrusIUS, en VAN DI:R L AAN, tot deezen be;, hoorell .
„' Na LU rT, in 't vervolg, de Stad, tegen den -larval
., van lsossu, verdeedigd hadt, \vierdt zy meer gellerkt, de
„ Noord- en Zuidpoort herfleld , en , voor deeze laatilre,
„ eca nicuw Bulweik gelegd , federt Lu Ei's Bolcverk
,, genoemd , doch 't geen , met de beide oude Poorten,
„ niet nicer aanwcezig is . TRESLONG wierdt, federt,
„ Gouverneur- en Kapitein-Generaal der Stad . Fly komt
„ dus reeds voor op den 17 van Iooimaand des Jaars
„ " De Regeering . . . . bleef, na den eerften April ,
„ meest buiten bewind, en op den i van Hooimaand
„ wierden nieuwe Leden aangefteld . DuvENVOOIZDE ,
„ egter , behield het Bailiufchap , waar in hem TRES• LONG ook, underhand, opvolgde ."
Niet minder naauwkeurige en uitvoerige Byvoegfels geeft
ons de Schryver over ]let gebeurde in Zeeland, kort na
de verovering van den Briel, over de belegering en bet
ontzet van Leyden , in het Jaar 1574 , en het oprichten
der beroemde Hooge - Schoole in de laatstgemelde Stad,
waaromtrent eene en andere kleine misvatting van WAGLNAAR verbeterd wordt . Dan hoe gaarne wy hiervan iets
Wil .
( ) „ CAROLUS de re' . gef . CASPARI A ROBLES, peg . I I , die
~, zynen naam door IIO ERUS overzet ; dock de naam van
• Hoax;nc was , voor lang, in Friesland bekend
en dit
• Ho;;, ;.,;e ken , in onzen tongval, ligtclyk in Oonz veranderd
• zyn ; ook droegen meer I .ieden dien Voornaam
Ilcdding
• kan, op gelyke wyze, van 11cW;1g .a komen ; ten zy men lie• rer degte op Iliddinck , 't geen eeu Geflagt in Groningen
• was ," enz . De geleerde Schryver beroept zich in deeze
hoot meer dan eons op bet sangehaalde Werk van JOANNES CABOLUS. Doch in nivnen druk van het Jaar 1750 vinde ik de
bedoelde woorden niet op de aangehaalde bladzyden . Dc Fleet
VAN wYN heeft, misfchien, den eerflen druk gebrui1u. In eene
r o bekende zaak, als hot gebruik van den imam Ilomme in Friesiand , hebbe ik nicC aoodig geoordeeld v .-e,' tyds aan nazoeken
re beftcedea .
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wilder bybrengen, wy moeten de Leezers tot bet Werk
wyzen , om nog jets van het volgende of Zevende Stuk .
je to kunnen zeggen .

(Dit by de naaste gelegenheid .)
Reize door Spanje, gedaan in de 'aaren 1786 en 1737,
in 't byzonder suet opzigt tot den l .andbouw, anufac.
tuuren, Koopitandel, Bevolking , Belastingen en Inkom/ten,
van dat Land ; door JOSEPH TOWNSEND, A. L . . en
Predikant to Pewfey en het Graaffcliap Wilts . II Deel
1 Stuk. To Haartem by A . Loosjes Pz . , 1792- In
gr. 8vo . 212 bl.
ndien wy , in onze Leezing, ter Boekbeoordeeling, altoos naar onze verkiezing to werk gingen, zouden wy
reeds voorlang den waarneemenden Reiziger TOWNSEND
in Spanje gevolgd hebben ; dan wy oordeelext bet rechtmaatig , dat wy , naa eene zo ras mogelyke bekendmaaking
eens Werks , 't Been uit verfcheide Deelea beflaat, ten
gevalle onzer Leezeren, en ter beantwoording aan den aart
onzer Letteroefeningen , met de volgende Deelen eenigen
tyd to mogen neemen, om tusfchen beiden andere Nieuwe Werken to beoordeelen en plaats to geevert ; terwyl
de veelvuldigheid der Boeken in dit ons Vak , ondanks
deeze voorzorge, to wege brengt, dat ze niet zo fchielyk vermeld worden, als en Schryvers en Boekhandelaars
wel zouden wenfchen . Enkel ae nkondigen , waar toe de
Dagbladeu, die veelvuldig uitkomen, moeten dienen, en
beoordeelen , zyn twee zeer onderfcheide zaaken . Een
Tytel in to zien en of to fchryven , met een woord , of
ettelyke,'er by to voegen, is een gereed werk, en zo vaardig afgedaan als ondernomen ; maar een Boek to doorleezen , met de pen in de hand to doorleezen , 'er by ge .
legenheid aanmerkingen by to voegen , of met oordeel het
belangryke uit to kippen, gaat zo vlot niet .
Wy wilden dit, om reden, onzen Leezeren eens met
een kort woord onder 't oog houden ; en zullen nu voortgaan out van bet Tweede Deels Eerfte Stuk deezer be .
langryke Reize verflag to geeven . €-let algemeen oor .
deel, over dit Werk by de eerite Bekendmaaking geflreeG 4
ken aj
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ken (*), en vervolgens bevestigd (j-) , zullen wy Wet
berhaalen ; wat wy ter wciverdiende Aanpryzing, to cerst
aangetoogene plaarze , gezegd hebben , r,elat ten vollen
onirrent dit vervolg, en zal ]let een en ander, daar uir
aangeflipt, zulks ten vollen bekragtigen .
1lsturien is net eerile Gewest, waar in wy den Eerw .
1 ownsEND aantreffen . Zyne byzondere aanbevecling i i
den Giaaf VAN PENALIBA , den \[ricnd van den zu t)croemden CA PO ZNEs, een Heer die zecr veele bekwaansden bezat , en voor eon Spaansch Edelman zeer good
underwys hadt genooten, gaf hem gelcgcnheid, om dit
edeelte van Spade, in diens gezelfchap , meer to dog rkruifen, en meer in 't zelve to zien, dan doortrekke . ;de
I:eizirers meest mag gebeuren . Van bier do uitvuerige
befchryving niet alleen van de Iloodflad O .,iedo , tnaar
nok van riles can de Zeckust, werwaards by trok con
tie Kermis by to woonen, en van Luanjo, hot Landgoed Carrio , de kleine Stad Gujon . Gcmeenzaame huislyke verkeering onder de Spanjaarden van aanzien geeft
gelegenlicid tot bet vermelden van veele kleine byzon-;
derheden, die haare bevalligheid hebben, en eene Nati,
juist kenfchetzen . Grootere worden van hem niet vc.)l.-.
zuimd op to tekenen . Vdy kunnen hem in ales ni,-t v
.
gen . Overneemenswaardig dagt ons dat in Spanje de Be
zittingen van den Alan, in den volmaaktfien 7,in, onderfcheiden zyn van die der Vrouwen . „ Zo lang de laatfl.e leeft , " fchryft onze Reiziger, „ kan haar niemana
haare bezittingen ontneemen, en wanncer zy fterft, gaan
dezelve over op haare Kinderen ; of, zo het Leengoederen zyn , vervallen deeze oogenbliklyk can haaren oudflen Zoon, die daar van bezit neemt 'p den ouderdoiu
van een-en-twintig janren, of zo veel vroeger als by
junger knmt to trouwen, al ware bet dat zvn Vnder
als dan nog leefde . Bezit de Vrouw adelyke tyteis, dart
behoudt zy deeze naa haar Iluwelyk, en brengt ze over
op haaren Erfgenaam . Wanneer een Huweiyks Contract
geflooten wordt , maakt de Alan eene gerechtlyke ver~ ;aaring, wegens de bezittingen, die onaffcheidelyk h cAn
(*) Zie onze fl gem . Vaderl. Letterocf. voor 1792 . f D . i 5t.
BI- 424.-v- voor 1,-! ;3. 1 D . I Sr,
C#)
W. $4'
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;e
aan
zone
Vrouw,
toebehooren
hem zelven, en d
; aan
welike laatsuenoemde haar eigendom zo wet verzekerd
an een baukbreul, m,)gt begaan,
is, dat, in P~valle de
zyne tchuldeifchers cchter geene magi hebberi om 11,1,^r
gout aan to tasten ; doch indien daarenteecn naa zyn
orerlyden blykt, dat het hem in de waereld wet gegaan
is, mag zy : haar gerechtlyk aandeel, in de eheele overwinst, opeifchen . lleeze laattle voorzorg is, buiten tegenfpraak, zeer verltandig ; doch het is to denken, dat de
eerite vry wat aanleiding moet geeven tot bedrog . Dit
is ook weikelyk het geval , hoewel het geenzins ontbreekt aan drangmiddelen , ten einde den i\lensch tot
eerlykheid to noodzaaken . Edn voorbeeld pier van mag
genoeg zyn . Zeker Koopman to Oviedo maakte, toen by
in het Huwelyk trad, eene valfche Verklaaring op, met
oogmerk om zyne fehuldeifchets to benadeelen, indien by
bet ongeluk hadde van ooit een bankbreuk to moeten manken . De Vrouw ftierf kort naa bet voltrokken lluxelyk, C,p
vu eischten haare Nabeftaanden aile die goederen, a)s haar
ttig eigendom , waar van by in de Verklaaringe goswag gemaakt hadde ; waar door de Koopmau, die 06r
an was geweest , zich ,
zyn Fluwelyk een welgefteld
zonder heritel, eensklaps in armoede zag gedompetd ."
Naar gewoonte naauw a gt flaande op alles wat den
J .andbouw hetreft, vermeldt de Eerw. TOWNSEND : „ Om
to wannen, hangt men in Asturien ten eenemaale van den
wind of , alzo men daar geen denkbeeld heeft van cenigerhande werktuig, waar mede men zulks in de fchuuretl
kan verrigten . Zo men hier eens een Wan to zien kreeg,
gemaakt naar bet moddl van een werktuig , dat eerst nitgevonden is door iueiSELIUS, van Wurtenzberg , by den
naam van Rotatilis fuc-tor & presfor, doch naderhand verbeterd door Dr . P PIN, en vervolgens uit Holland in Engeland overgebragt, is het to hoopen, dat de Spanjaarden , zonder door vooroQrdeel of befchroomdheid daar teen vooringenomen to zyn , dat werktuig cok terf .on(I
by hun z)uden invoeren, en dat geen dweepzugtig Priester , gelyk in Schoiland , het gebruik daar van als een
godlooze daad veroordeelen zoude, onder het belachlyk
voorwendzel , dat men niet vertrouwde op de Voorzie .
nigheid, in bet befchikken van eenen gunltigen wind,
die in ftaat is om het koorn uit to wannen ."
De Natuurlyke Ilistorie, waar in ooze Reiziger flerk
O 5
is,
we

42

J. TOWNSEND

is, trekt, zo onder den weg als in de Kabinetten , zyne
aandagt , en geeft zulks aanleiding tot bet mededeelen
van gewigtige byzonderheden : als zodanig zal men zeker keuren bet volgend verfiag : „ Toen ik to Oviedo
was to rug gekotnen , werd my door zeker Heer aldaar
eene verzameilng gefchonken van Amber (of Barnfteen) en
fait . Beiden worden in deeze Provincie overvloedig aangetroffen ; doch de twee aanzienlykfte
ynen daar van
tiggen in het grondgebied van Beloncia, de eene in een
Valei, las Guerrias genaamd, de andere ter zyden van
eenen hoogen Berg in bet Dorp Arenas, in bet Kerfpel
Val de Soto . De eertte words gevonden tusfchen leijen,
in de gedaante van bout . Dit bout gebrooken zynde,
ontdekt men in deszelfs knoesten eene witte korst, influitende cen geel, holder en doorfchynend, Amber . Waar
deeze is vindt men ook altyd Git, benevens eene foort
van Steenkool, in Engeland bekend onder den naam van
Kennel- koolen . De Natuurlyke Historic deezer Zelfftandigheden is als nog zo duister, dat alles, was eenige betrekking daar toe heeft, zorgvuldig behoorde byeen verzameld en opgetekend to worden . Voor weinige jaaren
wierd de Barnfteen alleen gevonden aan de Zeekusten, waar
zy door de Golven aangefpoeld wordt ; doch ook toen beweezen reeds de onderfcheiden gekorven diertjes, als mieren,
vliegen, enz . welke daar in dikwyls opgeflooten zyn, dat
die Zelfttandigheid een voortbrengzel van bet land is .
Dewyl thans , aan verfcheiden plaatfen, insgelyks delf.
baare Barnfteen wordt gevonden, zo wyst zulks eenige
betrekl ing aan tusfchen die floffe en de harften ; en wy
t;unnen haar befchouwen als edn fchakel, in eene groote
keten, van welke alle Wysgeeren den oorfprong tragten
to ontdekken .
en vindt deeze Zelflandigheid in fommige landftreeken, waar de haar influitende laagen of beddingen, die belaaden zyn met Zee-fchelpen en Zee-ge .
wasfen, ten duidelykftei aantoonen , dat beide de eerlte
en de laatften door den Oceaan daar ter plaatze nedergelegd zyn (*) ."
De
(*) Wy herinneren bier onze Leezers aan bet Uittrekfet
eens Briefs, uit IKoningsbergen aan den Heer CULL gefchreeven,
over bet Succin, of Geel 4 ;nler of Barnffeen, en de ontdekte For.,
sung daar ran , uit bet YournaJ de Phyfique, met eeijge Ann.
mer-
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De Reis uit Asturien na bet Escuriaal verfchaft, onder den weg , zeer veele en zeer verfchillende vocir .
werpen, als de
erino- Schaapen, de Steden en Dorpen,
met de kleindere en grootere ontmoetingen . Den weg
over Salamanca neemende, waagde by bet, den
arquis
T)r oVIEDO, aan wien by bevolen was, daar niet aantreffende, zich to laaten aanmelden by Doftor CURTIS,
Voorzitter van bet Iersch Collegie, die hem als een huis .
genoot de dagen zyns verblyfs in Salamanca aanmerkte .
Hier door bekomen wy cen breed verflag van dit Collegie .
Ten aanziene van Donor CURTIS, geeft de Engelfche Predikant dit getuigenis, en laat hetzelve vergezeld gaan van da
volgende aanmerking ; naa dat by de manier van Onderwys
aldaar, hoven de Voorleezingen op de Academien gebruiklyk, heeft aangepreezen : „ Dr . CURTIS leeft met zyne Studenten als een Vader met zyne Kinderen ; en, alhoewel by
zich bevindt in een fl :aat van bannisfement, fchynt by nog .
thans gelukkig in bet waarneemen van zyn gewigtig Ampt .
Is bet in waarheid niet to beklaagen, dat by, benevens
zo veele andere Ierfche Roomschgezinden, in de noodzaaklykheid gebragt is, om in een vreemd, en van zyn geboortegrond verre afgelegen, Ryk, eene fchuilplaats, en
die beicherming, to gaan opzoeken, welke bun eigeu Vaderland aan hen behoorde to verleenen . Deeze foort van
vervo)ging en geweetensdwang, welke onze (de Britfche)
regeering zrch veroorlooft, is even min ftaatkundig als
regtvaardig . I-let is zeker , dat onkunde en bygeloof
zeer naauw aan elkander verknogt zyn . Wil men nu de
ingewortelde vooroordeelen uitrooijen , en bet bygeloof
enschdom to verlichten . Wil
verbannen ? tragt dan bet
men de liefde en toegenegenheid der zodanigen verwerven, die in Godsdienftig geloof van ons verfchillen? ftaakt
dan alle vervolgingen, omhelst hen als Broeders , en zy
zullen van onze Vyanden onnze Vrienden worden ; met de
toeneemende verlichting verdwynt het onderfcheid van
gevoelens . By de verlichter Natien zyn de Catholyken
niet langer Papisten . Het geheele Sylema van den Room .
fchen Stoel valt langzaamerhand in duigen , en, zonder
aanfpraak to maaken op meer dan getneene fcherpzinnigheid,
mogerl wy het waagen to voorfpellen, dat, naar maate
bet
merkingen , geplaatst in her Illengelti'erk onzer LetteroefeniEgess
voor den Jaare 192 , bl . 233 .

t{
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hct gebied der Verdraag?,aamheid zich verder uitflreklatt
. .at, alles, wat bet licht fchuuwen moet, ook a11ri gskcus
zai verdwynen, tot eindelyk bet verfchil tusfchen Roomichgezinden en Proteftanten geheel en al ophoudt .''
De Stad f4lba wordt naar verdienfte befchrceven, met
een breed verflag van St . Terefa . De Reiziger doer eeo
uttflap na St . Ildefonfo, weli;en de Leezers , om de befchryving , hem zullen dankweeten . „ lie Glasfabryk
is daar gebragt tot een trap van volmaaktheid, welke als
nog in Engeland onbekend is . De grootfle Spiegel glazen
worden vervaardigd in een koperen raam,honderd ell twee
en zestig duimen lang, drie en negentig duimen breed,
en zes diep , weegende naby de negen ton , of achttien duizend ponden . Deeze zyn alleenlyk voor de koninglyke paleizen , en tot gefchenken , die de Koning
uitdeelt ."
Het vervallen Segovia krygt zyne beurt, en men bedroeft zich, dit leezende ; terwyl men zich verbaast over
het Klooster van St . Lorenzo en bet Escuriaal . \Vy
neemen 'er Diets van over, om plaats to vineten tot de
volgende befchryving des Spaanfchen
onarchs : „ De
Koning brengt zyn tyd meerendeels met de jagt door .
Naa zich des voormiddags eenigen tyd vermaakt to hebben, keert by to rug tegen bet midden van den dag,
om den maaltyd to houden . Naa bet eindigen van den .
zelven , fpreekt by met buitenlandfche
inisters , begeeft
zich vervolgens, voor weinige minuuten, alleen met zynen Biechtvader , en verlaat dan gemeenlyk v66r drie
uuren , doch fomtyds veel vroeger, bet Paleis , ell rydt
tot den aftand van twintig of dertig Engelfche mylen,
eer by begint to jaagen . \Uanneer bet donker wordt,
treedt by weder in zyn rytuig, en keert na huis . Geenerhande wecr kan henz bier van to rug houden ; want
by vreest Been donder, blikfem, bagel, regen of fiieeuw ;
maar is zyn overrok doornat, dan trekt by eenen ande .
ren aan, en, wat zyn gevolg betreft, zegt by tot hetzelve zeer koeltjes : „ De Regen breekt geen armen of
,, beenen ! " Ook zelfs op heilige dagen moet aan deeze
zyne liefhebbery voldaan worden ; waar van, echter, twee
dagen , in de Pasfie-week, uitgezonderd zyn ; en , hoewel
by nit den aart zeer vnendlvk is , zegt men, dat de
knorrigheid hem als dan zodanig beheerscht , dat niemand
gaarne tot hem nadert . 'foen bet eens gebeurde , dat
era zyner Zoonen, naar eens i9ders oordeel, op iferven
lag

REIZE DOOR FPA JE .

45
lag, ging by evenwel, als naar gewoonte, op de Jagt,
dringende 'er ff:eeds op aan , dat de' Zieke zekerlyk herftellen zoude ; doch, toen hem, kort daar naa, de tyding
wierd gebragt , dat zyn Zoon dood was , antwoordde
by, met zyne gewoone bedaardheid : „ Wel nu, dewyl
,, Wy niets daar tegen doen kunnen, moeten wy ons
Zyn gevolg be(taat gewoonlyk
,, daar in fchikken ! "
nit den Prins van flsturien, den Kapitein der Lyfwagt,
zyn Groot-Stalmeester, Groot-Kleederbewaarder, Lyfarts
en Heelmeester . Deezen hebben to famen vyf Ikydtuigen
tot hun gebruik, en nog een ander rydtuig client tot
berging van geneesmiddelen, fchietgeweer, kruid en lood,
drooge kleederen , enz . leder Rydtuig wordt getrokken
uilezels, en dewyl voor deezen, als ook your
van zes
de hem verzellende lyfwagt, verfcheide ontfpanningeu op
den weg gereed moeten itaan , is het getal deezer dieren, die tot dagelyks gebruik vereischt worden, otntrent
twee honderd . De i'poed, welke op reis gemaakt words,
is naar evenredigheid van twaalf (Engelfclie) mylen in ECiz
uur, waar door niet zelden aan menichen eu muilezels
ongelukken overkomen . -- De Ironing verlaat zich, onder
bet jaagen, met geheel alleen op zyne honden ; maar heeft
ook gemeenlyk twee honderd mannen by zich, die het Wild
moeten opflaan , en het op bekwaame plaatfen na hem
toe dryven, waar by en de Prins gereed flaan, vergezeld
van een genoegzaam aantal Bedienden om de 'geweeren
to laaden, en die, zo dra bet d[n afgefchooten is, hun
een antler moeten toereiken ." --- Wy kunnen deezen
?'irir.OD niet verder op de Jagt volgen, noch overneetnen
do opgegeevene- onberekenbaare fchaden, welke by daar
door aan zyne Onderdaanen doet ; noch ook een Jagtparty, Bastida genaamd, welke de Heer TOWNSEND by.
woonde , befchryven ; vier zodanige worden 'er jaarlyksch
gehouden . „ De kosten van dit Jagtvermaak, zo bloedig en martelend ," dat hier zeer leevendig befchreeven
wordt, „ worden begroot op driemaal honderd duizend
Reaalen, of ten naasten by de drie en dertig duizend Guldens ."
De Eerw . TOWNSEND keert weder to
adrid to riug,
om den winter in die Iloofditad door to brengen . Dub .
bet leezenswaardig is het denkbeeld,, 't welk Iry ople,
vert, van de Leevenswyze , waar aan een Vreemdeling
zich daar onderwerpen moet , en de befchryving zyner
waarneemingen , aangaande de gebruiken deezer L, euw .
Da
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De leefwyze, welke by hieldt, de verkeering, welke by
met de eerfle Staatsdienaars van Spanje en buitcnlandfche
1Viogendheden hadt, flelde hem in ttaat, otn het Hofleeven, en dat der Grooten, meer van naby to befchouwen ; met de Geleerden, en Lief hebbers van Weeteiifchappen en Kunf'en, om to gaan, en de Huislyke Zeden der inwoonderen op to neemen . In deeze opgave
krygen de Cortejor der Spaanfche Dames cen ruim aandeel . „ In de aroote Steden zyn de Domheeren, of Kanunniken der Kathedraale Kerken , de voornaantite Cortejos ; doch in plaatfen daar Garnifoenen leggen, neemen
eeist de Officiers hunne keuze, en laaten dan do rest de
Kerkelyken over. In de vlekken en dorpcn van het Plat ,
teland, regeeren de
unniken over de harten der Vrouwen,ten mitten zo veel zy zulks in hunne magt hebben,
en zelfs ontzien veele Kloosterlingen zich niet , om in ae
Steden daar na to itreeven . Wat de Parochte-priesters
aangaat, is het eene onbetwistbaarc waarheid, dat veeien under hun Kinderen heb'uen, en zy al to zanien befchuldigd worden in ontugt to leeven . - Geduurende
myn geheel verblyf in Spanje, heb ik nooit eenig mensch
nangetroffen, die genegen was de Priesters van deeze
algemeene befchuldiging vry to pleiten ; terwyl nogthars
alien, als met cCne item, getuigenis gaven van de meerdere deugdzaamheid der Bisfchoppen . En in de daad,
voor zo veel ik deswegens uit ,anderen vernam , en nit
het Been ik door den gemeenzaamen ommegang , waar
mede fommigen van hen my vereerden, zelve heb waargenomen, kunnen deeze eerwaardige
annen nooit genoeg bewonderd worden om hunnen yver, vroomheid en
zuiverheid van zeden ; daar en tegen fchynen maar zeer
weinigen van de Geestlykheid, bet zy Waereldlyken of
Klo6sterlingen, de kuischheid noodzaaklyk to agteii, of
zulke flikkerende voorbeelden naa to volgen , voor zy
na hetr bezit der Bisfchoplyke Waardigheid beginnen to
reikhalzen ." Dit geeft hem gelegenheid, om over het ongehuwde leeven der Geestelyken ult to weiden .
De Schouwburgen betekenen, to
adrid, niet veel . En
klaagt onze Reiziger, dat men 'er,by weinige lieden, zugt
voor Weetenfchappen befpeurt. Waar deeze zugt zich
opdeedt, trok by 'er, blykens het verhaal zyner outmoetingen , voordeel van . Hoe verbaazend groot zyn de
Inkomften veeler Spaavfche Grooten, hoe talryk en kostbaar hunne Huis- en Hofhouding ! Is iemand begeerig
den
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den I aat der Geldmiddelen des Spaanfchen Ryks, zo juist

mogelyk, to weeten, by vindt bier eene zeer naauwkeurige
opgave. Uit dezelve blykt , dat de InkomJten , zedert
veele jaaren, minder geweest zyn dan de Uitgaven . En
is het dus niet to hoopen , dat de Spaanfche
onarch
bet voorbeeld zal volgen van FERDINAND DEN VI, ,, die
met de geleerdfte Cafuisten van zyn Ryk raadpleegde
over de Vraag, of een Souverain wel verpligt zy, de
onarch to betaalen ? Deefchulden van een voorgaanden
ze onnozele Vraag word, met veel plegtigheid, ontkennenderwyze beantwoord ; en zo dra, ingevolge van dien,
beflooten was, dat de Koning deeze fchulden niet betaalen zou, verzamelde 1 ERDINAND aanmerkelyke fchatten,
en liet by zyn overlyden een wel gevulde fchatkist naa ."
Hier by voegt de Reiziger eels verhaal van de iddelen, ter Geldbekoming to werk gefteld ; doch wy moeten, dit berigt reeds zo verre uitgeloopen zynde, den
Leezer tot de Reize zelve verzenden : met bet Verfao
van welker reeds uitgegeeven Deelen wy minder hoopen
to verwylen.

Ercrgerpligt leerende Redenvoeringen, gericht aan het Yolk, door
THO AS PAYNE, Schryver van het lherk : De Regten van den
ensch . Uit het Engelsch vertaald . Te Duinkerken, by van
Schelle en Comp ., 1793 . In gr. 8vo . 16 bl.

die zich elders, en ook bier to Lande, eenen Naana
gemaakt heefc , door zyn Gefchrifc : De Regten van den
ensch (*) ; een Werk hoog gepreezen en opgehemeld van dee •
zen, diep verfoeid, en in den zwartflen afgrond verweezen, van
geenen ; komt hier, als 't ware, ten kansfel, en neemt de Taak
eens Redenaars voor 't Volk op zich .
Kort is deeze Re .
denvoering . Dezelve heefc ten onderwerpe : Waaro><v oordeelt
gy niet altyd door u zelf over 't geen billyk is? Zyne bedoeling ftrekt, om hot Volk to toonen, dat hetzelve het Yermogerz
en de Bevoegdheid hebbe, om to oordeelen over het Staatsbebefluur.
's
ans denkbeelden, ten dien opzigte, zyn, nit
zyn grooter Werk, zo algemeen verfpreid en geleezen, genoeg
bekend. Alleen worden ze hier in een getneenzaamer vorm
gegooten . Ea hebben wy in dit EerJle Stukje gevonden, dat
by zyn weelderig en fpeelend Vernufc , zo diknaals in een ruimer
AYNE,

p

(*) Zie onze dlgern . Yad°rl. Lr ;t .rc .f . 1791 . rite St. b ; . r .% ' en t :, 93 .
ttt : St. bl . 3z .
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mer beltek uitipattende, flu in dit engere perk beter weet to
bepaalen .
De Uitgeevers berigten ons , dat bet onthaal ,
't welk, dit Eei fle Stukie ontmoet , zal uitwyzen , of zy
met de Uitgave van de volgende Stukjes al of Wet zullen
voortgaan .

lPysgeerige en Staatkundige Gefcfziedenis van de Bezittingen en
den Koophandel der Europeaanen , in de beide Indten . Door
deli flbt WILLEII THO AS RAYNAL .
Uit hot Fransch vertaaid, volgens de Geneeffche Uiiga ;-e van 1780 . Leifle en
Te ilmflerdana by
. Schalekainp, 1792 en
Tiyecde Deel.
1793- Illet Privilegie . In gr . 8vo . 492 en 542 bl ., behalven
het Fior erk en de Kaarten en Plaaten .
e bekwaame RAYNAL gaf zyn oorfpronglyk Werk, in den
Pare 1773, her eerst in 't lichr . Byna zo fpoedig uitverkogt als uitgegeeven zynde , werde hetzelve verCcheiden
Eeue Nederduitfche Vertaaling werdt na
maaken herdrukt .
cene verbeterde uitgave van 1775 veradigcl,wkeVrtag
ling inede fpoedig aan den man was . In Duitschland, Engeland, Italien Spanjen, zells in Conflantinopelen, verfcheenen van
tyd tot tyd Vertaali .3gen van dat Werk, ten blyke van deszelts
Intusfchen doorreisde de Schryver een aanmerkelyk
waarje .
gedeelte van Eutopa, met oogmerk om nieuwe ontdekkingen to
doer, of kundiger to worden, en zyn Werk daar door volkomener to maaken . Van dien opgegaarden voorraad bediende by
zich in de derde of laatlte uitgave, welke Ao . 1780 to Geneve ,
iL1 non Deelen, in gr. Svo , met cen Atlas van 5o Kaarten van
ONNE, her licht zag . Naar deeze uitgave words deeze nieuwe
Nederduitfche bearbeid, welke, daar en boven, door een bekwaarne hand, met ophelderende Aantekeningen voorzien , en
net zodanige Byvoegzelen verrykt, als de gebeurtenisfen, welke
in en na de jongfte Oorlogen hebben plaats gehad, of de loop
van den Koophandel, noodzaaklyk maaken . Welke verbetering
ook it, de Kaarten plaats heeft ; wordende dezelve naar de
ontdekkingen der nieuwlte Reizigers hervormd. Leeze Nederduitfche uitgave zal derhalveu de besce zyn van die immer, in
wclk cone taale ook, verfcheenen .
'I' .vee Deelen van deezen druk zien reeds her licht . Not
Ee, jle Deel bevat de Bezittingen, Ucrlooen en Koophandel, dee'
Portugeezen en Ilollanders in Oost-Indte . By hetzelve is een
Tafel van den Staat der Nederlandfche Oest-Iudifclte Comp.,
haare Uitdeelingrn tot op deezen tyd , en de onderfcheidene
id'aatde haarer dt1ten , vau 1723 tot heden ; een Tafel vacs
haare Uitrustingen en h :'oepingera van 1720 tot 1729i als me~
de 6 Kaarten , en het Albeeldzel van den Schryver, gevoegd .
Net
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lict Tweede Deel behelst de Bezittingen, Oorlogen en Koophan .
del, der Engelfclzezz en Franfchen in Oest-Indie, met de noodige
Kaarten en Tafels .
Dit alleen meenden wy, van deeze nieuwe en alzins keurige
Nederduitfche uitgave, to tnoeten melden ; van een Werk, dat
al to bekend is om 'er uittreltzels van to geeven ; en van wei •
leers £chryver de
on .ly Reviewers, naar waarheid, zeggen :
't Valt moeijelvk to bepaalen . of zyne Leezers meet order„ richting zullen trek ,en uit zyne verhaalde Gebeurtenisfen ,
„ dan nit zyne Aanuterkingen ; niets kan zyne naauwkeurighekt
„ in de eerlle, niets de doordringenheid zyner inzichten in de
„ laatlle, overtreffen ."

llan Nederland ; ter gedachtenis van den dapperen Hopman
zROPFF, na eene hardnckkige verdediging van de Vesting de
Klundert doorfc'zeten. In 's Hage by J . F, Jacobs de Age,
1793 • to A in Sr . Svo .
et algemeen gerucht fchryft dit Dichtflukje aan den Heere
BILDERDYK toe , met regc, of ten onregte , kunnen wy
aar dit is zeker , dat het eene gunflige onniet beflisfen .
derfcheiding verdient onder de menigte Verfen, die derzelver
geboorte verfchuldigd zyn aan de gebeurtenisfen, zedert eenigen tyd in Europa, en byzonder in ons Vaderland, voorgevallen . 'Er zyn zeer fchoone coupletten in, b . v. :

H

Cy wist, gy zaagt, den dood voor oogen,
Gy zaagt hen ;, tnaar uw' plicht met den'!
En, door uw hart-alleen bewogen ,
Befloot gy, in diet; dood to tredn .
inder behaagt ens de volgende plaats :
!Yat Godheid thans befliert uw flagen !
LVat blikfenz knalt 'er om tz heen!
Hoe! nog de zege weg to dragen :
Nog zegevierend door to tredn?

„ Neetz," zegt de Geest nit 's af'ronds kolken,
Die 't Franfclze woeden ondetfchaagt,
En de ondergang bezwoer der volken :
Hy , door uw ftoutheid zelf vcrtfaagd.
LETT. 1794 . No . I .
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Ncen," zegt hy, knettert op de tandert,
Terwyl gy duizend dooden tart ;

Rukt zelf eer "On - nit Gaoler hander ,
Era drift u t doodlyk lood in 't hart .
Wy zyn 'er verre af, van het invoeren van hoogere wezena
in zulke gevallen of to keuren ; maar het moet op eene wy .
ze gefchieden, die der waarichynlykheid niet benadeelt, en de
illufie niet verhindert . En wy twyfelen zeer, of dit bier in
her oog gehouden zy .
Voor hot overige fpreckt bet van zelven , dat wy hier alIecn dit Diclltfluk ajs Diclitfluk beoordeelen , en de gevoelens
van den Schryver voor zyne rekening laateu .

De IIIoerbezien-boom, Herders Zangfpel : door JAN A . BACKER .
Te iiwJleldanz by D . Al. Langeveld , 1792- 46 blad..
in uvo .
en
de Zoon en Dochter van
en
twee Arcadifche Herders, waren reeds eeniA
gen ryd aan elkanderen verloofd, en ftreelden zich met her
LEXIS
GLICrrus ,
PALEAION,

ERGASTUS

deukbeeld hunner aauftaande verbindtenis, toen hunne Vaders met elkanderen in twist geraakten over een'
oerbezienboom, die bet eigendom van PALE ON was, maar welkcn de
gierige LRGASTUS zich toeeigende . De jonge Gelieven ont
viugen nu bet wreed bevel van clltanderen niet weder to zien ,
en alle hoop op bun huwelyk fchcen verlooren .
aar r,+LE ON, door zyn Zoon verbeden , was edelmoedig genoeg,
om den boOin aan LRGASTUS of to ftaan, na dat doze echter
eerst, door tusfi henkonlst van THER OSIRIS, den Priester van
Pan, bet eigendom van PALE ON op deuzelven erkend hadt .
De twist was na by-elegd, en de jonge lieden werden vereeni©d. 'Er is noch in bet plan, noch in de uitvoering , van
bet Stukje, lets, dat hyzondcre aanpryzing verdient ; en de
Schryver begaat dikwyls taalfouten , hoedanige icinand ni-ec
beeaan moest, die voor hot Publick fchryft, en vooral Bier,
die zich in bet yak de: fchoonc Kunflen , of fraaije Letteren ,
begee ft .

Len&
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door JOHANNES TI Ovoor rle •~-ufsfchrap
TIIEUS HER ES .
Drie Deelen . Te Utaecht en rleilctda ;r by
G . T. van Paddenburg on Zoon en
. Schalekamp . Ii; gr .
8vo ., to zamen 66o bl .

Eene Gefch;edcnis

nder de Boeken die wy met genoegen geleezen hebben,
en die, om hoc nuttig oogmerk, dat 'er zo duidelyk in
doorftraalt , onze aanpryzing verdienen , bekleed deze Gefchiedenis voor de Jaaffea fchap een der eerfte plaatfen . Dezelve
is gefchreven in Brieven van en aan byzondere perfoonen ,
vertoonende deugdzaafne en ook zeer ilegte karakters, welke
met elkander hier in een flerk Contrr:at geplaatst zyn . Een in
'c geheiin rondwaarend, en telkens aangroetjend, verderf, door
bet welk veele jonge lieden, v66r hun' tyd , als wegkwynen,
wordt, in deszelfs nadeelige gevolgen, met fterke kleuren ge .
fchilderd en tegengegaan . De Heer 1reRazss onderfieunt dug,
met deze Gefchiedenis , de Geneeskundige Waarneemingen van
T1ssoT, Z111VI R AN , VOGEL, en anderen , welke over deeze
kwaal , de onnatnurlyke Onanie en Nymphomanie, ernftige en
gepaste Waarfchouwingen fchreven . De Schryver heeft intusfchen zeer wel gevoeld , hoe moeijelyk het zy, zich al'een
door fchuldigen to doen verftaan , zonder door de onfchuld
verflaan to kunnen worden . Zyn Ontwerp geheel nieuw, ea
zyn oogmerk zo uitfteekeud nuttig , zynde , zullen wy geene
aanmerkingen op zommige wat al to fterke plaatfen, of to
veel gerekte bei'chryvingen, maaken ; het welk anders ligt to
doen zoude zyn .

0

l eit- Rofenf

ok. Een Geestige Roman. Door W. T.
by H . van Emenes, 1792 . In gr . 8v0
. 533 hl.

Te Utrecht

edert langen tyd hebben wy geen Roman geleezen , vats
wziken wy de uuren, daar toe befteed, ineerder moesten
beklaagen , dan wegens deezen telkens afgebrooken en lang
Indien langdraadige redeneeringen geestig
gerekten Rof s'afok .
mogen heeten, dan fiemt de inhoud met den tytel volkomen
overpen . Intusfcben zien wy ongaerne zulke aanpryzingen op
den tytel van een Bock, our dat wy, by ondervinding, weeten, dat dezelve 'er dikmaals even zo min mode ftrooken, als
gouden letters op bet bord van een Bierhuis, in een of anSchoon wy nergens geuleld vin den , dat dil
der gehucht.
Book eene Vertaaling is, zien wy hot echter, zo nit de Gefchiedenis als nit den Styl , voor con Iloogduitsc i Origineel
aan ; ja, hot zoude ons fpyten , indien hetzelve in ons Va
derland oorfpronglyk ware , nadien verfcheidene Tafereelen in
D o
he :
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hetzelve, under anderen die van zekeren Baron en IlLlrgllife,
(bl . 481), ZO wulpsch' in plaatfe van geestig, zyn, dat dezelve
de bcfchaafde Zeden der Nederlanderen kwetfen ; ilellende dd
Ech,breuk op zuil ; cene wyze voor, dat dezelve meer aanmoe •
dlging dan afkerr moet verwekken . Onder de veele Boeken,
die men veillg had konuen misien, behoort derhalven ook
deeze Ifcst-RoJerzflok.
1 e aatfchappy. Een Leesboek voor Lieden van Smnaak en hernuft. re Rotterdam by N . Cornet, 1792 . In gr . 8vo. 176 bl:
at men tegenwoordig veel gemakkelyker Boeken fchryft,
dan men 'er bevallige Tytels voor vindt , is aan veele
Aui eurs, tot geene geringe pyniging van hunnen geest, maar
21 to wel bekend. Dan, wie viel het tot heden in, om eene
y'erzanzeling van Tafereelen, Be/piegelingen, Ontleedkundige Befcbryvingen , Ontwerpen van Operas, Fabelerz , 111innelzandelingen en Galrante Nachtbezoeken, eene aatfchappy to noemeu?
Zeker, dit was alleen voor een vindingryk Vernuft van her
einde deezer verhchte Eeuwe bewaard .
aatfchappy uitmaaken,
De Leden , die deeze zonderlinge
dus opgenoemd hebbende, zullen wy alleen, ten opzichte van
him algemeen karakter, zeggen : dat, indien bet waar is, bet
keen de Schryver of Verzamelaar van dit Boekje zegt, namelyk : „ dat de bestbeoordeelde Boeken doorgaans, in het vertier, de vlag voor de Prulfchriften moeten flryken ;" dat dan
aatfchappy reeds lang uitverkogt zal moeten zyn : bet
deeze
welk zeer goed komt ; nadien wy, na eene ernllige leezing,
geheel geene vryheid gevonden hebben, otn deeze aatfchappy,
in een of ander opzicht, onzen Leezeren aan to pryzen : Niet,,
om dat bet Werk ons to zedig, maar um dat her, op veele
plaatfen, to zedebedervend, (zo als bl . 148, enz .) to galant,
to langdraadig , to Jlegt van flyl , en to onzuiver in taale,
voorkomt.
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4ardryksktande des Bybels, door k . VAN HA ELSVEL„ ) .
Vierde Deel . To ArrcJterdana by J . Allart, 1792 . In gr .
vo. 47S bl

S

per byzondere Boeken,

in Hoofd(Iukken ver,lccld,

V maaken den inhoLrd van dit Vierde Deel, der Bybel-

fche A,Irdrykskunde nit ; zynde bet Vierde tot het Zevende Boek van het geheele Werk . De Aardrykskunde
van bet Boek ,losua, wordt in het Vierde Boek ; die van
het Boek der Rechteren, en een gadeelte van I SA UeL ,
in Vet Vyfde ; die van Vet overige der Boeken van se.muer .,
der Koningen en Caronieken, in bet Zesde ; en de Aardrykskunde rtes Bybels, na de Babylonifche Ballingfchap, wordin het Zevende, Boek, omflandig voorgediaagen . Daar wy
ons oordeel over de drie voorg •i ande i)eelen reeds inedegedeeld hebben, en wy in dit Vierde Deel niets gevon .
den hebben, waarom wy 'er minder gunflig over zouden moeten fpreeken ; zullen wy alleen de volgende Be,
fchryvwg van Bethfatida , als eene Proeve der Aardrykskundige Ophelderingen des Nreuwen Testaments, over
.
neemen
„ De naam Bethfaida is ongetwyfeld ontleend van de
Vischvan st , waar van derzelver inwooneren hun beflaan hadden , gelyk men dan ook weet, dat verfeheidetl
Apostelen van JEsus, die to Bethfazda t'huis hoorden,
Visfchers waren .
„ Bethfatida wordt dan eene Stad, dan een Vlek, gearc . VIII: co, ^r,
noecrd, Yoh . I : q.$ . Luc. IX : io .
a6 ; doch deze beide benaamingen worden van de Grie •,
ken dikwyls verwisfeld, byzonder wanneer 'er van kleine
Steden gefproken wordt , gelyk RE LAND reeds heeft aangemerkt .
In het Nieuwe Testament wordt deze Start
in Galilee geplaatst, Bethfatida in Galilee vindt men uitdruklyk 31oh . XII : al ; waaiom ook de Br„eders AN, .
DREas en r ILIPPUS, die men weet uit Bethfatida geweest
o?a . 1 : 45, zo nrenigwaalen Gzlilcers genoemd
.e zyn,
worden .
aar, lieu hebben nu de b .ilige Land
1,
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lhefchryvers zich eene zwaariglicid gemaakt ; josErts zest
ons uitdrukiyk, dat Betlfatida in Gaulanitis gelegen hebbe , dus niet in Galilee , naar het fcl.ynt ; Galilee is
let landfchap bewesten den ,jordaan , en Gaulanitis beiiosten die Rivier, want, dat L1GTFOOT heeft misgetast,
wanneer by wilde, dat Galilee zich ook ten oosten van
den yordaan zou hebben uitgefl .rekt, is door ons reeds
aangemerkt. JOSEFus verhaalt ons (*) , dat FILIPPUS ,
Viervorst van Itur<e , Gaulanitis en Batanee, aan Bethfitida, een Vlek aan den oever des
eirs Genezareth,
ue gedaante eener Stad gegeeven, en hetzelve met inwooneren vermeerderd, en met eenige voorrechten verrykt, hebbende, het ter cere van JULIa, de dochter van
AUGUSTUS , Yulilis genoemd hebbe .
Fly zcgt vervolirc-aids (-r), dat FILIPPUS eene Stad gebouwd hebbe, in
IVeder-Gaulanitis, welke IIy Yuliiis noemde.
PLINIUS
plaatst insgelyks Yulias ten Oosten van de Galileefche
Zee .
Wat moest men nu met deze zo openlyke
ichynf}rydigheid aanvangen ? daar JosEFUS Betlfatida in
Gaulanitis , en dus beoosten , maar de Euiingelisten de .
zelfde Stad in Galilee , en dus bewesten , de Zee van Tlberiiis plaatzen ? lndien men den Reiziger POCOCIiE
volgt (i.), dan heeft 'er , in de daad , een Bethfatida in
Galilee gelegen ; ten Ininften in de Vlakte van Hutin,
twee mylen ten Westen van de Zee van Tiberiiis, en drne
mylen West -N'oord-"Test van deze Stad, zyn, volgencs
hem, de puinhoopen van eene Stad, of groot Vlek, to
zien, nog hedendaagsch Beitfida genoemd .
en ziet hicr
puinhoopen van eene groote Waterkom en andere Gebouwen , en byzonder veele overblyfzels eener Kerk , waar
odder die van een ongemeen fraai gewerkt Deurraam van
armerfl:een , en eenige Zuilen, voornaamlyk uit .
witten
Dit Beitfida houdt PococrrE, zonder to twymunten .
felen, voor bet Betlfatida der Euarlgelisten, en by lost
zelfs de bedenking op , die men zou kunnen maaken ,
dat dit Beitfida twee Engel/che mylen van het
eir of
de Zee ligt, daar men verwagten zou , dat het, als eerie
Visfchers - plaats , vlak by het eir moet gelegen hebben .
unnik BROCHARDUS, by IIACIUENL aange .
Volgends den
haald,
(*) Ant. furl. XVIII : 2, r,
(f, De hello . 9 . If: 13, 2(f') Reizs. Itde Deels xfle Stuff, bl, II4,
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lag Betlffaida aan den hook der Galileefche Zee,
alwaar dezelve begint zich van bet Noorden naar hec
Zuiden to wenden .
„ De Veer GACIIIEh1E (*) heeft, ten einde deze zwaarighcid op to losten , op bet voetfpoor van RELAND gedacht, dat 'er twee Steden met den naam Betlfatida geweest zyn, eene in Galilee, en ddne in Gaulanitis , het
eertte in de Schriften der Euangelisten, bet laatfie by
iosErus, voorkomende ;echter meent hy,dat van Betlfatida
is Gaulanitis tweemaalen by de Euangelisten gewaagd wordt,
Luc . IX : io, en
arc . VI: 45, alwaar uitdruklyk gezcgd wordt, dat JESUS van Kapernaiirn, of, gelyk anderen
meenen , van Nazareth , beiden aan de WVestzyde der
atth . X[V : 13 s
Galileefche Zee, to fcheep vertrokken is,
om to komen in de Wuestyn van Betlfatida ; maar aan
den Westelyken oever der Zee in Galilee hadt men geene
zodanige Woestynen , of , gelyk LUKAS fchryfc , woeste
plaatzen, doch wel aan de Oostzyde in Gaulanitis ; bier
gebeurde het wonder der Spyziging van 5000 menfchen
met vyf brooden en twee visfchen, waarua JESUS zyne
Leerlingen fcheep deedt gaan, en voor hem been vaaren, aan de andere zyde , tegen over Bethfatida,
arc .
VI : 45. Deze Gefchiedenis is, in de daad, ook zo dui •
delyk, dat men niet ontkennen kin , of Betlfatida moet
zo gelegen hebben , dat men , van Kapernaiim to fcheep
derwaards willende, dwars over de Galileefche Zee moest
vaaren . -- Doch, wear is eenire blyk, dat 'er twee
Steden van denzelfden naam BethfaVa geweest zyn ? In
-'eze Gefchiedenis geven ten minften de Euangelisten niet
de gerin ;tte blyk, dat zy een ander Bethfatida bedoelen,
dan het geen zy zo menigmaal noemen, en in Galilee
plaatzen . - En hoe komt bet, dat zy enkel den Bethfatida kennen , en JosEFUS ook niet sneer dan
dertusfchen kan men deze fchynflrydigheid heel wel weg .
nemen, zonder bet uiterfte hulpmiddel to gebruiken, om,
zonder grond, van ddne Stad twee to maaken . hit middel is door den fchranderen SCIIUTTE (f) aan de hand
gegeveii : door de waare Jigging van Betlfatida, of Yuliar,
aan to wyzen, volgends nttocunxDUS , in den hock der
Galileefche Zee, daar die begint zich van het Noorden naar
bet
haald ,

den ?

(*) Ilde Deels 3de Stuk, hl . 1076.
(t) . elt. 3aarboeken . hde feel, 1l. 99, toe.
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bet Zuiden to wenden ; joist daar de 7ordaan in l,et
1\1eir Genezarah valt, belyk JosENUs her uitdrukt
zo dat een gedeelte van die Stad op den oostelyken, en
een gedeelte op den westelyken, oever gelegen hebbe ; en
de Rivier tnsfchen beide doorliep . Zy lag dan in Galilee, daar JOdNNES haar plaatst, to meer, om dat mis .
fchien de Broeders ANDREaS en FILIPPUS aan die zyde
woonden ; maar zy lag ook in Gaulanitis, en daar toe
brengt JOSEFUS haar, om dat zy aan de heerfchappy van
den Viervorst FILIPPUS ouderhorig was ; de Woestyn van
Betlfaida lag ten Oosten van de Stad, en dus aan de
eir . „ Nu kan men verftaan, (zegt de
Oostzyde van bet
Ileer SCIIUTTE, en wy met hem,) dat JEsus, uit Galilee
haar Betlfaada reizende, to fcheep gaat over de Galileefche
atth . XIV: 13arc . VI : 32,
Zee,
Yoh . VI : i , en
dat by, uit BethfaIda naar Kapernaiim zich begevende, in
Galilee wederom over de Zee terug komt , 7oh . VI :
16-2t, vergeleken met vs . 22-25. Eindelyk, dan kan
inen eerst, zo de Heiland, volgends onze onderflelling ,
(zegt de Heer SCHUTTE, welke meent, dat 'er van Nazareth eene beek geloopen heeft naar de Galileefche Zee,
en dat JESUS, by deze gelegenheid , met eene fchuit die
1Feek is afgevaren, en zo in bet
eir gekomen , ) van
.iVazareth, om dat zyne Apostelen moede waren, to fcheje gegaan is naar Bethfaada, zonder eenige de minile
zwarigheid beyatten 't geen DIARCUS ons zegt, ( arc .
VI : 33,) dat de Schaaren , JESUS en zyne Apostelen
ziende heenen vaaren, gezamenlyk to voet liepen van alle
Steden derwaards, en hem nog voorkwamen, zo dat ze
.eer to BethfaIda waren dan JESUS met zyne • Leerlingen .
I)it is onmogelyk, volgends de gemeene onderftelling ;
aloch, naar de onze, volgt het van zelve . Want 1Vaza .
Teth, Betlfaida, en de mond van de beek, de oosterbeek,
daar ze in de Galileefche Zee ftort , maaken een driehoeic
Jit ; waar van de Schaaren , die door het midden van
Galilee to voet gingen, llechts E6ne zyde, maar CIIRIS'TUS met de zynen , die in een Schip vertrokken langs de
beek en de Galileefche Zee, twee zyden, moesten af .
doen ." "
Als cane uitfteekende blyk van de waarde deezer Bykelfche Aardrykskunde, moeten wy, by deeze gelegenheid ,
Ise:
() De belle . Ill : 10,
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melden, dat dezelve aan onze Nabuuren, de Duitfchers,
mede zeer wel bevalt ; nadat de Wel Eerw . K . JANISCH,
I-loogduitsch Leeraar by de oude Lutherfche Gemeente to
Amflerdam, zyne voorige Landgenooten, dit Werk, door
cene uitmuntende Vertaaling, heeft leeren kennen . Wy
hoopen, dat de arbeidzaame VAN IiAnICLSVELD genoegzaame gelegenheid zal vinden, om hetzeive fpoedig to voltooijen .

Leerredenen van i uco BLAIR, , Doftor der Heilige Godgeleerdheid , een van de Predzkanten der Heofdkerk , en
Hoogleeraar in de Rhetorica en fraaije Letteren aan de
Hooge-Schoole van Edinburg . Naar den laatflen Druk
uit het Engelsch vertaald . Tide en JIde Deel . Te Amfterdam by W. Iloltrop , i793 .
In gr . 8vo ., ieder
208 bladz .

edagtig aan het nut en genoegen , waar mede wy ,

~5 nu reeds nicer dan tien jaaren geleeden, de voorgaande Stukken van BLAIR'S uitmuntende Leerredenen

hadden geleezen , zagen wy, zints de aankondiging van
vog een volgenden bondel, de daadelyke afgift daar van
met verlangen to gemoet . Thans onzen wensch vervuld
ziende, willen wy niet draalen, om het leezend gedeelte
onzer Landgenooten eenigzins nader bekend to maaken
met deeze meesterilukken van gezond Vertland, redelyke
Godsvrugt, en mannelyke Welfpreekendheid .
et regt mecnen wy de aangekondigde Leerredenen dus to molten
kenmerken ; en wy agten bet, nit then hoofde, voor een
geluk, dat zy gevallen zyn in handen van eenen Vertaa .
ler, welke het oorfpronklyke in een nict ongevallig Ne .
derlandsch gewaad getooid heeft . Wilden wy de voeti'appen drukken van onze waardige en veelgeagte Amptgenooten , de Schryvers van de
onthly Review , een
ruim 'veld zou voor ons openleggen, om in breedfpraakigen lof deezer Leerredenen nit to weiden . Want, hoewel onze Britfche broeders, gemeenlyk, vry kaarig zyn in
hot pryzen van Leerredenen, befteeden zy aan deeze al'e
ste titels, met welke lettervrugten van deezen aart kun .
nen vereerd worden . Hun gevoelen gaarne toevallende,
willen wy het oordeel onzer Leezeren niet vooruit loomaar zullen, door het mededcelen van eenige il .ialea,
L i
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len, gelegenheid geeven , cm de waardy van het geheel to
berekenen .
leder der aangekondigde Deelen bevat tien Leerredenen .
Zie hier derzelver Opfchriften . 's enfchen waare Eer .
Het ten nutte maaken van den Tyd .
Aandoenlykheid .
De Pligten der middelbaaren Ouderdoms . De Dood . Voortgang der Ondeugd . Kloekmoedigheid . Afgunst .
Ledigheid . Het gevoel der Godlyke Tegenwoordigheid . Lydzaamheid . Gemaatigdheid . Blydfchap en Droefheid dea
Harten . Keninerken van onvolkomene Vroomheid . I-let
Sakrament van 's Heeren Avondmaal , als eene Voorbereiding tot den Dood .
Het gebruik en misbruik der
Waereld . De Viterften in Godsdienftig en Zedelyk Ged rag.
Ilet Spotten met den Godsdienst . De Schepping
en de Slooping der lVaereld .
Om Du to voldoen aan ooze beloften, bepaalt zich, in
deeze aangenaanle verfcheidenbeid , vooreerst onze keuze
tot de Leerrede over den Dood. In bet Derde Deel hebbende gchandeld over de lezringen, welke ieder mensch,
uit het vooruitzigt van zynen eigen dood, kan afleiden,
bepaalt de Heer BLAIR zich hier tot den dood van andere menfchen ; onderfeheideulyk aantoonende, op hoedaaii ; eene wyze wy behaoren aangedaan to worden door
den dood van vreemden - van vrienden - en van
vganden . In de eerite Afdeeling fpreekende over bet
Gray, als de algemeene Verzamelplaats van alle onze Natuurgenooten , en de gevoelens, welke bet gemeene fterflot
in ors moet verwekken : „ De kieine en de groote,"
ichryft BLAIRZ met jobs woorden , „ is daar . Daar, ten
langen laatfte, legt de behoeftige den last van zyn kom,nnervol leeven af. Niet nicer zal by zuchten onder bet
pak van armoede en kommer . Niet meer zal by hooren
de onbefcheidene eifchen des meesters, van wien by zyn
fober loon ontving .
Niet meer zal by gewekt worden
,,it rloodige Iluimering op zyn bed van ftroo, noch voortgeiaagd van zynen fchraalen disch , om den herhaalden
Brbead des Bags to verduuren . Terwyl zyn nederig graf
gegraaven wordt, en eenige weinige armocdige en afgeleefde nabuuren hem derwaarts draagen, moo-ell wy , lntusfchen , met vrugt bedenken , dat ook deeze menscli
onze broeder was ; dat om hem de bedaagde en verlaatene
huisvrouw en de behoeftige kinderen nu fchreien ; dat,
hoe ongezien by ook by d o waereld was, hy, veelligt, zo
wel een gezord verftanld,, 2? eeiz waardin hart a bezat ; en nu
ge-
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gedraagcn is van Engelen, om to rusten in den fchoot van
Abraham . --- Niet verre van hem worst het graf geo .
pend ; om den ryken en trotfchen mensch to ontvangen . -- Zyne rykdommen verhinderden niet , dat hy,
nevens den armen man, in het zelfde lot deelde ; mis •
fchien verhaastteu dezelve , door overdaad, zyn vonnis .
Dail, in de daad , gaan de rouwklaagers ona in de /lraa .
ten ; en terwyl, met alle de ftaatelykheid en pragt van
treurigheid, de toeflel tot zyne lykttatie wordt gemaakt,
zien , intusfchen , zyne erfgenaamen , onverduldig na den
inhoud van zynen laatften wil , elkander aan met ja .
loerfchc oogen , en maaken reeds eencn aanvang van krakeelen over de verdeeling zyner nalaatenfchap . - Deft
eenen day zien wy de lykbaar van het lachend kind
voorby draagen ; de bloem, verplet in 't eigen oogenblik,
als zy under der Ouderen oog begon to ontluiken ; op
den volgenden dag zien wy den jongeliug , of de maagd,
van bloeiende gettalte en veel beloovende verwagringe ,
in een ontydig graf nederleggen . Terwyl de uitvaart
wordt verzeld van een talryk, onverfchillig , gevolg, met
elkander fpreekende over bet nieuws van den dag, of
over de gemeene belangen des leevens, laaten onze gedagten zich liever wenden na het iterfhuis, en zich voorftellen , wat aldaar gebeure. Daar zouden wy aanfchouwen een mistroostig gezin , nederzittende in zwygende
droefhcid, bepeinzende de jammerlyke breuk, die in hun
klein genootfchap voorvie1, en, met betraande oogen,
ziende na bet vertrek , 't welk nu ledig ftaat, en na ieder gedenkteken , 't welk zich van hunnen varfcheidenen
vriend aanbiedt .
Door dusdanig eene opmerking van
de finarten van anderen , zal de zelfzoekende verhardheid
onzer harten allengskens verzagt worden, en tot menschlykheid fmelten .
„ Op een anderen dag volgen wy iemand na het graf,
die in hoogen ouderdom, en naa een langen leevensloop,
in volkomene rypheid, ten langen laatfi:e, tot de rust is
nee'rgedaald . Terwyl wy over weg gaan na de wooning
des doods, loopen, eigenaartig, onze gedagten en gefprekken over alle de veranderingen , welke zulk een
perfoon , geduurende zynen leeftyd, heeft gezien . Hy
lieeft, naar alien fchyn, veele geluksverwisfelingen doorgeftaan . Fly ondervondt voor- en tegenfpoed . Hy zag
huisgezinnen en geflagten opkoomen en ten gronde gaan .
Hy zag vrede en oorlog elkander beurtelings vervangen ;
E 4
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-let gelaad zyns Vaderlands veele veranderingen ondei
gaan, en cte flad zelve, waarin by woonde, in zekereu
zin , nieuw worden . Naa al war by gezien heeft ; zyii
1iu zyne oogen voor altoos geflooten .
fly was een
vreemdeling geworden , in 't midden van eerie nieuwe
fi pvol inge van menfchen .
Een geflagt, welk hem Diet
I:ende, was opgeflaan om de aarde to vervullen . Aldus
.gaat de waereld voorby. Door alle rangen en flanden
gear bet eene, en komt bet andere,geflagt ;en deeze groote
berberg wordt , beurtelings , ontruimd, en van rueuws
aangevnld met troepen van afwisfelende pelgrims ."
By deeze fchilderagtige befchryving voegen wy nog eene
mndere , uit de Leerrede over de Schepping der Waereld . De Heer BLAIR, fpreekende over her oogmerk der
Godheid, in bet voortbrengen van her Heelal, drukt zich,
under andere, in deezer voege uit : „ Kwaadwillig moet
let hart van dien mensch zyn, met een verdraaid oog
anoet by de Schepping hefchor:wd hebben , die op bet
vermoeden kan vallen , dat zy Diet bet voorthrengzel van
oneindige peowilligheid en licfde is . Hoe veele duidelvke kenmetken van goedwillige bedoelinge vertoonen zich
condom ons !
et welk eerie milde hand is fchoonhcid en
tooizel op her gelaad der natuure uitgeftort! Welk een
piagtig fchouwfpel voor 's menfchen oog ten toon ge.
held I Welk een onderfland voor zyne beboeften toebereid ! Welk eene vertcheidenheid van voorwerpen hem
aangebooFlen, om zyne zintuigen to fireelen, zyn verhand bezigheid to verfchaffen, zyne verbeeldingskragt to
ueffenen, zyn hart to verblyden en to vervrolyken ! In
waarheid, de aanweeztgheid zelve van her Heelal is een
,duurzaam gedenkteeken van de goedheid des Scheppers .
Want Diets, behalven goedheid, konde oorfpronklyk de
Schepping daar flellen . Her Opperst Weezen, van zelt
betlaande, en algenoegzaam, hadt geene bel.oeften, we] .
]te Hy konde tragten ;.an to vuilen . Geen nieuw toevoegzel van geluk of heerlykheid konde Item toevloeien
van de fchepzels, die Hy formeerde . Goedheid was bet,
zich zelve mededeelende en uitflortende goedheid ; goedheid, welke vermaak fcltiep in bet mededeelen van geInk , in alle deszelfs gedaanten ; die in den beginne den
Ilemel en de aarde fchiep . Van bier de onrelbaare rangen vat) leevende fchepzelen, met welke de aarde is bevolkt ; van de laagfle klaslen van gevoelige Weezens, tot
Aan den, hoogften rang van reden en veztland . Overal , daar
let.
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leeven ;s , is eenige inaate vast geluk ; zyn 'er genietingen,
naar de verfchillende kragten van gewaarwordinge berekend ; en aarde, en lucht, en water, zyn, met glorieryke milddaadigheid, met leeven bezwangerd ."
et eenige trekken, uit de laatflLe Leerrede, over de
Slooping der Waereld, zuilen wy deeze aankondiging einoigen . Uitvoerig gehandeld bebbende over do Schepping
en Slooping der Waereld , om to toonen , welk een
grootheerlyk denkbeeld dit alles , aangaande de Ileerfchappy des Almagtigen, moot doen opvatten : „ et eerbied," this fchryft hy, „ befchouwen wy zyne hard in de
treifende bedeelingen 'der voorztenigheid onder de men .
fchen : beflislende het lot der gevegten ; koninkryken doendo opkoomen , of verdwynen ; de hoogmoedigen nederwverpende , en de vernederden opheffende nit hot fof.
aar wat zyn dusdanige gebeurtenisfen, by de magt en
tvysheid , welk Hy in de volwigtiger omwentelingen van
het Heeldil ten toon fpreidV; door zyn woord Waerelden
formeerende, of floopende ; naar zyn welgevallen zyne
fchepzels verplaatzende, uit de eene waereld in de and :.re : opdat By nieuwe ontwerpen van wysheid en goodheid move voortzetten , en de geheele ruimte met de
wondeten der Scheppinge vervullen . Atervolgende ge .
ilanten zyn 'er opgetlaau otn de aarde t'-,' bezitten . By
bow ten zyn ze voorby gegaan , en verreisd na onbekende oorden . Ons heeft fly doen opilaan, oni huure
plants to vervullen . Ook wy zullen binnen kort verdwynen .
aar de menschlyke aanweezigheid vergaat nimruerrneer . I-let leeven verandert flegts van gedaante, en
words vern,euwd . Do Schepping wordt telkens aangevuld,
maar is nooit vol . Wanneer de geheele beftemde loop
van de gellagten der menfchen zal geeindigd zyn, dan,
even gelyk een Herder zyne kudde van de eene weitte
in de andere leidt , zal de groote Schepper de zielen,
die Fly gemaakt heeft, in nieuwe en toebereide wooniugen des Jeevens overvoeren . Zy gaan, van deeze aarde ,
na eene nieuwe aarde, en nieuwe hemelen ; en evenwel
verhuizen zy flegts nit het eene gewest der Godlyke
heerfchappye in het ander . To midden van alle deeze
veranderingen der natuure , blyft do groote leeheerfcher
zeive zonder verandering of fcbaduw ran .omkeeringe. Voon
Hem zyn deeze afwwisfelende omwentelingen des leevens
flegts als de dog van gister, als by voorby is . Van zynen
eeuavigen troon ztet I-ly Waerelden opftaau, en verdwynen ;
~%
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begaaf t de fchepzelen , die dezelve bewoonen , met vets
inogens en bekwaamheden, aan hunnen hand voegende ;
en deelt onder hen nit belooningen en ihrall~u , aau
hunne daaden evenredig ."
Genoeg oordeelen wy deeze Proeven , ter uitlokkinge
van Leeraars en Leeken ; de eerfle , om BLAIR als ecn
uitmuntend model van naavolginge to ge'bruiken ; de an .
dere, om verflandelyke en gemoedelyke iligting to zoe .
ken . Onze eigen ondervinding, indien deeze op onze
Leezers jets vermoge, zouden wy, als eene drangreden
tot bet laatfle, kunnen aanvoeren .

Onderzoek , of en in hoe verre de Leeraars van 7ezus
Godsdienst 'er zelf oorzaak van zyn, dat het Christendom zo weinig vruchten toont by deszelfs Belyderen ; nset
opgave van eenige middelen, onz dit kwaad to verhelpen .
Door CHRISTIAN US .
By do voornaanfte Boekverkoopers
to bekon:en . In gr. 8 vo . 147 bl .

en warm gevoel van de aangelegenheid zyns Onderwerps, leide de woorden in de pen van den Opfleller deezer Verhandelinge . Zyn onderzoek flellig beantwoordende , wagt by zich, egter, voor het fchimpend
en finaalend uitvaaren tegen alle Leeraars zonder onderfcheid ; cen karaktertrek , to zigtbaar in menig een
Gefchrift, welker Stellers, onder den dekmantel van het
alleen gelaaden to hebben op de openbaare Bedienaars,
niet onduidclyk toonen, den Godsdienst zelven geen goed
hart toe to draagen . Den waardigen Leeraar den verdien .
den lof toezwaaiende , gispt by alleen de zulken , die
bun gewigtig ampt misbruiken, of zonder gepaste voorbereiding hetzelve aanvaarden . Veele nutte aanmerkingen bevat dit Boekje ; en wy gelooven, dat, indien de
aankondigingen , daarin gedaan , door de zulken , tot
welke zy zyn ingcrigt ; algemeen gevolgd wierden, de
goede zaak der Christenheid merkelyk zou bevoordeeld
worden . Lrnflig pryzen wy daarom dit Onderzoek ter
leezinge aan by alien, die, 't zy door opleiding, onderwys, of eigen oefl-ening, by het onderwerp belang hebben .
In de Inleiding maakt CHRISTIANUS eenige aanmerkingen over het belang, welk de
enfchenvriend flelt in
de bevordering van waarheid, deugd en geluk, en over
de
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de beletzels, welke derzelver voortplanting belemmeren .
Deeze beletzelen meent hy, onder andere, to vinden in
de wyze , op welke door zommigen het Leeraarampt
bekleed wordt. De gebreken, welke by optelt, ontdekt
by in de Leerredenen der Predikanten - Catechifabezoeken van de ZieHuisbezoekingen
tien
ken - en Gedrag . Hier op volgt eene Schets van den
waaTdigen Christen-Leeraar, in de voorgemelde byzonheden ; voorts eene aanwyzing van de oorzaaken der bovengemelde gebreken , beitaaude in de keuze van per .
foonen tot het Predikampt - in de gebreken op de
Schoolen en Akademien -- in bet gebrekkig Examen bet verwaarloozen van den Proponententyd
en eindelyk in de flegte Befoldigingen . Als een hulpmiddel
teen de meeste deezer gebreken, ftelt de Schryver, ten
agazyn voor Predikanten,
befluite, voor, een Algemeen
waarvan by een Plan opgeeft . - flier en daar ontmoet
men Aanteekeningen ter verdere ophelderinge, en die tevens blyken van des Schryvers beleezenheid, in Schriften tot zyn onderwerp betrekkelyk , opleveren . Onder
deeze hebben wy egter twee Aanteekeningen ontmoct,
bl . ^-7 en 39 , welke de Schryver, oozes oordeels, met
voegzaamheid zou kunnen terug gehouden hebben . Zu1ke historic :jes laaten zich in een gemeenzaam gefprek
Diet onaartig vertellen, doch ftrooken Diet met de deftibheid des onderwerps in openbaaren gefchrifte .

I'erhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst , uitgegeeven door TEYLER'S Godgeleerd
Genootfchap . XIIIde Deel. Te Haarletn by J. Enichedd
en Zoonen en J . van Walre, 1793 .
Tweede Berigt (*) .

e uitvoerigheid, welke ons Berigt kreeg over de Eerite , en met den Gouden Eerprys bekroonde, herhandeling, van den AmJferdanzjchen Hoogleeraar CRAS,
verpligtte ons,bet Verflag over de Proeve, van den Utrecht .
fchen Hoogleeraar BROWN, met een Zilveren Eerprys door
Heeren Dirulteuren befchonken , tot eene nadere gelegenOe

D

Zie I , et E . :1'tc, bier boven, bl . 13 .
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gt!iheid to verfchttiven . Wy neetnzn de ee.: tvoo:konmende waar , om deeze Stukken met to wyd vaneen to
dcen konea .
Van de betrekkelyke waardyc tusfchen de T%erlr2ndeling en deeze Proeve bebben wy , ter a :tngetoogene
plaatze, her onze gezegd, en de Toewyzing van den
Eerprys ten hoo lien gebillykt ; cii two f :len wy geenzins, of de opgave van her beloop der laatf'e, met
de ichikking van de eerfle vergeleken, zal de regtmaatigheid vats onze oordeelvelling nndcrli:hraagen, en
uitwyzen, dat, fchoon her deeze Proeve aan verdienlien op verre na niet ontbreeke, dezelve, egrer,, wat
de rechtfireekfche Beaut ;voording der Vraage, en de ge .
zette Wysgeerige Behandeling des Onderwerps, betreft,
op een grooten afftand by de I'erhandeling agteraan
kome ; een afftand, misfchien voor de meeste Leezers minder groot en merkbaar, nit hoofde van de wyze van
Voordragt, en den fraaijen Styl waarin dezelve gefchreeven is .
De Belangrykheid des Vraagfiuks en de gepastheid van
't zelve in her Tydsgewricht der opgave maaken eene
gepaste Inleiding uit . Waarin de Hoogleeraar , onder
andere, ook betuigt, dat by, „ zints by bekwaam was
• eenigzins redelyk to denken, zyne ziel aangevuurd
• vondt door de heilige vlam der Vryheid, vervuld met
• een affchrik vaii Onderdrukking , en met die zugt tot
• Regtvaardigheid, welke een gelyk genot van alle de
enschlyke Natuure voor• oorfpronglyke Regten der
fchryft.
,, Her groot Beginzel van de Natuurlyke Gelykheid der
„
enfchen is , wit begreepen, de eenige grondflag, op
• welken algemeen Regt en Vryheid vast gevestigd, en
„ flandhoudend verzekerd , kunnen worden . 't Geen de
• Schryver van deeze Proeve zich voorftelt onder 't
aat• ooge to brengen, is zo verre van de banden der
• fchappye los to maaken, of die Ondergefchiktheid , zon .
,, der welke Been Staatsbefluur kan befiaan, to verzwakaatfchappyelyke band naauwer zal
„ ken, dat bet elke
• toetrekken , en de Verpligtingen tot wettige Gehoor• zaamheid, en de Regten van wettig Gezag, to vaster
• bevestigen .
s . Genoeg bevroedt by, dat de Beginzels , welke by
„ ten oogmerke heeft to ontvouwen .niet zullen fmaaken,
„ of nan de ongetlaaatigde Voorfianders van Vryheid, of
4 , aan
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„
,,
,,
„

aan de faaffche en d, inglandfche Verdedigers van
willekenrige
agt. Die Gcrnaatigdheid, welke voortvloeit tat :iefde tot, en bevatting van, de waarheid,
(welk~, in all .- gefchilftukken van deezen aart, aoor_
wet .
99 gaans cusfchen twee uiterilen in ligt,) is zeldzaam
,, kom by do menigte, die, onbekwaal_i in het gebruik van
„ bet misbruik der dingen to onderfcheiden,doorgaanS zu
,, driftig en buitenfpoorig to wern gnat in het handhaavera
„ des Regts, als in het bellryden dca Onregts . Het zyn
„ alleen de weinigen , die de ketens van vooroordet
„ en drift afgefchud, en den kerker , waarin zy de ziel
„ gevangen houden, verlaaten,hebben, die de voorwerpen
„ kunnen befchouwen , met genoegen befchouwen, gelyk
„ zy zich vertoonen in bet zuiver en beflertdig licht,
„ waar mede de natuur dezelve befchynt . De oogeit
enschdotns zyn of to zwak om
„ van de rest des
„ dien glans to verdraagen , of , indien zy denzelvea ,
• voor eene wyle, befchouwd hebben, worden zy der .
• maate fchemerblind, dat zy het gezigt verliezen van de
,, voorwerpen , tot welker kennis dit licht hun moest
• brengen, en dus heroofd van dat befluur, ten opzigte
,, van hun gedrag , welke bet behoorde to verleenen ."
Dan, laaten wy bezien welken weg de Hooggeleerde
Schryver zich afbaakent, um dit zyn doel to bereiken .
Drie Iloofdverdeehngen, naar de Vraag ingerigt, onderfcheiden zyne Proeve : of by ftelr zich voor, in drie Boeken deeze dric Vraagen to beantwoorden . Voor I . In
welke opzigten kunnen de
enfchen gezegd warden Gelyk to
zyn ? .-- II . Welke zyn de Regten , uit die Gelykheid
voortvloeijende?
III. Welke zyn de Pligten, die deeze
Gelykheid oplegt?
Het Eerile Boek voert ten Opfchrift : De Natuurlyke
Gelykheid des
enschdoms . Aan dit Opfchrift fchynt weiiiig to beantwoorden dat des Eerflen Hoofdftuks Over de
Natuurlyke herfcheidenheden der
enfchen ; 't Been, hoe
veel fraais bet bevatte, meer ftrekt om de Ongelykheid,
dan de Gelykheid, der
enfchen aan to toonen, en dus
ongefchikt is ter beantwoordinge van de Vraage, in welk
ten zin de
enfchen daadlyk Gelyk zyn . Deeze bepaa .

ling ontbreekt, zo veel wy zien kunnen, in dit geheele
Eerfte Boek . Of men moest daar voor laaten gelden, 't
Been de Schryver, in bet Tweede Hoofdfluk, Over de
Uitdeeling der lilenschlyke Bekwaamheden en Talenten, zei-

ye als ie ;i wonderfpreukigs ohi;eef ; : „ dat bet juisre
,, denk ,
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„

„
„
„
„
„
„
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denkbeeld der Natuurlyke Gelykheid van bet geheele
enschdom, zo verre het halide onderlinge Pligten
betreft, uit de Oftgelykheid moet affelcid wurden ; en
dat de Ongelykheid, hoe wonderfpreukig hot voorkome, de naauwkeurigfle en volledigfle Gelykheid hervoortbrengt, ten aanziene van elke zedelyke en maatfchappyelyke verpligting ."
I-let Verde Hoofdfluk loopt, in gevolge bier van, over

de onderlinge Afhangelykheid des lldenschdonas, en de Gely .lheid der T'erpligting . Het Plot zal ors eenigcius na-

uer i, .oilen , welk eene Gelykheid de Hoogleeraar bedoelt ,
fchoun niet naauwkeurig genoeg bepaald en gelleld in
cene gelyke betrekkmg van alien tot tie
aatfchappy,
en eene gelyk e wederkeerigheid van Pligten , met een
zeer welfpreekend vermelden van de Voordeelen dier Gelykheid . , Het is ," fchryft by , „ die Gelykheid des
enschdoms, welke men zo dikwyls beweerd heefr,
,,
„ maar zelden recnt verflaan is . --- Eene Gelykheid,
„ welke de Trotsaart en llwingeland verfniaadt ; dewyl
,, dezelve aangekant is tegen hunne zelfzoekenheid en
Eene Gelykheid , welke onrustige en
„ traagheid .
„ byzondere oogmerken bedoelende lVlenfchen gaarne mis,, bruiken als een werktuig om een geregeld Staatsbe„ fluur overhoop to werpen , en die regeeringloosheid in
„ to voeren, to midden van welke zy zichzelven kunnen
„ verheffen . --- Eene Gelykheid van behoeften , met
„ eene verfcheidenheid van middelen om dezelve to
„ vinden . --- Eene Gelykheid van verpligting, met on„ derfcheidene wyzen om zich van dezelve to kwyten . „ 't Is eene Gelykheid, die, door alle Rangen even nood •
• zaaklyk to ftellen , alien , die hun pligt getrouwlyk
• volbrengen , even agtenswaardig rnaakt in 't oog van
„ GOD -- doch, door hooger en laager ranger, door
• veelvuldige onderfcheidingen en kringen, to vorderen,
• onderfcheide trappen van aanzien en eer onder de
enfchen vastllelt . 't Is eene Gelykheid, welke
•
• niemand vernedert dan den dwingeland, den fchurk,
• den dief, den wellusteling en den Iuiaart -- en alien ,
• behalven deezen, verhoogt tot de veredelende waardig• heid van mede uitmaakende Leden der groote Gemeenenschdoms , en van
edearbeiders met
• fchap des
• GOD, om het Geluk van zyne zedelyke en verflandige
• Scheppinge to bevorderen ."
Het Vierde en laatfle Hoofdfluk deezes 13oeks wyst

ceni-
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enschlyke Gelykheid, nog
De laatfle omflandlgheid

bier vermeld, en weike wy geheel overneemen , worth
op deezen klemmenden trant voorgedraagen :
55 Alle
„
enfchen zyn daaria aan elkanderen Geiyk , dat zy
• zich geplaatst vinden in een Staat van Beproeving tot
„ een toekomenden Staat van Vergelding . De Natuurlyke
„ en Geopenbaarde Godsdienst flemmen zamen om ons
• van deeze groote en ontzaglyke waarheid to oyertuigen .
min openbaar , vol ens de eeuwige begin• 't is met
,, zels naar welke het Godlyk Bewind befiuurd wordt,
• dat de CharaElers , welke de
enfchen verkreegen
• hebben in dit tegenwoordig beflaan , tot de eenige
• maat van hun toekomend lot zullen ftrekken . Indien
• dan eenigzins agt geflaagen words op de verfchillende
enfchen' pier beneden bekleeden,
• Standen , welke de
• zal het alleen zyn om to bepaalen , hoe verre zy de
„ pligten, daar aau verbonden, volbragt hebben, en welk
• eene maate van verdienflen of wanverdienften aan elk
• moet toegekend worden , naar de Talenten, welke by
• hezat , en de Gelegenheden , welke 1i-y genoot tot bet
• betragten van elke deugd. Hier zyn alle
enfchen op
den volmaaktflen trap van Gelykheid gefteld, hebben
•• dezelfde maate van Regtvaardigheid to wagten, en ont• leenen hunne voornaam(te hoop van dezelfde eeuwige
• Bron van Goedheid . Kan iemand, de oogen op dit toc .
• heel gevestigd houdende, met eenigen gepasten indruk
• van die ontzettende voleindiging in zyn hart , (en
• dwaas moet by zyn in wiens ziel zodanige gedagtea
• nimmer opkomen,) de Gelykheid der
enfchen loche .
„ nen? Kan by naalaaten op to merken de nietsbeteke .
• nende Tytels, de valsch fchitterende Eeretekeneu, de
,, y lele Praalvertooningen, van dit voorbygaande tydperk ;
• dryvende voor zyn oog, en • in het einde verdwynen„ de , gelyk de droomen die zyne verbeeldingskragt in
„ den flaap bezig houden , doch verzwakken en vergee• ten worden als by zyne oogen opent, en wederom
• het weezen der dingen geniet ."
Hy befluit dit
Ifoofdfluk met deeze Spraakwendingen, die de uitboeze .
mingen mogen heeten van een getroffen hart : „ Gy flout
• en vermetel Sterveling! die, nit de hoogte ewer in .
• geheelde grootheid, nederziet op uwe
edebroederen
• onder de Kinderen der
enfchen , en veronderftelt,
• dat zy alleen gevormd zyn om hunne gaveu op uw
,, Al .

„ Alt,-tar to brengeY :, en voor u, in faafscli huldebetoon,
„ de knieen to bui'e' , wet--t, dat uwe v the ffing u aiieen to
• z1gtbaarder veragtlyk maakt 1 Overweeg , dat, indzen
• dezen, welken gy veragt, uwe Beginzels omaelsden, en
„ de banden van aatfchappyelyke Vereeniging, waar door
„ zy alleen uwe Afhangelingen gemaakt zyn, aan Harden
„ rukten, de 1\ Iagt aan hunne zyde is . \Vanneer zy 91 .
„ leer hunne onderfleunende hand to rugge trokken, zonder der u , eenig daadlyk leed to doen wedervaaren, gy zoudt
• plotsling nederzinken tot eene laagte , veel dieper dan
„ die van den Daglooner, die zyn brood in her zweet
inder tegen gebrek gehard,
• zyns aanfchyns wiut.
• zoudt gy man bekwaam weezen om in de vervulling
„ van 't zelve to voorzien, en minder reden hebben ont
„ deeze van anderer goedheid to verwagten . --- Over.
• weeg, dat gy , zelfs in uwe tegenwoordige verheffing,
,, in de daad afhangelyker zyt dan zelfs de onedeltte
enfchen . Is by minst afhan• order de Kinderen der
• gelyk, die 't minst de hulp van anderen behoeft, by
„ is her in de hoogfle maate, die des het meeste gebreic
et onzen Rang groeijen onze behoeften , on„ heeft .
„ ze eifchen, onze zorgen, aan . De fchakels, met welke
„ wy aan onze
edemenfchen gehegt zyn , vermenig.
„ vuldigen, en de eigenfl_ omflandigheid, die onzen in„ vloed uitbreidt , doet onze innerlyke fterkte inkrim„ pen . -- Ely, derhalven, die her groot[le aantal Af„ hangelingen telt , heeft alleen her grootfle getal der zo .
„ danigen , aan welke by zyn aanzien en magt moet
,, dankweeten . Hoe hooger en breeder een gebouw is
„ opgehaald , met des to grooter val (tort bet in, wan„ neer de ondermynde pylaaren wankelen . Leer, over,, zulks , uwe Aangelegenheid en \Vaardigheid zoeken,
„ waar gy ze alleen kunt vinden , - in, door ge„ meenzaamheid en goeddaadigheid , troost en geluk to
enschdom . Geniet, her fchyn .
„ verfpreiden onder her
„ beeld van Trutsheid vaaren Iaatende , de daadlyke
„ voortreffelykheid der Deugd ! -- aar gy, die uwe
„ onderfcheidende lvekwaamheden en verhevene Vermogens
„ aanwendt tot de oogmerken waar toe de Voorzienig„ heid dezelve verleende, vrees niet, dat eenig deel van
„ dat Ontzag, Gehoorzaamheid en Eere , waar toe gy
„ geregtigd zyt, u zal onthouden worden . Goedheid,
,, itch in eenen verheven kring beweegende, en befluurd
„ door waare Wyaheid , fchynt met zulk een bekoorely,, ken
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• ken luister, bezit zulk een ovcrheerfchenden invloed, r,$
•
•
•
•
•
•
„

is zo onwederitandelylc aantreklyk , dat zy heersc!lt
over de harten der
enfchen , en menigmaal moot
bloozen over de Ilulde, die zy ontvangt ; dewyl dezelve der Aanbidding zo naby konmt . RIagt moge vrees
aanjaagen ; luisterryke Rang de oogen doer fchem .'.yen ; Vernuft moge verbaazen ; Goediieid, Goedheid
alleen , kin het hart vermeesteren'"
De Regten, uit de Natuurlyke Gelykheid der
enfcheiz
i •o ortvloeijende, beflaan bet Tweede Boek, en gaat bet Eerfie
Hoofdiluk over de wyze, op velke ivy ons begrzp van Regten verkrygen ; bet Tweede over de twee groote Verdeelingen der Regten , die voortvloeijen uit de onderlinge Gelykheid des
enschdoms ; bet Derde over de aa+zgeboorene en
onvervreemdbaare Regten der
enschlyke 1V'atuzure . Breedvoerig is 's Hoogleeraars behandeling over het Rest vast
Vryheid, hoofdzaaklyk gebragt tot I'erfhonlyke Vryheid
Vryheid van 1Verking .-- Vryheid van mededeelen zvner
13egrippen -- en Vryheid van Geweeten . Schoon de Schryver in dit Hoofdfl.uk uitmuntende Tafereelen ophangt vaTr
Vryheid , daar tegenover geltelde llwinglaudy, en daar
mode ftrydende Losbandigheid , welke wy met verdubbeld genoegen geleezen en herleezen hebben, en wy ons
in de bekooringe vonden om 'er geheele ftukken, elk onm
't treffendst gemaald, uit over to neemen, indien ons be •
ftek zuiks niet verbood ; hebben wy to meermaalen redeye
gevonden orn to wenfchen, dat by min algerzeen uitgeweid en bepaalder gefprooken hadt. Hoe zeer wy ons
getroffen voelden door de beelden in 't groot gefchilderd, ontbraken 'er kleine, die ongetwyfeld tot de volkomenheid van bet ituk behoorden, of ze zyn to veel
in de fchaduw geplaatst om genoeg in hot oog to
vallen .
1let Vierde Hoofdftuk ontvouwt de Regten , byzonder
eigen aan zekere Leevensftanden en Bekwaamheden . fit
decze
eeting ftraalt zo zeer als ergens in de geheele .
Proeve door, dat de Schryver meer uit de door hero
voorheen ten grondilage gelegde Ongelykheid , dan uit
eene eigenlyk gezegde Gelykheid, redenkavelt .
en hoore
bet algemeen gevoig, uit het verhandelde in dit Boek afgeleid, 't welk het Vyfde lloofdtluk uztmaakt : „ 1k heb,
• in deezer voege , zo kort my mogelyk was, getragt op
,, to tellen en to bewyzen, de onderfcheide Regten, wet• ke voortvloeijen uit de Natuurlyke Gelykheid der
enL rT . i-r,~ 1 . e o . . .
F
J, fchen,
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„ fchen, in haar waare licht befchouwd .

Eenige deezey
zyn • zo weezenlyk noodig tot
enschlyk Geluk , dat
ze net gefchonden kunnen worden, dan met omkeering van de eerfle grondbeginzelen (let
aatfchappye .
Andere volgen , in de daad, wel nit deeze Grondbe .
ginzelen ; maar , dewyl dezelve niet zo naauwkeurig
kunnen bepaald worden, om een juisten bepaalden eisch,
in elk byzonder geval , vast to flellen, mogen zy eene
min flrikte waarneeming lyden, zonder de leevensdeclen der
enschlyke Zamenwooning aau to tasten . In„ dien deeze van den eerflen rang , egter, de grondfla• gen uitmaaken van het Gebouw der
aatfchappye ,
• wyzen die van den, laatflen de middelen aan tot des,, zelfs bevestiging en oogst mogelyke volmaaking .
,, Wanneer alle deeze Regten gehandhaafd worden, over• eenkomflig met derzelver byzonder aanbelang, zo verre
„ de toeftand des
enschdoms gehenge , is de Rant., fchappy bloeijend en gelukkig, onder welk eene Re„ geeringsvorin dezelve zich ook gefleld vinde . 'Er zyn
„ 't is waar, zekere Regeeringsvormen, wier gefleltenis
„ zeive de gewigtigfle Regten met den ondergang dreigt ,
,, en, uit dien hoofde, voor weezenlyk kwaad moereu
„ gekeurd worden .
Doch 'er zyn andere , die, de
„ groote voorregten der
enschlyke Natuure flaande
„ houdende, eene rechtfireekfche flrekking hebben tot de
„ bevordering van gezellig Geluk, fchoon in onderfcheide
~, maate .
Onder de zodanige geplaatst to zyn, mag het
„
enschdom altoos voor een Zegen rekenen . Die Rea , geeringsvorm is de beste, waar in alle de aangeboo„ rene Regten der
enschlyke Natuure onfchendbaar
„ beveiligd zyn ;waar in het Heilig Gezag gehandhaafd, era
,, tot de gepaste voorwerpen bepaald, words ; waar in de
a,
agt van den Staat befteed wordt in het algemeen
,, Geluk to bevorderen , en de Ongely .kheid zelve flrekt
9 , cm eene Gelykheid van Wet en eene Gelykheid van
Verpligting onder alle de Leden der Gemeenfchappe
„ voort to brengen ."
„
•
•
•
•
•
•
•
•

De Pligten, ontjlaande gait de Gelykheid des IWenrchdoin

snaaken het Derde BQek deezer Proeve nit.
Hierin is de
OWN ongelyk breedvoeriger dan zyn
Beer
ededinger, de Heer BRAS ; en in dit opzigt, gelyk wy reed&
hebben aangeduid , is de Proeve boven de Verhandeling to
ilellen , in het beantwoorden van alle de Deelen der
Vraage . Wy woeten ons vergenoegen met den Inhoud
dc :!
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der Tlooflflukken op to ^Ca . Fiet I: :'f'tc bevat eenige Voorbcreidende an 2ertit :? n , 0.,*-- oil deezen' grondregel rusten „ dat eil :e gez lii ;e en bu :gerlyke Paige we:„ derkcerige V er')li tinCen \' rolidei{Ieit, ge rond op ale
en{chcn
„ vooiwaardea van Gc' •- khe d , op wel :kc de
„ zich in Zarnenwooning by elkandcr vcrvoegen ." ~-~
Hierom beweert hy, in het Tweede Hooiudluk , dat
Ttfenfcl.en even zeer verbonden z° n om de oorfpronglykP
ensclzlyke Natuur to eerb edigen ; in Net perm
Regten dcr
de handelt by over de Pligten der zodanigen , die in leagore Leevens larden geplaatst, of met mindere Ockivaanzhedelz
en Permogens bedeeld, zyn ; in bet Vierde wyst by eenige
Vuorbehoedzels aan, svelke men in agt to neem n hebbe, isy
hot flaan Na eenen hoogeren en bloeijender Leevensfland
bet Vyfde betreft de Pligten der zodanigen, die in hooger
Leevensflanden geplaatst, en met uitfleekender bekwaamheden
befchonken, zyn ; het Zesde loopt ever de Pligten, gemeesy
aan alien, ten aanziene van hunne Gelegenjceden en Be .
gaafdheden . et een zeer ernflig en klemmend Befluit eir..
digt de Proeve .
In het fchetzen deezer Pl ;gten vindt de welverfneede
penne des Hoogleeraars gelegenheid om nit to weideit
over vei icheide Deugden en ®ndeugden ; de eerfle iii
in een beminnelyk, de laatfle in een haatelyk, licht voor
to flellen . \Veshalven dit gedeelte met Stichting , in eenen
eigenlyken zin van bet woord, konne, en zal, gcleezeil
worden , ook van hun die in de Proeve meer benaalds
verlangd hadden .
eermaalen is , ten opzigte van TEYLER'S Godgeleercl
Genootfchap, gezegd : Crefcit eundo . I-let Dertiende Deel„
't welk try twee maalen onder hander namen, zal aap
.
(lit zeggen een bykomend Zegel hangen .

3Vieutive
anier van Cataral'l of Staarfnyding, benefeyap
Heel- en Vroedkundige Waarneemingen, door G . J . vnfi
wv, Lid van verfcheide Geleerde Genootfchapppn, , Staff
Heel- en Yroedmeester to Arnlzem, enz . enz . Te Arnhe
by W . Troost en Zoon, 1792 . In gr . 8vo. 120 bl.
jn dit Stukje vin4lt men, behalven bet noodig Voorbe
J richt, eene Verhandeling over eene nieuwe PVLanier`
van Catarac'l of Staarfnvding, ter veiliger herflelling vaAC
bet Gezicht , heX roefd en goedgekeurd door de Io jrfg-

7=

G . J . VAN IVY

tyke Paryfche Academic der Heelkuude, met bet geett
daar toe betrekkelyk is ; herftelling eener omgekeerde
Baarmoeder ; Waarneeming eener vernielende Kankerzweer
nan de onderlip van eeu Kind ; korte en oppervlakkige:
befchouwing der Stranguria en Ifchuria Penerea, veroorzaakt door Penerea Tubercula Urethrce ; Scheikundige
onderzoeking van den
ercurius Sublirnatus CorroJivu,•
Adustus ; en eindelyk Waarneeming eener Aarsontbeering,
anders iamengroeijmg van den Aars, Coalitus Ani genoemd ; beneflens eene Coalitus IntestiniReEti, door middel
van doorfnyding eener uitgebreide vleeschachtige zeliftandigheid en van bet Intestinum Return hertleld .
O
onze Leezers een denkbeeld van de nieuwe wyz,
van Staarfityding, voor zo verre zulks, zonder de in her
WVerk gevoegde Plaat to zien, gefchieden kan, to doen
verkrygen, zullen wy dezelve, met de eigen woorden van
den geleerden en zeer ervaren Schryver, vooritellen .
Nadat by vooraf een aantal gewigtige bedenkingen
over de voor- en nadeelen der depresfie en extradie van
de Cataract heeft opgegeeven, vervolgt by aldus :
• De Staarfnyding, of nieuwe Kunstbewerking ter her• ftelling der blindheid, welke door de verduistering der
„ Lens Cristallina veroorzaakt word, en welke ik thans,
• algemeen merle to deelen, voorgenomen had, is door
• my, ter oefening, verbetering, en zo veel mogelyk
• tot volmaaking, aan een aantal oogen, op Lyken be• proefd, en ter uitvoering aan leevende Lyders niet al.
• leen verkieslyk geacht, maar ook ter algemeene aanpry ..
• zing waardig gekeurd .
• Ten einde in bet een en ander wel to flaagen , bet,,
• ik, uit de menigvuldige proefneemingen op Lyken, de
• volgende manier van werken , (die mogelyk nog aata
,, vecle verbeteringen kan onderhevig zyn,) ter bepaalde
,, navolging vastgefteld . - Het blinde oog word, door
~, den Operateur, en een kundigen Helper, op de gewoone
• wyze, (ten einde de infnyding veilig to kunnen doen,)
„ zeker bepaald . --- Hier na vat men bet op de Plaat
• afgebeelde Werktuig (overeenkomitig met dat, bet welk
• de Duitfchers tot de Aderlaatingen bezigen, en bekend
• is onder den naarn van Speller of Snepper, alleen in
„ opzigt van bet esje verfchillende,) tusfchen den duirre
„ en voorften vinger van de rechterhand , indien de Kunstbewerking aan bet 1inkeroog gefchieden zal ; en om•• gekeurd , indien het rechteruug het voorwerp der
„ Ope .

VAN D

CATARACT, Etvz .

73
en voert de punt van bet Sny„ Operatic zal zyn .
„ mesje, op de gewoone plaats, door de Cornea, tot in
„ de Camera Anterior , (weI zorg draagende , dat de
„ duim of vinger , well;e het Werktuig befliert, en
„ op de Veer geplaatst is, deeze niet to veel drui 1 e ,
„ ten einde dezelve de to fpoedige losiaating van bet
esje voorkomt, hot welk anders zoude kunnen ge•
beuren, indien men bier mode onbedachtzaam to work
beuren,
• ging , ofichoon ik zulks nimmer ondervonden heb ,)
• tot aan den naasten rand der Pupilla ; alsdan moet ireq
esje eenigzints ichuins doen nederwaarts helleu ,
s, het
• en zoianig beifieren , (bet welk een kundig en han„ dig lleelmeester gemakkelyk valt,) dat de punt van
esje op de bekwaamfce plaats (in de ~ygevoeg .
• bet,
„ do Afbeelding duidelyk voorgelteld) uitkomt, en de
„ onderfte rand der Cornea, genoegzaam uitgeflrekt ,
„ halvemaanswyze, in eenen trek doortiiyd, wanneer men,
esje wel gevestigd hebbende, op bet einde van
„ bet
„ de Veer zagt drukt .
esje van ons Werktuig, (in de Aftekenin
„ Het
„ to zien,) is aan bet voorfte gedeelte van deszelfs
„ punt (tot op eeuige lynen afftand) tweefnydend ,
„ inaar voor bet overige is de rug rond en stomp ,
„ en over het geheel van de punt tot aan bet einde
„ langzaamerhand dikker wordende, en van beide zynen
• bolachtig zynde, zo word de wand , die men fteeken„ de in de Cornea maakt , zodanig geftopt , dat 'er niets
„ van bet Humor Aqueur verlooren gaat, voor dat, do
„ Veer losgelaaten zynde, de geheele Cornea doorfneeden
,, is . - Hier van hangt de meeste veiligheid, gemakkelykheid en zekerheid, der doorfnyding of , want de
lykheid
• Uvea kan , door een voorzigtige hand, in deeze Kunst .
„ bewerking, nimmer gekwetst worden, dewyl, niet voor
„ de volbrenging der doorfnyding het Humor Aqueur
„ verlooren gaande , de Uvea , niet als in alle andere
,, Operatien, waarby men de Cornea doorfnyd, door de
„ neerzinkin, van het laatstgemelde Vlies , voor bet
„
esje kwetsbaar word.
„ Het overige van onze aangepreezene Kunstbewer .
„ king moet volgens de gewoone en bestgekeurde wyz
„ geeindigd worden ."
Na nog eene verdere beredeneering en verklaaring ,
aangaande deeze nieuwe bewerking , opgegeeven to heb .
ben, verhaalt de kundige Schryver twee Gevailen, in welF 3
ke

:4. .
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i e by dezelve aan leevende Lyders verricht heeft , en
wezentlyk
nut daar
van gedoogde,
onbetwisthaar
blyk_ .
'kity wellce
zouden,her
indien
ons beflek
milks
ook gaarne
vats de overige \aarneemingen, die alle voor den Liefliebbe.r en Oefenaar der Heel> ;unde hoogst belangryk zyn,
i :o -lets wiflen zeggen ; dan, dit moetende ttalaaten,kunnen
v2y cel;ter niet of van to verklaaren , tint wy volkorlien
ee iferaainig over deeze nieuwc wyze van Staarfi]yding oornr_deu wet her getuigenis , 't welk deswegen , door de
honingiyke Academic der Heel;unde to Parys , gegeeven
is, in v ,,elk men dee .,e maerkwaardige woorden ieest :
„ Deeze \Verktuigkonst van een bekend lnflrument ,
„ zeer vernuftig geappliceerd voor de doorhe e van
,, het Hoornvlies , maakt de Operatie der Stoat of CaP taract vcel juister , veel genmkkelyker en veel."zeker,, der, in de handen van een behendig Operateur
Perhandelin ;en , uitgegeeven door de Hollandfche
aatfchappy der Weeten/chappen to Haarlem . XXIXfte Deel .
Te Haarlem en Ahnfterdam by C . Plaat en J . Allart,
i793 . In gr . wo . s2S bl.
13eredeneerd Register, cite Hoefdzaaklyke Inhoud der Perhandelingen die in de XXVIII Deelen van de Hollandfche
1ldaatfchappy der Weetenfchappen voorkomen . Op derzel .
ver verzoek opgenaaakt , door J . F. ARTINET, A L .
. Phil . Donor, Lid der Hollandfche
aatfchappy,
en Predikant to Zutphen . En door de
aatfchappy uitgegeeven . eyo bl .
e Hollandfche
aatfchappy der LI%eetenfcJn peen deelt,
in bet XXIXfte Dccl liaarer Verhandelingen , drie
Antwoorden mede , op haare Prysfloile, vaor den Jaare
279o , dus woordelyk door haar opgegeeven : „ Een der
„ voornaanzJte gebreken van de gewoone Schepradmolens ii,
on getwyfeld, daar in gelegen, dat het rad ondieper in
9, het crater fteaat, naar rnaate het fneller omloopt ; en dni
„ dat de weerftand of last vermindert
, naar naaate de
~, beweegkragt toeneenit, en omgekeerd . Daar echter, in
9, dit geval , buiten kyf , kragt en tyd nutteloos ver%pild ;
a mitsdien ook tegen de eerfte regels der lverktui, kunde
$, gehandeid iwordt, zo wordt gevraagd : Op well e wyze
lon het gewoone 67ckeprad, behoudens deszelfs oyerige volya ks.
O
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komenheden, zodanfg verbeterd en toegefteld Worden, dat,
,, de toevoer van Water geduurig aan de ontlasting gee„ venrediyd zynde, Pet rad altoos, Pet zy hetzelve fast of
„ langzaam beweege, even diep in Pet water hange? En,
,, alseen tweedegebrek, meet men aanmerken, dat, volgens de
• tegenswoordige gefteldheid der Schepradmolens , de weer*
fand of last niet verminderd of gemaatigd kan worden,
• near maate de beweegKragt vermindert, waar door de 111o„ lens, by verflapping van den Wind, genoodzaakt zyn fill
• to ftaan : men vraagt derhalven , in de teccede pleats,
• welk Pet gefchiktfte middel zy , om dit gebrek to vcr„ goeden, mats hetzelve, zonder aanmerklyk tydverlies, werk„ /tellig gemaakt ken worden ; en geene groote , noch geolenaar vere fche ."
„ duurige , oplettenheid van den
1-let eer/te Antwoord op deeze Vraage , zynde met de

•

gouden

edaille bekroond, is nefchreeveu door j.

ISLAN-

Luitenant by 't Corps Artillerie, ten dienfte
deezer Landen , en Opzichter van 's Lands Fortif catien ,
to Br ielle, op aangeeven van deszelfs Vader J . T . BLANEEN, Fabryck en Dykmeester van den ICrimvenerwaard, enz .
fiet tweede Antwoord , aan welk hot Accesfit van eene
KEN JANSZ . ,

edaille is toegewezen, is van J . D . HUIGFIELI3CS VAN LIENDERL, to Rotterdam ; en het derde van 1~I~1R
ecus VEEKUIL , to Zaandyk, aan wien eene zilveren
zilveren

daille is toegewezen, als eene erkentenisfe voor deszelfs
aangewende moeite . By de eerfte Verhandeling zyn drie,
by de laatfce zeven, Plaaten ter opheldering gevoegd .,
welke bet beredeneerde van de Opftellers duidelyk aan .
toonen .
De Heer BLANKEN befchouvat en behandelt de Vraa ;
aatfchappy in drie byzondere Afdeelingen . In de
der
eer[ue onderzoekt by, Poor welke Perbeteringen bet gewoon
Scheprad, in zyn Zamenftel, vatbaar zy .
Hier toe was
derhalven eene befchryving van bet Scheprad noodig : die
Het gewoon Scheprad is
kortelyk hier op neder komt .
ten Zamenftel van vry zwaar Eikenhout, in elkander gewerkt, opgefloten en verbonden , gelyl;. de bygevoegde
Plaat aanwyst, en by veelen bekend is .
Dit Scheprad
lkaat, of hangt, loodregt, en wordt om een zwaar hout,
('at men Water-as noemt , als in een pasfende tromni_i
bowoogen, tusfchen twee regt opftaande Wanden of muuren, dito Ploer en Opleider, onder den naam van Krimp,
by den
olenbouw, bekend . In deezen Krimp moet hot
Water, dat door het gewoon Scheprad zal worden uirgeu
IIIaaF 4
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maalen , door middel van zyne omdraaijende beweeging
warden opgeheven, zodanig, dat deszelfs hoogte van bntnen die van bet buiten- of boezem - water overtreft ;
waardoor de Waterdeur , (gewoonlyk Wagt- of Schoepedcur genaamd .) welke het buiten- of boezem-water ophield, en keerde , am met naar binnen to loopen, go .
opend words, en aldus hot, zodanig opgeheven, of in
den Krimp verhoogde en opgcbragte, binnenwater naar
l'uiten doet ffroomen, met eene inelheid, die evenredig
is aan den omloop van bet Scheprad , en den ruimen toevoer van het binnenwater . lleeze korte omfchryving
van bet Scheprad , deszelfs plaatfnn en werking , zal
tilt
die eenrge l :enuis hecft van ne cigenfchappen der
vlociflo$en in het algemeen, en van die van hot VVater
in 't byzonder, duidelyk hot naauw verband doen zien ,
uat 'er tusfcheu het Scheprad, den Krimp, Opleider en
-Fe "loepedcur, gevonden words .
Naa zich vcrwonderd to hebben, dat, in een Land
nls bet onze ; in het weik men, om zo to fpreeken, zedert eeuwen , op elken veer gronds do Schepradmolen
i c odig heeft ; nog zulk cene bekrompene v erfcheidenhc.i d gevonden wordt , dat niet alleen byna alle de werktuiglyke deelen der gewoone Watermolens ; maar zelfs
de grovere inrichtingen , zo als de Schepraden, do Krim_pen , W%aterlcopen , Schoepedeuren , ondanks do zigtbaare
bebreken, nag op dezelfue wyze gemaakt worden ; fchikt
de Schryver zich, in deeze Afdeeling, tot het befchouwen
der Hcoldgebreken, welke in den toe- of zamenilel van
de hem bekende Schepraden plaats vinden , namelyk ;
dat zy to veel zwaar hout, of ligchaam, door den Krimp
cmvoLren , daar by elken omgang Water moest plaats
vinden ; het welk, zonder eenig bezwaar, zo geen verlig .
sing, in de working . uitgemaaien zoude worden, indien
I-:et niet , door het Corpus van her Waterrad , daar uit
m .ord gehouden en to rug geperst . Eene kleine verfchikking
is de ConjituEiie van dit gedeelte van het Scheprad is
rserh ;lven her eenvoudig en onkostbaar middel , door
I em, ter verbetering van dit Hooldgebrek, aangeraaden .
he verlchikking van den I leer sLAzu r :N komt bier op
neder . In plaatle van de Gordingen, welke nu gemeenlyk nit elken ribben , zwaar 3 a 6, en q . a 7 dtrim, genonren worden, flelt by voor, ow yzeren Cirkelft - ukken,
als ecr rondgaanden ring . zwaar 2 en 3 duim, to neemen ;
en de ; aarden , Korkeelr of Steek ;fckoorer: , die do Kruisat .
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verbinden , en waarin de Schoepen worden ge .
werktcirk,~ls-wyze to maaken, ten einde zy geene plaats
in h e r' Water , of fchoon hetzelve eenige duimen boven
bet zomerpeil gerezen ware , beflaaa ; en eiudelyk de
Kruis-armen zelven, nit den tand der Zwaarden, aan deft
voorkant , tot op de dikte van een gewoone Scheep ,
dat is van 2 duim, in plaats van 3` a 4 en meer duimen,
dikte, die hen nu gemeenlyk gelaaten worden, to maaken .
Om dit verbeterd Scheprad met een gewoon Schep .
Fad to veraelyken , geeft by van elk cene tekening en
berekening op , welke her voordeel zyner verfchikkin ;
zeer duidelyk maaken . Twee Schepraden, elk groot over
'r kruis i9 voeten, breed 2o duim, diep in her Zomerwa .
ter = 4o duim, worden gelyklyk onderfteld agt omgangen
in een minuut to doen . Her eerfle of gewoone Schep .
Fad heeft 1 .) 8 fluks eiken Gordingen, die altoos geheel
door her water gaan, op hun ligt(te gefkeld, zwaar 3 en
6 duim ieder, lang i3 voet, welker ligchaamlyke inhoud
is, 22,464 cubiecq duimen, .2 .) 8 dito Zwaarden, doorgaans zwaar 7 a 9 duim, welken men ftellen mag, dat,
;net hunne einden, voor her minst, by iederen omgang,
een a twee voeten door her water gaan , eer die van
bet nieuwe Scheprad aan de oppervlakte van hetzelve
raaken : flelt dus gemiddeld t2 voet door bet water gaande, zwaar 7 en 9 duim, dat is voor 8 ftuks Zwaarden
Stelt nu de gemelde onnodige
9,072 cubiecq duimen .
zwaarte van 3z, 4, 5 en meer duimen, op de einden
der Kruis-armen, tegen de afbiljoeningen, die aan de binnenkanten der houten Gordingen plaats hebben ; en dat
voorts de opfluiting der Schoepen, met bouten en plaaten,
in beide gevallen gelyk zyn, zo bekomt men by her eer1te rad, in ieder omgang, eene ligchaamelyke zwaarte van
hour in her water van 31,536 cubiecq duimen, dat is
by agt omgangen 252,283 cubiecq duimen = 146 CUbiecq voeten , of den inhoud van 27,11 Tornen Waters ,
die dadelyk iedere minuut gemist worden, om dat ze geen
plaats in den Krimp, door de opgegeeveu houten Gordtngen en Zwaarden, als opgevuld, kunnen vinden .
„ Her nieuwe voorgeftelde Scheprad , met yzeren Gordingen en geboogen Zwaarden, brengt voor dit alles pier
meer in her water als 1o8 voet leigte yzeren Gording,
zwaar Z en 3 duim=1,944 cubiecq duimen by ieder, en dus
by de agt omgangen 15 S52 cubiecq duimen, of de plaats
van ifx Ton Water, die by dit nieuwe Scheprad in den
armen
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Kriuap wordt geoccupeerd , in tegenftelling van z-, Ton
Water, die thans by de gewoone Schepraden, door de
zwaarte der houten Gordingen, enz . iedere minuut verlooren words . Waaruit this allerduidelykst volt : dat,
alit ;:n 01,-or deeze kieine veranderin9 in den Zamenf'et
van hot Scheprad, met behoud van alle overige volkomenheden , nict allc'n, maar met duidelyke verbetering
in flerute en onderhoud, zonder eenige do minfle bedertkinger, (let zy kostbaare noclr moeilyke uitvoering,) in
de uitmaaiing van Water, voor iedere minuut, alles op
zyn minile en zeer toegeeliyk gerekend, gewonnen words
z62i Ton Waters, bet welk, volgens bet tneest aangenomen vermogen van onze beste en grootfte Schepraden,
op ruim een tiende gedeelte vermeerdering in bet vermogen van een gewoon Scheprad kan worden gefleld ."
En dit acht de Schryver ook hoofdzaakelyk de eenige verbetering to zyn , voor welke bet gewooi e Schep .
zad, op zich zelven, vatbaar zy.
In de tweede Afdeeling toont de Ileer ELANKEN aan,
Hoedanig de toevoer van Water, meer aan de ontlasting
evenredig, kan worden bevorderd, dat het Scheprad, het
zy het feel of langzaam beweege,even diep in het Water bange ; bet welk gefchied, wanneer men, in plaatfe van den
agterwaterloop tregters-wyze naar bet Scheprad toe to
trekkcn, zo als men gemeenlyk doet, hetzelve met meerder ruimte evenwydig to trekken, tot zo ver do wanden
of agterwaterloopsmuuren cirkelvormig , kort agter bet
$cheprad, daar de eigenlyke Erimp begint, kunnen worden aangehaald . Zo als in do bygevoegde Plaaten duidelyk to zien is . Waar door dan zeker kan worden
voorgekomen, hot zo ras nederflaan van bet Water in
den Krimp , by eenigen fnellen omloop of beweeging
van hot Scheprad, waar door bet rad, ondieper in hot
water tastende , minder water bevat , en alsdan , met
fneller omgang, in vermogen afneemt : fchoon bier mode
evenwel meerder bezwaar , in de working van do gantfche
achine , gepaard gaat . In bet Plot van deeze
Afdeeling befchryft de H2er BLANK EN eene drieledige
Schoepedeur, deukelyk door zynen Vader uirgevonden,
zynde zulk een, die in lengte of hoogte uit drie byzondere Stukken beftaat , en , gefloten zynde , een gantsch
digtfluitende dour uitmaakt, dieneude, om , by flappe winden, bet zogenaamde lepperen to verbeteren ; geevende tevens aaaleidiug , ow
olens , die aalmerkelyk verfchil
is
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tie
iloogte
van
hunne
boezernpeilen
hebben
,
zo
dat
zy
in
op deli eenen tyd voeten meer , dan op den auderen
tyd, onmaalen moeten, ben:ulpzaarn to wezen .
De derde Jffueelirzg is aan een Onderzoek gewyd, Op
welke wizen ha gebrek der terienswccrdige Schepradrnolens
kan worden vergoed , dat , zonder aanznerkelyken toeflel, noc.'e
verlies van tyd, de 'reerjlrrcd of last voordeelig gemaatigd,
vermearderd, of verminderd , worde, naar u aate de beweegkragt toe- of afneerne ; en alduc niet meer, zo ads t1rans
fret gebrekkzg geval der gewoone Scirepradmolens zs , kragt
en tyd nurteloor verfpild, noch tegen de eerfle regelan der
Werktuigkunde gehandeld, worde .

Flet zeer eenvoudig en onkostbaar middel, dat de Deer
hier toe aanraadt, is : dat in, of aan, een en
hetzelfde ligchaam , huis of romp van onze gewoone W'atermolens , drie onderfcheiden, op zich zelven beflaande en werkende, Schepraden van applicatie worden gernaakt ; zodanig , dat dezelven Diet alleen kunnen verfchillen in grootte of breedte ; maar ook, daar 't noodig
zy , in hoogte der opmaalingen, op meer dan eene wyze ;
naar de plaatfelyke gefleldheid der Polders ; zelfs tot eene
dubbelde opmaaling met een ea dezelfdle
olen . Deeze
vcrbetering wordt door hem uitvoerig betoogd, en omflandig befchreven . Aangaande de f ielheden , welken
aan deeze onderfcheidene Schepraden, in hunnen omloop,
dienen gegeeven to worden, draagt by daar toe den volgenden algemeenen regel voor : als, het kleinc rad tegen 67 eind ; het tweede of middelbaare rad tegen 7
einden ; en het derde of groote Scheprad tegen 144 einden ; zo als men gewoonlyk in des
olenmaakers Ih'
zich uitdrukt, liet welk zeggen tvil : dat het Scheprad
fenmaal heeft omgedraaid, tegen dat & n cind der roc
tie zo veel maalen voorby een aangenoomen plants par$LANKEN

feert .

Twee bedenkiagen, tegen de werking van twee en dr_c
lost de Schryver vervolgens op . Ten ohzichte van de eerfle ; of, namelyk, bet gaande Werk , Isa°~~men, Staven, Spillen, Asfen en Roeden, de beweegkral;i
wederlaaan kunnen, die tot zulk eenen wederfland of Iasr
vereischt worde ; wyst by cen groote Steenen Watermmelen, genaamd Kostverlooren, even buiten de Ooctpcoz t ,
to Rotterdam, ten vooriieelde aan .
Deeze heeft twcr
Schepraden, beiden i9 voeten grout over het kruis, d(-ca
cic, zedert zyste vexbctericg, A¢ . x774, de beste ,t- .-k
Schepraden,

SG
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kiagen, zonder dat 'er cenige mcerder oi ;g i}l ll{ :Il ; N`:'t
het gaande \Verk , boven andere
oleus , by pl .,ats
hebben . En, met betrekking tot de tweede bedenknlg ;
of cen
olen met drie Schepraden, die, naar maate
de omffandigheden, aan- en afgelegd moeten worden,
niet to veel tydverlies en oplettenheid in den
olenaar
vereischt, om door hem beheerscht en bemaalen te kunnen worden ; wyst de Schryver andermaal tot gemelde
Rotterdamjche
olen , en deszelfs inrichting ; wordende
deeze altyd door thin olenaar, zonder to veel tydverlies en oplettenheid, beheerd en bemaalen .
Ook in her Antwoord van den Beer xuzcHrLBOS VAN
LIENDER, is bet invoeren van twee of drie Schepraden4
in «u iVlolen, (volgens her voorbeeld van meer dan
onder her Floog-Heemraadfchap
eene Schepradmolen ,
van Schieland ; behalven her voorbeeld der tonne Vyzelolen wornaolens , van welken 'er drie in een zelfde
den geplaatst , ) de eenige verbetering . Ja , hetzelfde
denkbeeld wordt, in de derde Verhandeling, door den
Ileere vLRKUVL, mede voorgedragen en ontwikkeld . Decze raadc insgelyks drie Schepraden in d6n
olen raan ;
hangcnde elk op cene verfchillende hoogte ; verfchillende
1 voet van elkander : dus bet hoogile met her Iaagfle
olenaar, by vermindering van
3 voeten. Kunnende de
beweegkragt, of verflapping van wind, de verfchillende
raden uit- en inhangen . Intusfchen gelooft deeze Schryver, dat edn Scheprad ook zoude voldoen, wanneer hetzelve g voeten ryzen en zakken konde, door middel van
een hyzel, met zyn grondftuk of Opleider, welke alle
omflandig door hem befchreven, en in Plaaten aangewe, zen , worden
.
Opzettelyk zyn wy eenigzins breedvoerig geweest in
bet aanwyzen der voorgedragene Verbeteringen, om dat
ivy begrypen, dat de beste f'aat der Watermolens voor
ons Land van zo veel gewigt is, dat mere niet to veel
moeite kan aanwendeu om denzelven to bevorderen ; of
de middelen , daar toe flrekkende , algemeen bekend to
doen worden . Ten opzichte van her overige kunnen
wy kort zyn .
Agter deeze bekroonde Antwoorden, volgen toegezonaatfchappye,
dene Verhandelingen van de Leden der
21s i . Eene Befchryving van eene dryvende Krib , door
. Phil .
den Heere JOHANNES SA UEL C REUTZ . A . L .
ajeJteit de
Dr . dngenieurajQor in d ..enst van Haare

Keia
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Keizerin alter Rusfen, Ridder van de St . hladimirs Orde,
Deeze Befchryving, met de bygevoegde
ue Petersburg .

Plaaten , geeft eeu algemeen en byzonder denkbeeld van eerie
dryvende Kris, walker agter-end (of nek) tegen den oever
is vastgelegd, terwyl bet voor-end met de getyden um .
zwaaijen kan, en door kabeltouwen in de bepaalde ftrekkingen gehouden wordt . Zynde zodanige Krib gefchikt
om van de beide tegenovergeftelde richttngen der Stroomen gebruik to kunnen maaken . 2 . Verhandeling over de
beweeging en gedaante der Golven, door den Heer FLAUGERGUES , Ltd der Academien der Weetenfchappen , to
ontpellier en to Lyon, Correspondent van de Koninglyke
aatfchappy der Geneeskunde, to Parys . - „ Volgens list
gevoelen van NEWTON, is de golvende beweeging, welke

.intitaat op de oppervlakte van een effen en itilltaand water, wanreer deeze oppervlakte in eenig punt ingedruke
wordt, door eene botfing of drukking, eene beweeging,
faamgefleld nit eene wezenlyk voortgaande beweeging inl
da horizontale richtin t; , en van eene beurtelings op ert
nederdaalende beweeging Sin de deeltjes van bet water,
zo dat die deeltjes beurtelings ryzen en daaten ; befchryvende op die wyze eene Serpertterende of Slangswyze lyn
van de parabolJche foort, en zich verwyderende van bet
punt der oppervlakte des waters, alwaar bet indrukkend
vermogen gewerkt heeft ." Dit gevoelen, bet well: door
alle de \-Viskunltenaars naa NEWTON , en vooral oak
door den geleerden WALE BERT, in zyne Encyclopedie, op
bet Artykel Onde (Golf ,) omhelst is, fcheen den Heere
FLAUGERGUES toe, niet met de waarheid overeenkomftig to
zyn ; ten minlten, uit zyne gedaane, en bier medegedeeld--, Proeven, heeft by een gevolg afgeleid : dat eene Golf
geenzins bet uitwerkzel is van eene beweging in de wa
terdeeltjes ; maar dat zy eene bultige ophooging is, wel .
ke die botfing doet ontftaan rondom die plaats, door de
indrukking welke zy daar veroorzaakt, welke ophooging
zich vervolgens rondom cirkelvormig voortplant , enz .
Intusfchen heeft de Vertaaler deezer Verhandeling, in een
klein Nafchrift tot dezelve , met grond reeds getwyffeld, of de Equatie van den Schryver, wegens de gedaante der Golf, niet to veel ingewikkeld is, en eene
sneer algemeene oplosfing zoude vereifchen , van dergelyken aart, als de Heer DE LA GRANGE voor de bocht
der Nluzykfnaaren gegeeven heeft . --- Beide deeze Verhandelingen zyn tevens in het Fransch gedrukt, in welke

ene der allerbelangrykf'e Aantekenittgen, zo niet de
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taal zy opgefteld zyn . Wordende gevolgd van de WeerXundige Waarneemiirgei, gedl:arende den Jaare 1792, 0?
den Huize Zwanenburg, gedaau ; uit welke blykt , dat
de Horig f to Barometer aldaar in dat Jaar ;o dm . q. lyn ,
de Laag/le 23 dm . 92 lyre ; de Hoog jte Taerrn meter 3I ,
en de Laag fte a i , oraaden, geweest is .
Het Beredeneerd Register , door de Hollandfche
at .
fchappy naast dit XX1X1 e Deel uitgegeeven, is het tweede
op haare Verhandeliugen ; loopende van het Xllde tot bet
XXVlIIfte Deel ingelloten ; benevens eene korte aan1aaling der Artykelen, breeder omfchreveu in het eerjte
Register, over de X1I eerfte Deelen . Hat is in denzelfden zaakryken en omfchryvenden trant, als ltet voorgaande ; liebbende men bet aan dezelfde vlytige en kundige
band, narnelyk die des Heeren ARTINETS, to danken .
Byvoegfels en Aanmerkingen voor laet Zesde Deel der Vs .
derlandfche Historie van JAN WAGENAAR . Door
r.
H . VAN WYN,
r . N . C . LA BRECIITSEN,
r . ANT.
. ENGELBERTS, en anderen . Te A7nARTINI, E .
fterdam by J . Allart, 1792 . In gr . 8vo . 121 bl ., behalves;
Zevende Deel, 139 bl.
cene Bylaage .
(Tweede Uittrekzel .)
gewigtigfte van alle , is die welke voorkomt bladz .
67-90 , over bet maaken der Unie van Utrecht ; eera
Verbond, waarop, gelyk de Heer VAN WYN aanmerkt,
• het Gemeenebest der Nederlanden gevestigd ftaat ." Uit
het aattgeftipte getal van bladzyden , fpreekt van zelve,
dat die Aantekening to breedvoerig is, om ze hier geheel
over to neemen . Wy zullen daarom trachten 'er uit to
kippen , wat bepaaldlyk het gedrag des Prinfen van Oranje,
in het beleiden van dat groote werk, betreft . De handelwyze van eenen der geflepenfte en voorzichtig(te Staatsinannen zyner eeuwe na to gaan , kan niet anders dan
vermaaklyk en, nuttig tevens zyn . „ Len minder ver• nuft , dan t zyne, (zegt de Schryver, ORANJE be„ doelende , bl . 68) moest, ras na de aankomst van Don
• JAN , al ligt , gevoelen , hoe , in zulk eene woeling
• der Koningsgezinden, in zulk eene tegengeftelde vast„ houdenheid der Vryheidsmint#aaren , zn zu grout een .
„ wan
E
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wantrouwen nan wederzyde , in zo veel verfchil van
begrippen . . . . de Gendfche Bevrediging geen duurzaamen fland konde houden ; dat Gelderland, Ilolland,
Zeeland, Vriesland, Utrecht., en de aangefegene Gewesten, de eerfte iiitberfiir,g van; 't . . . Spaansch on.
weder to dugten hadden, en bier tegen geen ander . . .
„ middel overig bleef, dan zig, by tyds, to vereenigen
• tot onderlinge huip . De gedagten, dan, van den Prin• fe, die ook, tot behoud van eigen perfoon en gezag,
• bier by bet hoogfle belang hadt, moesten zig, reeds
fpoedig , vestigen op dit Joel . Waar omtrend . . . .
,, door de geloofwaardigfle Schryveren en onwraakbaarile
„ Stukken , vermeld wordt , dat zyne Doorlrgtigheid,
nevens de Staaten van Holland en Zeeland, niet alleen
• reeds in 't begin des Jaars 1577, werkzaam was, en dat,
• op den 16den van Louwmaand deszelven Jaars, . . . op
• de Kwartiersvergadering van Gelderland, de onderlinge
„ verftandhouding met de nabilurige Gewesten , en 't
• geeven van wederzydfche hulp, reeds was voorgeflagen,
• maar dat zelfs, reeds in WTintermaand des Jaars 1576,
• eenige Afgezondenen van Gelderland, Holland, Fries,, land, Overysfel en Groningen . . over een nader Ver„ bond gehandeld hadden ; waartoe men, to Bominel,was
• byeen gekomen , onder voorzitting van FLORIS VAN
,, PALLANT , Graave van Kuilenburg . . . . die, een boezenl• vriend van den Prinfe zynde . . . thans zyner Doorliu ;,.
„ tigheid van zeer veel nut zyn konde, en ook was .
It 't Kan zyn, dat ORANJE, in 't begin, zynen naam,
• in deeze handelingen, fpaarzaamer liet gebruiken, maar,
„ by kwatn, fomtyds, meerder nit, byzonder toen by,
• in 't laatst van Hooimaand des Jaars 1577, na Dote
• JAN de Stad Namen hadt ingenomen, Jr . WILLER4
• VAN ZUYLEN VAN NIRVELT, en
r. LEONARD CASE' 1;, BROOT, naar de Staaten van Gelderland . . . afzondt, en
• hiun . . . . deedt voorflaan , om , zo de oorlog uit• brat: , zig, nevens Utrecht, Overysfel en Vriesland,
,, by hetn, Holland en Zeeland to voegen ; welke twee
,, laatfle Gewesten hy, teffens, liet boodfchappen, to
„ Yrede to zullen wezen, met haerluyder in eenicheyt 1s
~s

•
„
•
,,

„ treden , onder al fulke redelyke conditien ,
• wederfyden, fibuden ge-accordiert worden ."

als ,

over

In Gelderland was men hieromtrent verdeeld, en gal
cen uittl .ellend antwoord .
„ amen oordeelde dan noodig (bl . 71) naar eenen
Ssad-
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uit to zien, die de zaaken, met naaruk,
konde voortzetten ." Doch omtrcnt de keuze was m .:u
zeer oneenig. Eindelyk „ namen de zaaken, en 't be„ fl:uur zyner Doorlugtigheid, zodanig ten leiding, dat
„ deszelfs Broeder , JAN, Graaf VAN NASSAU, tot dit
„ gewigtig Ambt beflemd wierdt , hetzelve aannam , en
• den 22ften van Bloeimaand des Jaars 1578 wierdt aan„ geff:eld
„ Onder Graaf JAN, (bl . 72) wiens . . . Ambtsbe„ dtening heft nu meer betrekking en invloed op de
taatsleden , ook der nabuurige Gewesten van zyn
,,
„ Stadhouderichap, geeven moest, namen de zaaken,
De aanflaande
„ wel ras, eenen meet ernfligen leer.
„ Bondgenooten wierden, niet llegts in Slagtmaand, (als
„ by onzen WAGE AAR,) maar reeds tegen den i den vats
„ Zomermaand, to Arnhem befchreven . Hier iprak men . .
• over, of bragt . . in Gefchrifte, een Ontwerp van na• der vereeniging , tusfchen Gelderland , Holland, Zee• land , Utrecht en Overysfel . . . . De Leden namen ,
eesters to fpree,, denklyk, aan, pier over met hunne
• ken, en keerden t'huiswaarts ; doch 'er liep een vi'er .
• dedeel Jaars, eer men weder by den anderen kwam (*) ;
„ to
„ Stadhouder

•

(*) „
•
•„
•
„
„
„

•
„
„
„

•
•
„

•
„

•
„

•

Als men nagaat, hoe veel gewilligheid 'er bevorens,
byzonder by Holland en Zeeland, nopens dit Werk, gevonden was, zou dit draalen kunnen vreemd fchynen ; maar,
den
misfchien, zal men niet ver van de oorzaak of zyn, wanneer
men overweegt, Vooreerst, dat 't gezag zyner J?oorlugtigheld, hoe zeer in fchyn hooger gereezer., egter, federt des .
zelfs afwezen , in deeze Gewesten merklyk geknakt was ;
in zo verre, dat by, om deezen tyd, reeds zyn werk maskte, om Graaf JAN tot zynen Vertegenwoordiger to doen kie .;
zen ; Ten tweeden , dat men overa! verfpreidde, als wilde
men, ondanks de bewoordingen, in 't ontwerp der Unie,
duidlyk , voorkomende , deeze Gewesten van de overigen
affcheiden, en de Gendfche Bevrediging breeken ; Ten der'
den , dat', daar men, tot nog toe, flegts over cene nadere
verbintenis met eenige Gewesten, orn elkander in nood to
helpen, gearbeid hadt, 'er nu nieuwe voorflagen, by bet,
in den Tekst vermelde, Ontwerp ('t geen ik heist zou aanernorie van zekere punten , by den Heere
zien voor de
v . n . SPIEGEL, onder de Ontwerpen der Unie, bl . 1 . Letter a.
voorkomende) gedaan wierden, met naame otn zig, nopens

. g) to reguleeren naerzolgende
„ 't poinc2 van de Religie (l. pc)
., de Religionsvrede by den Eertshertoge

atthias - geconci.
,, pi .
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„ in welken tusfchentyd, egter, Graaf JAN (op wiens naarn
,, nu dat geen verriot wierdt, 't geen de Prins, hoe zeer
• met hem to ,amen werkende, als algemeen Stadhouder
„ der Nederlanderen , niet zo opentlyk konde verrig• ten) geen moQitc fpaarde , om de Leden tot fpoed to
;, vermaanen, en de gevoelens tot een to brengen ."
Na hierop cenige byzonderheden, raakende bet tekenett
der Unie , en den tyd , waarop dezelve door de onderfcheiden Gewesten en derzelver Leden werd aangenomen,
verhaald to hebben, vervolgt de Schryver, op bladz . 83 ,
aldus
„ \-Vat, eindelyk, den Piinfe van oitANJE betreffe, onze
„ Schryver heeft reeds de voornaamile redenen opgegee• ven (''), waarom zyne Doorlugtigheid een pooz draalde,
• eer by de Unie aannam .
„ In de daad, fchoon men, to Utrecht, fpoediger, dan
• 't eerfle voorneemen was, geflooten hadt, 't is egter
• niet to denken, dat zulks, zonder 's Prinlen kennis en
• onderhandfche toeflemming, zal volbragt zyn . Hy zal,
• zo zeer als iemaud, gevoeld hebben, dat Gelderland,
• alleenlyk door dien ttap, uit een, toen oogfchynlyk,
• gevaar (-f), kon gered, worden, en, gelyk Dordrecht,
• ten opzigte van zeker punt der Unie, den 2 van Sprok• kelmaand, des Jaars 1579 , op 't belicven zyner Door„ lugtigheid, toeftemde, verklaarden, vier dagen daar na,
„ de Staaten van Holland mede , dat fy defelve Unie ,
• op 't believen van fyn Exe . , hebben geadvoyeert .
,, De Prins dan , fchoon alles , door Graave JAN ,
• hebbende doen befluuren , hadt , voor zigzelven , de
• nadere Unie , ook na zy geteekend was, begunlligd ;
„ dit was , byzonder in zyne Stadhouderfchappen , be• kend, maar , zekerlyk , een daad van minder gewigt,
• dan, voor heel de waereld, aan to neemen , deeze
• Verbintenis van fegts eenige Cewesten, daar hy, on.
• der ATTHIAS , en wegens de algemeene Staaten ,
y , Stadhouder was van alien . In die laatlle hoedanigheid,
• in welke, alleenlyk, men hem, alhier, muet befchou •
,, wen,
4

„ pleer•t , enz . ; 't geen, geheel en al, tegen de, thans, in Hot .
land en Zeeland aangenomene, maatregulen aanliep ."
(*) „ Vaderl . llist. VII D . b6. 249, 250 en 267 :'
(j- ) Naatnelyk dat ontitond nit den inval des vyands in Gets
derland, waarvan op bl. 77 geiprooken was .
LETT . 1794 . No . 2 .
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9 , wen , en by ook zigzelven befchouwde, kost by niet
• roerloos gedoogen, dat, by voorbeeld, de Roomfehe
„ Godsdienst , met geen gun(liger oog was aangezien,
,, nog 't gezag van ATTIi[AS , al :, Hoofd van 't Bond• genootfchap, erkend , en dit zettede hem (die, voor
• zi7zelven , meer dan fommige Staatsleden , voor Vers , draagzaamheid in de Leer, en voor een Hoofd in de
„ Regeering, was) gereedlyk, aan, om, door den Aarts„ hertoge, eene algemeene Sraatsvergadering, to doen be„ fchryven, tegru den 22 van Lentemaand, des Jaars
„ 1579 ; werwaarts zyne Doorlu ;tigheid de Staaten van
„ Holland
. ernfhglyk verzogt en vermaande , hunne
„ Afgevaardi -den to zenden, alwaar, federt, over vrede,
„ oorlog , 't opbrengen van penningen . . . den Gods• dienst, en 't gezag van een Opperhoofd, geraadpleegd
„ wierdt, by een nader Ontwerp voor cene nieuwe, en,
„ zo het heette, vastere, Unie, over alle de Nederlan .
„ den, 't geen den Leden, op den 22 van Grasmaand
„ daar aan, wierd ovcrgegeeven (*) . Dan, de Afgevaardig„ den der Utrechtfche Bondgenooten . . . . namen klein
9 , behaagen in dit Ontwerp , vertoonende , onder an„ deren , hoe , nopens den Godsdienst , by 't gedrag
,, [verdrag zal dit, misfchien , moeten zyn] van Utrecht
„ genoegzaam voorzien ware, door 't affchaffen van a1„ len gewetensdwang, en hoe gevaarlyk het zyn zou„ de, daar de Walfche Gewesten geenen , dan den
„ Roomfchen, zouden voorflaan, dit flak, in 's Lands
„ verwarden ilaat, aan uieuwe gefchillen to onderwer .
,, pen . Ook dagten zy , dat 't gezag van DIATTIIIAS,
„ en van de byzondere Landvoogden, to hoog, by 't
„ Ontwerp, getrokken was, en, hierdoor,ten eenigen ty de,
„ den weg tot voorige, of ftrengere, flaverny, ftondt ge„ baand to worden . . . . ; betuigende zy, egter, dat men
„ zyne Hoogheid niet uit de nadere Unie gelaaten hadt
„ om hem to verfmaanen , mer vuyt zaecke, dat die van
„ Hollant ende Zeelant hem noch nyet geaccepteert en hadden ; enz .

„

•
•
•
•

ORAN-

(*) „ Zie hetzelve by den Heer v. n. SPIEGEL, Bundel,
It D. bl. 31, daar, egter, geen dag- of maandteekeuing ge .
vonden words ; doch boven hetzelfde Stuk, onder de Papieren iran den Heere G . V. HASSELT, leeze ik , „ Concept der
Union binnen dotsyerpei oeuergeleveri den XXIICn dprilie
Anna a579 ."
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„ ORANJE (b1 . .6) . . . fpaarde . . . geene nioeite oin
. . nit to breidert
g, bet Utrcchtsch Bondgenootfchap
9 , ook over de Brabandii he en andereNederlandfche Ge .
„ weStm, en 'er dus cene, zo t :.el mooglyk , algen:eerae
„ Uric van to maaken . Van bier, order anderen, dat
„ by zig niet cerder, bepaaldlyk, voor de Utrecht,rc'ie
„ veikiaarde , ja zelfs den Graave VAN RENNENnERO,
„ die de toeftemmir :g van den Aartsh,erto~c, (-n zynei
„ Doorlugtivbeid , oni in de laatstgetn_N, .' Uni,: to tree„ den, gevraagd hadt, een ;eruirneu tyd, naar autwoorc?
„ liet wagten .
„ In die omf'tandi heid, en in 't vooruitzigt van 't ge~, vaar , 't geen , door 's Priufea Linger draalen, dent
„ Utrechtfchen Bondgenooten boven 'c hoofd 1101"r, nieerl„ den deezen de zaak ern[tiger to nroeten aauvatten ."
Zyfchreeven dan eerreu dringenden Brief, ~,nn welken de in .
bond bier wordt opgegeven , en w^ trvan bet hot was,
dat zy (bl . 87) „ zyne Doorlugtigheid baden den Graave
y, VAN RENNENEERG de verzogte toe[iemming . . to doers
,, geworden , en ze [de Unie] ook, in ei :ren perfoon , to
„ avoueeren, ende dat, (zeiderr
foe verre de,, eeniclfntt

zy,)

„ mogelyk es, fonder eenicli langer vertrek, alfoc dat die
, f voorfz . Grave VAN RUANENEERCri van tfelve op den
„ 11ILe van de toecomende maendt van 21'ey, als den Lant„ dach tot Deventer Beholden fal worden , veraduerteert
„ mach wefen , ten eynde dat fyn Gen. die faecke van de
„ voorfz . Unie opentlyck ende to vrymoediger mach vorde,, ren (*).
,, Zulk

bt.

(*) „ Zie then Brief by V. D . srrrcrr, , Bundel , If D .
98 - io5 , alwaar ook , nit een vol end Stuk,
1o8 .)
„ blykt, dat de Bondgenooten , deezen Brief aan hunne
e,, deaf gevaardigderl in Braband, zonden, met verzoek, den in,, houd van dien zyner Doorlugtigheid, mondeling, met alle
~, befcheidenheid, aan to geeven ; „'want, zeggen
Jles„ five by ons gerefuatreest fynde, hebben ivy daerinne eenige

,,

•

(bl.

zy, de

„ „ zwaricheyt benonden, daer dear spy beducht zyn, dat daer„ ;, inne yet foude wefen, dat fyn Ex . foude moegen ofje ;cerea,
„ „ vermits wy nyet en weten off die Propof tie van de Ge„ „ treraa° Unie, aldaer (te Antwerpen, gedaen, 't werk -van
fyn Bxcle . eb _ ende off fyn Exe . met ernst die hint_ daer
•
on hceft geen meerder bewys uoo• „ aen holt ofte nyet ."
„ dig, omtrent de omzigtigheid, met welke de, veel zwygen„ de, en meer doende, Vorst, dit, zo seder als gewigtig, punt
., bo!
G 2
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„ Zulk ee_i r:adraklyk fchryven trot den Prins ; ,y
„ merkte , ligtlyk , dat men zyn doer
. begon to
;, tnistrouwen, en, vooruitziende dat de Antwerpfche on„ derhandelirg . . . zou moeten vallen , en, met haar,
„ alle denkbeelden eener algeyneene Unie , gevoelde by
„ ftraks . dat, door langer uitflel zyner toetreeding tot ae
„ Utrechtfche, ook deeze, en dus 't geheel behoud, z'
„ van 't Land als van hem zelve, aan eenen zwakkcn
„ draad flondt to hangen , then de eerfle flag van Pat„ ma's zwaard doorkerven zoude. Hy befloot dan . .
„ opentlyk nit to komen , en deedt dit , to Autwerpen ,
„ op den 3 ei, des Jaars 1579, by eene , eigenliandig ge„ teekende , en, met zyn opgedrukt zegel , hevestigde,
„ Adte, met zo veel omzigtigheid, egter, gefleld, dat
„ zy, mynes inziens, genoegzaam aantoont de moeilyke
„ geflalte , in welke by zig, als algemeen en byzonder
„ Stadhouder, bevondt, en hoe zeer by vermyden wilde
5 , aen der partyen to beleedigen . Immers, fchoon by, aatt
• de eene zyde . . . , de Utrechtfche Uuie verklaarde aait
„ to neemen en goed to keuren , was by, aan den a n„ deren leant, verre van bet oogmerk tot eene algemeene
y , to mispryzen , plotzeling de handelingen to Antwerpen
„ of to fnyden, of den fchyn to geeven van jets, tegen
., den zin van den Aartshertoge , to wilier order• neemen , waarom by zeide, de Utrechtfche niet om„ helsd to heb.ben, dan nadat de Aartshertog, en eeia
• groot deel der Provintien van herwaarta over, (de Prins
,, fchreef uit Antwerpen . . .) bet aanneemen van eene al„ fodanighe Unie (*) hadden goedgekeurd, " enz.
I

•
•
•
•
•
„

•
•
•
•
,,

Nog

behandelde, en die zo verre ging, dat de Utrechtfche Bonds
genooten, 's Prinfen houding niet kunnende doorgronden,
eindelyk verlegen raakten, wat men, ten deezen, van bem
vermoeden moest ."
(*) ., Zo heeft de Text . Onze WAGENAAR en andere kurt ,
dige Schryvers verflaan 'er door, de Utrechtfche Unie ; maar,
hadt ATTHIAS , en hadden een groot deel der Provintien vans
herwaarts over, de Utrechtfche Unie aangenomen?
., lit, voor my, zou, liever, door de woorden ALSODANIGr.
Unie, verflaan , niet de Utrechtfche, maar eene foortgelyke ,
en wel het dntwerpsch Ontwerp , dat , bier en daar, dell
Utrechtfchen Text hieldt, fchoon met verfcheiden, aanmerk .
tyke, veranderingen ; en dan is de zin, dat, daar de Aartso
llertog , en veele andere P revintiea, buiten 't Utrecbts ver
„ bond
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Nog verfcheidene aanmerkenswaardige byzonderheden,
raakende het overgaan van 's Ilertogenbosch tot des Konings zyde, het opdraagen der GraafyK , ieid van Holland
aan wlLLL den I, des Prinfen ongelukkiven dood, en
andere, zouden wy kunnen aanhaalen .
aar wy moeten
eindigen, na alleenlyk nog gezegd to hebben, dat, ouder
de Bv ;aa ;en geplaatst is eeue uitvoerige en leezenswaa, .
a

dig,- Ref lutie der Staaten van Utrecht , by welke zy den
Konzn ; van Spanje vervallen vdrklaaren van de Heerfcl.appy
ever hun Gewest ; en dat het Zevende Stukje verlierd is
mzt net Af0eeldlel van JOHAN STRICK, D-:1 JONGEN, eerst
aan,;eJtelden Secretaris der Staaten van Utrecht.

bond, eene algesneene Unie nodig agtten, de Prins, hiertoe,
„ de Utrechtfchc het bekwaam(le oordeelde, en met zyn .Stem
„ aannam . Vergelyk ook v . D . selaGKL , Bundel , Ilde D .
„ bl. 131 ."
,,

.i;eknopte Historie der Oulusten
de Onderhandelingen over de
178 0 , tot op deezen tyd, u4
gefteld. IVde Deel . In Braba

in de Nederlanden, feelers
Gewapende Neutraliteit in
echte Gedenkftukken byeen
nt , 1792 .

lardemaal de Schryver in dit
denzelfdert
N
voorgaande , willen wy het
voet houdt als in de
daar van reeds gezegde ook op
zelve toegepast heb .
Vierde Deed

drie

't

ben (*) . 't Zelve is, om den Inhoud kortlyk aan to duiden,
in Drie Hoofdflukken verdeeld . - Het GerJte beheist
de Gebeurtenisfen, van het begin des Jaars 17117, tot aan
het Gevegt tusfchen een Detachement Soldaaten van vArt
EFFEREN , en eenige Utrechtfche Burgers, by Vreeswyk,
geiegd de Vaart . -- Ret Tweede het voorgevallene,
zints 't gemelde Tydperk, tot aan de Aanhouding van
evrouw de Prinfes van ORANGE, by de Goejanverwel .
den-Sluis.
Het Derde loopt, van die Gebeurtenis af,
tot aan den Inval der Pruisfifche Troepen in Holland, en
het overgaan van Utrecht .
De Byeenfleller, die weinig meet dan de Nieuwe Are .
d'erlandfche Yaarboeken, en het Beroerd Nederland, fchynt
ge .
(*) Zie onze 4lgem . V4derl. Letteroef. voor 1791 . x St. bh
451 . Voor 1792, bl. 380 .
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geraadnleegd to hebben , betuigt zyne Vaderlandfclie
JYrienden , in cen kort Voorberi, t : „ Flet bier verhaalde,
Land- en Lotgenooten ! raakr ook u van zeer naby . Gy
„ vindt daar een fpiegel opgehangen van de rampen, die
„ den Vaderlyken eigen-grond getrolfen ,
van de
,,, verdeeldheden , die bet hart der Ingezetenen ver .
„ fcheurd, deezen van elkander vervrecmd, hebben , en,
,, ongelukkig ,° nog blyven afkeerig houden : in Can
woord, gy ziet u zelven,, uwe tydgenooten, en beider
E n ?veldt ten Slot :
,, onderfcheidene bcdryven ."
Her Gal ik voor eene wyl myne pen nederleggen, om,
„ naa eenige ademhaaling , any over to geeven aan cle
„ veurige bef-hcuwiuag der verdere Onlusten , die deeze
„ merkwaardige Omwending vergezeld hebben , of wel
„ de gevolgen daar van geweest zyn, ten einde ook dee,, ze,, met befcheidene, vrymoedigheid , in con volgend
„ Deel voor to draageat ."

,Verichten van lapels en Sicilie, byeenverzameld op eene
Reir, gedaan in de 7aaren 17S5 en T786 , door den
UNTER , btoogleeraar in de Godgeleerdheid to
II er F .
,Koppenhagen . Uit het Boogduitsch vertaald,
et Plaaten . Tweede Deel . Te Haarlem by A . Loosjes Pz ., 1792,
266, b l . in gr . 8vo .

y de aankondiging van bet Eerfle Deel deezes Werks,
gaven wy onzen Leezeren verflag van bet byzonder
B
oogrncrk des Hoogleeraars
met bet doen dee .
UNTER

zer Reize, en van bet geen hy, als daar mede gepaard,
volvoerde ; voorts van den geheelen aanleg en 't beloop
zyns arbeids , in deezen befleed, . en wat 'er de Vertaaler
*an toegebragt hebbe . Wy wyzen bun derwaarts (*) ;
en kunnen bun verzekeren , dat dit Tweede Deel geheel aan bet voorbeen met ]of vern elde, en aan onze
op,;cvatte verwagtiug , beantwoordt,
van bet Vastelarad fl-eekt de Heer hIUNTER na Sicilie
over ; en vangt dit Deel aan met Algemeene Berigten ,
dat Eiland betreffende : by doorloopt de drie Standen
ties Lichaams van Staat op Sicilie ; den Adel den
tweeden Stand , de flisfcboppen en Abten - en den
d er(*) Zie rll em . litderl. Letteroef. voor 77.9;, Ifie St . bl.

.2Q6. .
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aerden, de Steden die onmiddelyk onder den Koning flaan,
en zal Diet kunnen naalaaten, met verwondering de
Staatkundige Inrigtingen, en de onderlinge tegenwryting
der Partyen, to leezen, en to zien, welk een voornaame
rot de Advocaaten daar fpeelen ; die een geheel afzonderlyken Stand uitmaaken ; en wier waardigheid de zekerfte weg is tot Eer, Aanzien en Rykdom . Waarom veele
jongere Zoonen , uit de aanzienlykfle Huizen van den
Adel, zich op de Regten'toeleggen, om de voornaamfte
Ampten in de Geregtshoven to verkrygen .
De Adel,"
fcfrryft n-SUNTER , „ is Been Vriend van de 79Advocaaten ;
en de laatften zyn meer Vrienden van de Regeering ; en
voor dezelve byzondcr van nut in het fnuiken van 't ge .
zan- van den Adel . - 'Er zyn 'er , egter, die het met
den Adel houden, om dat ze geduurig denzelven bedienen, het zy als Advocaaten , of ook als Secretarisfen,
en Fiscaalen op hunne goederen . Deeze zyn daar door
afhangelyk van den Adel . -- Daarenboven geeft de onzekerheid en verwarring, die 'er door het Leenregt veroorzaakt wordt ; veel aanleiding tot gefchillen, en de Sici .
diaan is een groot Vriend van pleiten , zo dat de Advo .
caaten, hoewel minder in getal to Palermo dan to Napels,
egter niet minder gelegenheid hebben, ont een aanzienlyk
vermogen in to zamelen ."
De that der Geestlykheid , welks befchryving kort, maar
zeer toelichtend, is, wordt beflooten met cen verflag van
de thans vernietigde Inquifitie . Het Paleis der Inquifitie
is geheell ontruimd , er, een gedeelte daar van tot een
Tolhuis, en bet overige tot byzondere wooningen, gefchikt . Nog zag die I -Ieer eenige overblyfzeis van dit
haatlyk Geregtshof , die eerlang geheel zullen verdwee.
nen zyn. De plaats, waar voormaals do Veroordeelden
verbrand werden , is veranderd in een tuin , die voor
elk open flaat .
„ %Vie," vraagt de Heer ajUNTER ten
clot , ,, wie, die eenig menschlyk gevoel in zyn hart
omdraagt, wenscht niet, dat de Gerechtshoven to Lirfabon, Goa, Sevilla, Rome en Parma, (het jongfte, maar tevens het verfoeilyklle, van alien , otn dat het in onze
verlichte dagen geflicht word,) eerlang een zelfde lot
mogen onder ;aan ; opdat then, in de Ne entiende Eeuw,
deeze fchandvlekken van het
enschdom niet meer moge
vinden."
De Steden flaan deels onder de Koninglyke Regeering,
deels under de Vryheeren : dit baart aanhottdende twist ;,
G. 4
en,
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en zoeken de laatstgemelde Steden, wars van den Adel,
den Koning to belleven , en regt tot Zitting in ]let ParOok is de Regeering op Sicilie in 't
,lernent to krygen .
algemeen niet zeer bemind, ter oorLaake van het Verval
des Handels . Ook verbergt het Volk zyn misnoe ;;en
niet ; dikwerf klaagt hot aan de Vreemdelingen zyn nood,
en handelt vrymoedig met hun over de oorzaaken van
]let verval, zo wel als over de middelen tot herilel .
Palermo, in den ouden en den tegenwoordigen flaat,
wordt in cen afzonderlyk Iloofdfluk voorgefteld , en ee
groote Stad
onreale, in derzelver Nabuurichap, beichreeven .
De Reis van Palermo na Girgenti is zeer onderhoudend ; zo ook de bcichryving van Girgenti zelve. Oudheidkunde vergezelt den geleerden Reiziger allerwegen ;
doch men ziet met veiInaak , hoe by, door dezelve geleid,
gewaande Oudheidkunde, en haare Verdichtzelen, by alle
voorkomende gelegenheden belacht, on op eene geestige
wyze ten toon melt .
Van Girgenti na Syracufe is de Tocht, uit hoofde
van 's Reizrgers \Vaarneemmgen , niet min merkwaardi
hoc vtel behelzend is de aanhef der befchryving van
;c
Syracufe : „ Under de aloude en vermaarde Steden van
Grie, enland , is 'cr geese , die Syracufe eenigzins kan ever.aaren, dan Athene ; trouwens, men kan zich geen gering
denkbeeld vormen van een Gemeenebest , het welk over
den zegepraalenden
1ialf Sicilie heerichappy voerde
voortgang der Karthaginen/en op dit Eiland f.tuitte - aan
f1tl2ene , in ceu tyditip , toes geheel Griekenland met
fchrik en vreeze voor cue Stad vervuld was, het hoofdl
Loodt - twee aanzienlyke Vlooten van dit Gemeenebest
vernielde, en twee Heirlegers volkomen verfloeg . Rome
alleen vermogt het haar to overwinnen , en, ofichoon de
Overwinnaar van IIANNII.AL, de groote ARCELLUS, de
Opperbevelhebber der Romeinen was , zou hot hun egter
mrslukt zyn, indien niet binnenlandfche onlusten en oncenigheden , die oorzaaken van den Oorlog waren , dien
Veldheer aanleiding gegecven hadden , om met eenige
Burgers in onderhandeling to treeden, zo dat deezen hem
gelcgenheid gaven, om zicil eerst van een gedeelte der
&,ad meester to maaken .
Nict minder was Syracuje
cle Zetel van waare Gelcerdlicid, de Vocdfter van Ku
.
:_
{len en Weetenichahpen , waar toe haar groot vermoSen , haar uitgebretde Koophandel , haare Verbintenisfen
met
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Inet de a^.uzieniyk(te Gemeenebesten van Criekenland ,
hct langduurig g(-, -,not win Vred e , end
de Regeerin gv,::z
braave ell verllanuige Vor(ten, als CELO On IItiil<o, CC
en telde Syracufe wilchoone aanieiding gaven .
der de Griekfche Steden, gelyk de overige Stedcn in Si .
cilie, en Groot Griekenland, die door Griekfche Volt . is .
tingon aangclegd waren . - Ilierom kon HIERO mcde upgenomen worden order bet getal der geenen, die in d:e
Olympifche Spelen orn de overwinning tramp ten , waar
toe Been Vreem_leling toegelaaten werd . Ook namen veele edele en aanzienlyke Grieken herwaards de wyk, oal
den haat en de veivolging hunner
edeburgeren to ontDikwerf dreef de nieuws-ierigheid veelen
wyken .
annen optellen , welke
herwaards . Wilde ik bier allc die
die Stad heeft opgeleverd, ik zou ty omflagtig* worden ;
dan wie betreurt niet bet verlies van de Schriften vast
den vermaarden PHILIPPUS , den Tydgenoot van PLATO
en XENOPHON ? Vie kept niet de fchoone ldyllen van
THLOKRITa7S, waarin de natuurlyke toefland van Sicilie
zo fchoon, en zo getrouw tevens, gefchilderd wordt, dat
men nog ten huidigen dage, en dus tweeduizend jaareu
naa den dood van then Dichter, dezelfde tooneelen ont .
ciekt, zo als ze door hem werden afgemaalct? Syracu ; e
brags den vermaarden ARCHI EDES voort ; een
an,
die in de Werktuigkunde zo veele nieuwe ontdekl ;ingen
maakte, als ooit iemand onder de Ouden .
't Was
to Syracufe, waar eon PLATO , die hier dikwyls kwam,
een weelderig en bedorven Hof met eerbied voor zyn
Perfoon wist to vervullen ; waar TI OLEON , naa dat by
den Dwingeland van den Troon gebonsd hadt, te midden onder zyne vrye
edeburgers , als Burger leefde ,
zonder eenige heerfchappy , hoe ligt verkrygbaar voor
hem , zich aan to maatigen . De Deugden van IIiERO,
zyne Gastvryheid, en zugt voor de Weetenfchappen, zya
overvloedig bekend , uit de Olympifche Hymnen vast
PINDARUS , en uit de Gefchiedfchryvers , die de gouden Eeuw, welke Syracufe onder zyn befl:ier beleefd ..
to bock ftelden ."
Voorts geeft de Hoogleeraar zynen Leezeren ceis
denkbeeld van de grootte en het vermogen van bL .
aloude Syracufe ; en laat daar op volgen een verflag v.xa :
de aanzienlvkfte overblvfzels der Oudheid , welke me :A
r. cg tegenwoordig in Syracufe vindt ; en haalt by die gb
legenheid Wt de oude Gelchiede .Iisfen aan, vat dia ne,i
;: a .n
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kan ow licht over dezelve to verfpreiden, en dezelve be .
langryk to maaken . Wy kunnen hem bier in niet volgen, door de engte van ons beftek, en 'er alleen vats
zeggen , dat by, volgens zyne gewoonte, meest lil ftaat
op ftukken , door anderen min befchreeven , of van
hater ontdekking dan de meeste berigten van Syracufe
loopen .
Dan, kunnen wy niet naalaaten ten flaal bier of to
fchryven , wat by vermeldt van bet Kasteel Labdaluin .
„ Want het is," gelyk by optekent, „ in de daad byzonder, dat van alle de geenen , welke Sicilie zyn doorgereisd, bykans geen een is, wiens aandagt op dit oude overbl y fzel vie] . Noch D'ORVILLE, nOCh ook de Reizigers
V.n lamer tyd, BRYDONE , BORCII , RIEDEZEL ; welke laatfte in 't byzonder in andere opzigten zo naauwkeurig
was ; iraaken 'er gewag van . SWINBURNE reedt de
overblyfzels voorby ; maar rekende bet niet der moeite
wairdig, oin dezelve naauwkeurig to onderzoel:en ; aitoans zyne berichten zyn zeer onvolledig . De Schryver
vin de Voyage pittoresgue de Naples & de la Sicilie is
I t,;, : yl.u zecr kort in zyne berichten . 1k zou dezclfde
tui,- beYaan hebben, indien niet de Veer LANDOLINA my
h t b~L iigryke van deeze overblyfzels hadt onder 't oog
g :, ;ragt, Overal wees by my den weg ; ook gaf by
hq zo veel Underrigt , dat ik volftrekt niet mistasten
hon ; cn dit verichafte my dat genoegen, dat ik LabdaPon gczien bob , en dus in ftaat ben om my een duiti }yk denkbeeld van eene oude Sterkte to ki*nnen vorYtler ; ."
UNTER's berist luidt : „ Onder alle do overblyfzels
van Syracufe, is 'er geen merkwaardiger, dau hot Kasrecl La alunz , do eenige Burgt , waar van men in 't
en kan
i; re wveet, dat dezelve nog voorhanden is .
nick met zekerheid bepaalen, wanneer dit Kasteel wierd
geiiicltt . Reeds ten tyde van den Peloponefifc1 en Oorlog,
was her eene Sterkte . NIcIAS, de Veldheer der Atlienien .
fen , overweldigde hetzelve, leide 'er 11agazynen aan,
en verlterkte het nog meer . Weinig tyds daar naa wiere
den zy weder vandaar verdreeven door GYLIPPUS, den
Veldheer der Spartaanen . Ook DION maakte zich meester van dezelve, toen by DIONYSIUS zocht to noodzaaken onl de wyk to neemen ; ook vermeerderde by de Werken, waar van men waarfchynlyk tegenwoordig nog de
overblyfzels ziet . Toen ARCZLLUS, met behulp van eenigo
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gt Burgers, Syracufe overweldigde, drong by van deezen karat de Stad in . In dit Kasteel wierden de
Schatten van dit Genreenebest bewaard .
en kon 'er
cue bezetting van zesduizend
an, zo voetvolk als
ruicery , in brengen . Niet weinig bevorderde de ligging
van dit Kasteel deszelfs flerkte ; dewyl het op eene hoot
to gelegen was, vanwaar men de geheele Stad kon befiryken ; waarom 'er . by de bele leeringen van Syracufe
veel aan gelegen lag, dat de Lingers van deeze Sterkte
meester waren . Zy heflaat flegts weinig plaars ; naar gis .
fing denk ik niet, dat haar omkring meer dan vierhonderd ellen zal bedraagen .
et weinig moeite zon men
alle de fleenen wecler op hunne plaats kunnen brengen,
en this dit Kasteel in then fland brengen , waarin het
oudtyds was .
,, Vergezeld door myne Leidslieden , en voorgelicht
door een genoegzaam getal van flambouwen , fleeg ik
nederwaards in de o.nderaardfche, gangen, die onder dit
Kasteel liggen, en die een blyvend gedenkteken zyn van
de rykdommen, die Syracufe bezat .
en heeft ze ten
deele in de Rots, waarop het Kasteel ligt, uirgehouwen,
en ten deele van hardfleen opgemetzeld , zo dat zy mire
of meer- liet vernielend vermogen van den tyd konden
we,?rfland bicden . Reeds voorlang wist men, uit oude
overleveringen, dat 'er zulke onderaardfche gangen on .
der dit Kasteel waren ; dan de puinhoopen verhinderdeu
bet onderzoek naar, en den ingang tot, dezelve, tot dat
eindelyk' IWIRAr
.ELLA zommige Ontdekte . Op zommige
plaatzen' is Whet nog' zeer mocilyk om nederwaards to
komen ; ook zyn 'er, om bovengemelde reden, zommige
nag ontoe anglyk . Overal , waar men zonder gevaar
kon komen, ben ik geweest ; zo dat ik meer dan een
half uur in deeze onderaardfche gangen omwandelde . Ben
is 'er onder andere, van zulk eene . hoogte en breedte,
dat vier ruiters daar in gemaklyk naast elkander to paard
kunnen ryden .
IRAnELLA vondt hier en daar ringen
in den muur, waarfchynlyk om de paarden vast to maa•
ken, wier flallen onder den grond waren . en vindc
ergens een zeer gemaklyke trap, langs welke , volgens
het gevoelen van IVIRAliELLA, de paarden na boven gebragt wierden . . Op veele plaatzen befpeurde ik on .
der myne voeten een bedompt en dreunend geluid , waaruit ik befluit , dat onder deeze nog andere Verwelven
zyn , die welligt tot bewaaring van de Schatten van dic Ge .
wee-
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meenchest gediend hebben .
yne Wegwyzers waren eg- ,
ter n)nit dieper geweest ; de ouder,l()m van bet work,
't welti reeds derdehalf duizend jaaren oud is, maakt
bet O) Diet raadzaam om dteper to gaan ; en eerlang
fluitten ivy, doordien ons paei aangevuld was met ingevallen puts , waarom wy fpo edig bet daglicht opzovten . -- l'lid ien onder bet Kasteel was con groote ronde
verwelfde Zaal, (een van de fchoonf e Gehouwen van dies
:art in Italie,) waarin alle onderaardfche gangen als in
een middelpunt zich vereenigden .
en kan de uitgo.
trektheid dier gangen Diet bepaaien . Zeer zeker ilrekken zy zich verder uit dan hot Kastee' .
IKAegLLA,
die zo ver ging als by kon , geeft Been naauwkeurig
bericht van derzelver uirgeftrektheid . FAZELLUS wil, dat
ze bier en daar met de .-,tad gsrne°n,cliap hadden , en
plat de Vorften 'er zich van be,iieoden by Oproeren va :i
bet Volk, om bier, in eene veilige fchuiiplaats, de wyk
to kunnen neemen .
Dan zyn bericht fleUnt alleen op
overlevering ; want by zelve heeft deeze gangen Diet
gezien . Ook vermengt by waarfchyiulyk deeze onderaaru •
ien gangen met die, welke onder Tyche lig;en ."
Wy zullen eerlang van hot Derde Deel deezes lVerks,
't welk reeds bet licht ziet, en waar mode bet volicornen is, verflag geeven .

Anthologia Poetica ; in ufum Gy ;nnafii Ami}elodamenfis . Amflelodami, spud Petrusn den Hengst, 1793 . 204 p. p . in lamb.
hebben dit Boekje to danken aan den Heere R . VAN
VY yo ERrN, Rector van bet Latynfche School to Amftel»
dam, die, niet alleen door verfcheidene Latynfche Gedichten,
welicen by vervaardigd heeft, en door zyne uitmuntende Redevoeringen over HOmATIUS, inaar ook door de Discipulen, wel .
ken by heeft gevormd , en waar van -zommigen reeds de vruc
ten van hunnen geest aan bet Publiek hebben medegedeeid,
overvloedige bewyzen heeft gegeven van zyne ryke geleerdheld en kiefchen fmaak, en van zyne gefchiktheid voor den
post, welken by beklecdr . Hy werdt, tot bet verzamelen en
uitgeven dezer Poet:fche ilnthologie, door twee redenen bewo .
gen : vooreerst, door de' fchaarschheid van naauwkeurige, en
voor de Schoolen gefchikte, uitgaven der oude Latynfche Dichters : ten anderen , door het gevaar , waar aan jongelingen,
door bet vuur hunner jeugd, en de zwakheid hunner zielen,
blootgefteld zyn, wanneer men bun die Dichters, gebeel zo
,is
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zy zTn , its handen geeft , uit boo£de der menigvuldige
wellnstige tooneelen, die in dezelven gefehetst zyn . De last,
ile bedcntang hadt ERAS US , wiens woorden tot een
achter den titul van dit Boekle, gedrukt zyn (`), reeds het
rtaaken fan zodanig een uittrekzel doen aanraaden . 'Er zyn
wei rneerlzulke Anthologien voorhanden ; de Dunlehers, onder
anderen, hebben 'er, zederd eenigen tyd, vericheidene v,rvaardigd ; doch , behalven dat van dezen zoin ,nigen to groot
waren , en in anderen de keus der Stukken aan den Heer VAN
05I ERCN minder behaagde, zoo was ook van dezelven in ons
Land niet getnakkelyk een genoegzaam aantal to bekomen,
om in de Schoolen gebruikt to worden .
fly befloot dus zelf san het uitkie-zen en verzamelen to
pan , en de Stukken, the by in deze Authologie eene pleats
waardig keurde, zyn de volgende
Uit CAIULLUS, het Epithalamium van PELEUS en THETIS, CIA
bet Ca ;-men nuptiale.
Uit TIBULLU3, Bock I, Eleg . 1, 3, 7 ; Boek II, Eleg . I,
e, 5 ; Bock III, Eleg . 1, 2, 3, 5 .
Uit PROPERTIUS, Boek III, Eleg . I, 2, 3, 5, 7, 9, 16 ;
Bock IV, l:leg. 3, 4, 6, 9, 10, 11 .
iJit de Heroines van OVIDIUS, Brief 1, 5, 10, 13, 14 :
uit zyne Anzeres, Boek I, Eleg . I5 ; Boek Il, Eleg. 6 ; Bock
111, Heg . 9 . Lykzang op TIBULLUS) : Uit de firs flmatoria, ;
ce Historic Van D~EDALUS en ICARUS, Bock II, vs . 21-9,- ;
VLIXES en CALYPSO, Bock II, vs. 123--143 ; C ;:PHALUS ell
tRocRts , Boek III, vs . 681-747 : Uit de Pasti, Bock I,
e ;ACUS, VS . 539 -- 583 ; Bock It, ARION, vs . 83 - I19, de
FABIUSSEN , vs . 193 -243 , RO ULUS en Rlmlus , vs . 381 - 425 ,
Y .UCRETI I , vs 685 .85 ; ; Bock III, de Roof der Sabynfche
aag,1u, vs . 179-229, (wear achter gevoegd is dezelfde
Gefchiedenis, nit Art. Am . I, Iot--I3r) ARIADNE, vs .4.59
517 (en nit Art . Jr. . I, 527--565) ; Bock IV, de Schaaking
van PROSERPINA, VS . 419 -- 618 .
De Troostzang van een' onbekenden Diehter aan LIVIA AUGUSTA, wegens den dood van haaren Zoon DRUSJS NERO .
Uit JUVENALIS het achtlle Hekeldicht
Uit LUCRETIUS, Boek I, vs . 272--310 ; Bock II, vs. I-6c ;
342 - 376 ; Bock III, vs, 1037-1098 ; Bock IV, vs . 548
598, 959-1023 ; Bock V, VS .930-1154, en 1240--1456 ;
Boek VI, vs . 1088--1283 .
Eindelyk de Prologus van LABERIUS, WE
ACROBIUS, Saturn.
II, 7 .
IQIs

motto,

Uit
f `)
1N Poetis delitrat castor ; cz ternm ex his, qui leelu digni Pint
ob eruditionem ed pernicrofi uroprcr oblccnitotem, e'iceraenda cenico,
yuv pu :cis cuto przlegi poiCnt ." i za y,c ., in Lpt/1o12 ad go . UGeaen'"

98

ARTHOLOGrA PO~TICA.

Uit deze opgave zien kundige Lezers genoegzaanr, - dat de
Veer VAN o EREN eene zeer verflandige keuze in deze Stukken gedaan heeft . Veelen echter zullen misfchien ook well .
fciien , dat nog eenige andere Stukjes , zo nit de genoemde
als andere oude Dichters, in dezen Bundel opgenomen waren,
welken zich door derzelver fchoonheid daar toe fcbynea aan
to beveelen, en die geette gevaarlyke uitwerkzelen op do zeden tier jonge lieden hebben kunnen . Doch, behalven dat dit
I3oekje dan misfchien to dik zou geworden zyn , zoo fchynt
hot nit hot Voorberigt, dat de Verzamelaar no- andere redo,
lien had, welken by niet nodig vondt op to geven, waarotn
by dezen wensch nier vcrvulde . Van HORATNS gaf by geca
ddn Stuk, om dat reads, zederd de voorleden Eeuw, een uittrekzel nit dezen Dichter in de Hollandfche Schoolen, op hoop
gezag, is ingevoerd .
De Heer VAN O EREN was lang in twyfel, of by ook
Aantekeningen, ter verkiaaringe van zwaare plaatzen, by deze
Stukjes voegeu zou ; eindelyk echter hadt by beflooten, daac
van of to zien : de redenen, die by voor dit befluit bybrengr,
zyn ons niet ongcgrond voorgekomen .
Wy hebben met genoegen vernomen, dat dit Boekle, behalven in de Amfleldatnfche, reeds in eenige andere Schoolen
is ingevoerd : en wy wenfchen, dat onze aatakondiging van
hetzelve zal medewerken , om het ook daar , waar hoc no g
niet aangeaomen is, in gebruilt to brengen ; dewyl wy van
het doelmaatigc van hetzelve volltomen overtuigd zyn .

yne Ilinderlyke Traanen .
In gr . SVO . 92 bl.

To 4vzflerdarn by J . Allart, 1792.

ejuffrouw
nosT, op het Graf van haare
raanen van
kunnen
deugdzaame
oeder,
T
zeker geene gemeene traanen zyn , zo als men door veeien
E.
.
ARIA JOHANNA VAN RO

OND,

dagelyks ziet florten ; maar moeten den befpiegelenden geest
der Dichteres , of de kentnerken van Reden en Gods iieust ,
duidelyk vertoonen . Haare Refpiegelingen zyn : i . 4an det
Geest van myne Itloeder . e . Iilyne eer/le gedachten by haar L ,,,k .
3 . By de wegvoering van hetzelve. 4 . In de Sc'rerneriaz ; . 5 . De
,coed, 6. Ban mynen Bt order . 7 . De Bybel en 8 . De Hai;-lek ; kunnende men aan deezc Opfchriften reeds opmaal :en, dat
deeze Traanen oo-c voor anderen troostryk kunnen zyn . Bet
volgend Staaltje zal onze Leezers daar van nader overtuigen
„ Wy weenen! is dit liefde? - is dit wys? Voorheen,
toen deze edele Christin, als een beladen pelgrim, baare moeijelyke levensreis volbragt -- toen zy, op haar kro nkelend
pad, au fleile hoogten, dan diepe valeijen, dan brandende vlakten, tdan eenzaame wilderuisfen, ontmoetce ; toed zy, om een
rook
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roosjen to plukken , veele doorn-flee!ien voelen rnocsz ; toen
zy dikwyls, met een wankelenden, fchoon door den Godsdie :ibt
onderfeunden, moed, al hygende voordging ; torn was zy ten
voorwerp van medelyden, en van traaueu . O .k toen zy van
de grootfe vreugde haars levens, haaren Gade, beroofd
als eene zwakke verlatene Weduwe haar lot betreurde
toen zy daarna, van bet eene genoegen na het andere, door
weneemende zwakheid, werd beroofd ; toen haar anders werk.
zaame geest dikwyls in eene matte kwyning wegzonk, en in
zyne edele werking verhinderd werd ; toen was het de tyd
van weenen ; en hoe veele flille traanen, lieve, edele, oeder!
ontrolden dikwyls , by dezen nanblik, in de laatfle maanden
uws levens, myne oogen!
dan gevoelde ik, dat gy leedc,
en onder let aardfche leven zugtce ; en ik verlan ;de met u
near het uur, dat uwen geest zyne vryheid hergeeven zoude .
„ Dit uur is daar ! Gy zyt bet dal der traanen ten Bind, alie
inoeite to boven ; al bet zwerven is ove ; ! Gy zyt in 't Va.
derland binnen, en geniet de rust, die 'er ovcrblyl'c voor h„t
oeder ! hebc gy de waarbeid
yolk van God . Na , zalige
van uwe troostryke verwagting, die gy zoo merigmaal, met
vogtige oogen , al zingend gevoeldet, ondervonden --- en
op dat ontzettend oogenblik , toen uw vleesch en uw hart
bezweeken , bleef God de rotsfteen van uw hart, en u ;w
ceuwig deel . In dit eeuwig deel hebt gy u, by 't genet en
by 't gemis der aardfche dederen , als uwen waaren fc':,ct,
met dit eeuwig deel fchtiktet gy nit voor
verheugd
dezen fond, wanneer bet gant~ch hecla l u ontzinken zou . En
de laatfie woorden, die gy met eeu onbedwelmd verfland uitte,
waren juichtoonen over dit eeuwig goed ."

,Proeve van uitgekipte Vertaalingen uit IEISSNER.'s Skizzen. Te
Rotterdam by N . Corne!, 1793. In 8vo. 206 bl.
ene Proeve van uitgekipt flegte Vertaalingen van een Werk,
dat veel beter lot verdiende , en bet oolt in andere deelen , by voorbeeld, in Alcibiades, Bianca Capello, de Ih«uwe
to Zebra, enz . reeds getroffen heefc. In bet geheele Bochje
is zeer weinig van bet origineel vernuft van
ISNEr, re vinden ; maar zo veel to meer blyken , dat de Vertaa!er zo min
den I-loogduitfchen text verflaan heeft, als by de Nederduit.
fche fpraake kende . Zie, ter proeve, de eerfh bladzyde :
„ ALrXANDER, Erfprins van W. bekroop derv lust, gei'3:
veele andere Duitfche Vorflen, ITALIEtc to doorreizen . reels
om bet ce bezichrigen , en deels om bezien to worsen ; of on
d . VaderlykE Erffchat to verfpillen, of om nicuwe kundighedeu to vergaderen , dit kan ik Wet bepaalen. Geuoeg ! by rein .
d€,
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de , en 't eenige 't Been hem van 't grooTSgedeelte zyner
voorgangers onderfcheide, was het gezellchap van cellen doorzichugen tlUtfcher, den Kamerheer'san C ."
Do feilen in hoc Nederduitsch , in deze weinige woorden
reeds zichtbaar, hebben wy , dour het plaatfen van grooter
letters, aangeweezen : thans zullen wy 'er byvoegen, wat de
oorfpronglyke Schryver, vol„ ens onze Vertaaling, zegt :
, ALEXANDER, Erfprins van W . hekroop de lust, then ver .
fcheidene Duitfche Priufen reeds gehad hadden, namenlyk, om
Italwu to doorreizen. Of by dit wilde doen, om bet land to
zien, of om gezien to worden ; om de vaderlyke fchatten al .
daar to verfpillen, of om 'er nieuwe kundigheden to verzamelen, dat went ik niet, enz ."
Dat de Vertaaler geen Engelsch kent , zullen wy hem als
geene misdaad aanrekenen, zo lang 'er geene Wet is , welk
bepaalt : dat men ails vreemde Taalcn moet kennen, wanneer
men nit dine Taal vertaalo . Intusfchen behoorde by de En .
gelfche woorden, welke by niet verftond, letterlyk overgeromen to hebben ; on niet : God pleayfe you , Ge ; : elnran , in
plaatfe van : God pleafe you , Gentleman , to fchryven ; welke
laatfte woorden IEISNLR, denkelyk verkeerd, voor God blefs
you, Sir! in zyne , aan hem medegedeelde, waare Anecdote
De;- Teutfche in; Boulevard heater zu L . . n , gebezigd heeft.

Ida van Zlvaben . Klezndochter der Keizerinne Gifela. Uit he,~
Hoogduitsch vertaald . Te Alkmaar by J . Hand , 5792 . Irs
gr. 81'0 . 373 bl.
DA,

eene Heldin uit de ruwe en onbefchaa£de

iddex-eeu.

tven, wordt als cone braave Regentesfe van hot Graaffchap
IDitmarfcn
in dit Work voorgefteld ; fteekende haar beminlyk
karakter, en verwonderenswaardige grootmoedigheid van ziel,
in de meeste haarer verrichtingen , zeer fterk en blinkend af,
by de heerschzuchtige bedriegeryen van eenen wALSTORP,
vno, en anderen van hunnen aanhang, die iii dit Work mede
ten tooneele verfchynen . Jammer is hot, dat deeze waardige
Bloeder over haar Land, en deszelfs Ingezetenen, in veele opzichten op eet}e langdraadige wyze, en over 't geheel in geen
26 bevalligen lyl, wordt voorgefteld , dat die Werk veele Leezers zal aantreifen .
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LETTER OEFENINGEN .
De Bybel vertaald, onfchreven en door Aanmerkingen opge,
helderd . YIlde A Te Utrecht en Ajnfierdam by G . T .
van Paddenburg en Loon en J. Allart, 1793 . In gr .
81.0 . 7a2 bladz .

et lofwaardigen yver gaat de Heer VAN VLOTE (
voort in zynen nutten arbe_d . De wensch van
veele kundige Byoeloeffenaaren words bier door vervuld,
en verblyden zy zich , dat , ondanks 's ans zwakke
lichaamsgelleldheid, zyne kragteu toereiken, em, al gaande we-, voort to fpoed.u na bet einde van zo een om•
ilagtig Werk, 't welk, zo ten aanzten van het v,°rzamelen der bouwlloffen, als met opzigt tot bet bewerken en
ichikken , den Opileller , gewisfelyk , zeer veele moeite
kost . Onder bet doorloopen van het Werk zyn ons
veele fchoone Aanmerkingen voorgekomen , door welke
verfcheiden moeilyke Schriftuurtexten worden toegelicht .
Of niet de Scbryver, nu en dan, misflagen begaan hebbe ? Voorzeker . zal by door Eigenliefde met zo volkomen
overheerscht worden, om zulks r~et to erl :ermen . Oak
verneemen wy, nit de Voorrede, dat de Heer VAN VLO'TFN de edelmoedigheid heels gehad, om dit, ten aanzien
van een voorgaand Deel, althans in den geval, to belyden .
Doch dit vermindert geenzins ooze hoogagting vour het
Werk , over 't geheel genomen . Dc regel ,welken HORATIUS
volgde in bet beoordeelen van de goedheid van een Vaers,
geldt ook by ons omtrent alle andere lettervrugten . De over,
itaate van voortreffelykheid is de maatflok , naar welken
de hoedanigheid van eenig Werk meet gewaardeerd en
op prys gefchat worden .
Dit Levende feel bevat de Spreuken van Salomo, bet
Boek van den Prediker, het Hoo„ lzed van Salonzo, en het
Bock van fefaias . leder deezer Afcteelingen wordt voorafgegaan van eene Inleiding, en bet Boek Jefaias, daar en
boven, van eene Algemeene Inleiding op de Schriften der
Profeeten . In de bvzondere Inleldingen is ons niets voor .
gekoomen , 't welk men insgelyks ni4t by de meesta
LETT . 1794. NO . el .
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Uitleggers aantreft . Het Hooglied befchouwt by als een ites
nedicht, 't welk , in den tl:yl der Eeuwe , in welke bet
door SALOA O wierdt opgefteld , in een letterlyken zin
moet worden opgevat. Uit de algemeene Inleiding op de
Schriften der Profeeten zullen wy het hoofdzaaklyke ove
neemen . „ Het hoofdkarakter van eenen Profeet, was,
volgens VAN VLOTEN, „ een Leeraar der deugd to zyn,
• en als 'er hervorming vereischt wierd dit to toonen ;
• bet hoofddoel van hunne voorftallen , Leerredenen ge .
• naamd, was , de bloei van Godsdienst en Burgerftaat
• op de hoogst mogelyke wyze to bevorderen ; om meer
• gezag aan deze bediening to geven , en zoms hunne
• waarfchuwende Leerredenen meer klem by to zet• ten, wierden ze veel in hun voorftel aangedreven oin
• bet toekomftig noodlot van een verkeerd beftaand yolk
• nader to fchetzen ; en van dit buitengewoone in bun
• voorftel verkregen hunne Redenvoeringen den naam
~, van ProfeetifcheLeerredenen,daar, eigenlyk gefproken,
• de Profetien meer de bekragtiging van hun voorftel
„ dan wel het voorftel zelve waren ; en hierom heeft
,, men de benaming van Profeetifche Leerreden niet van
• hun karakter, maar van den inhoud derzelve, al was
~, zulks ten uiterf a gewrongen, afgeleid ." Uit bet werk
der Profeeten, uit bet bovengemelde oogpunt befchouwd,
leidt de Heer VAN VLOTEN of , de hooge waarde , in
welke zy, zo niet by den Vorst , immers by de Natie , over 't geheel , gehouden wierden . „ Elk edel .
„ denkend Staatsman waardeerde hun als de onzydigfte
• Raadsmannen in de neteligfte gevallen ; Piet alleen alz
• zulken , die bet best den fchakel der zaken inza• gen , maar die ook zoms, voorgelicht door de God.
• held, met alle zekerheid de uitkomst konden voorfpel• len ." Van den anderen kant,evenwel, ontkent de [leer
VAN VLOTEN niet , dat de Profeeten , by wylen , in minagting vielen by lieden, „ die, door zedenloosheid in bet
„ Godsdienftige, en door geweld in bet 13urgerlyke, hun
Daar zy (fchryft
„ aanzien en gezag verfterkten .
„ by) in hun ampt Godsdienst en Staatkunde naauw
• verbonden, moesten zy natuurlyk tot den waren fcha„ kel van oorzaken doordringen , waaruit misbruiken
en nit deze kunde vloeide bet ,
,, ontftaan waren
„ dat ze in hunne Leerredenen tot hervorming van den
• Staat of den Godsdienst zich altoos bepaalden in
• hunne aanfpraken tot de gekroonde Hoofden , Hove„ hur
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• lingen, Staatsmannen, Priesters en valfche Profeeten,
,, de ware oorzaken en de zedelyke misleiders eener volt• zieke Natie ." Aangaande den aart en oorfhrong van
den voordragt der Profeeten , verklaart zich onze Uttlegger niet ftellig, zelf niet zeer duidelyk . Indien wy zyne
zneening kunnen gisfen , was de aanleg van een Profeet,eene natuurlyke opheldering van verfland , volkomener
gewordcn door fludie, en geheiligd door zuiverheid van
hart ; waar by vervolgens kwam , eene byzondere aanblaazing of ingeeving van een hooger geest . Betreffende
bet oogmerk der Profeeien , verklaart VAN VLOTEN zich
tegen de flelling , volgens welke het hoofddoel van ails
Profeetifche Schriften is , de komst van den I\IESSIAS en do
lotgevallen des N. T. to voorfpellen .
Wanneer wy ons

herinneren de denkwyze van bet hof, de geestelykheid
en bet yolk, tot wien de Profeeten fprakcn, als mede
hunne be(lryding der heerfchende gebreken, „ welke in• vloed," vraagt by, „ heeft daar op hun hoofddoel , de
• voorfpelling van de komst van den ESSIAS, en de
• ware toeftand en lotgevallen zyner Gemeente ? " Hy
ontkent niet, dat de denkbeelden aangaande eenen nlESSIAS, in laatere tyden , een zeer gewigtig verband gehad
hebben met hunne Voorflellen : verfcheiden nutte einden, ter bemoediginge en verflerkinge der vroomen, konden hier door bereikt worden .
aar, evenwel, „ de
• Profeeten predikten voor hunne Natie, onder welke zy
• leefden, en niet voor de geenen, die eerst eeuwen na
• hun zouden gehoren worden ." Hy meent daarom, dat,
onder de regelrechte en onmiddelyke bedoelingen der
Profeeten , bet onderwys van bet Volk omtrent hunne
pligten jegens den Staat en den Godsdienst, de voorfpellingen van den 1\ZESSIAS in dezelve als ingevlogten, en
daar mede naauw verknogt, waren .
Uitvoerig flaar, voorts, de Heer VAN VLOTEN flil op
de Voorzeggingen, in welke de ESSIAS onder tweederlei
gedaante voorkoomt : die van nedrigheid en hoogheid ,
van de diepfte armoede en veragting, to gelyk met den
groot(len rykdom en aanzien,
Om deeze fchynftrydigheid to vereffenen , moet men, volgens ouzeu Uitlegger ,
onderfcheid maaken tusfchen de eerfte en de tweeds
komst van den ESSIAS . Door zyne eerfte komst zou by
alle de inzigten van den Levitifchen Schaduwdienst ver .
vullen ; door de laatfte moeten de Vgorzzeggipgen vain
-het 0 . T . de Jooden betre 'ende , in zo verre alle >?eH 2
lam
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flagten der aarde in hun zullen gezegend worden , haare
vervulling bekoomen . „ Eene uitwendige herftelling der
„ Jooden, gelukkiger tyden op de waereld, hebben Jesus
• CHRISTUS en de Apostelen byna alien voorfpeld ." Het
overige deezer Inleidinge bef'eedt VAN VLOTEN aan een
onderzoek na de oorzaaken van der Jooden Ongeloof, en
de Vooripellingen der Profeeten over nabuurige Ryken .
Doch, vermits wy hier in Diets byzonders ontmoet heb •
ben, zullen wy uit bet Werk zelve iets ter proeve mededeelen . Onze keuze bepaalt zich tot bet Drieenvyftigt1e
Hoofdftuk van JESAIAS .
Zie hier 's ans Vertaalmg en
Uitbreiding, of Omfchryving, van die merkwaardige By.
belplaatze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vs .

i. „

vs .

2.

Wie geloofde ooze prediking?
• Aan wien werd Yehovahr arm openbaar ?
„ Toen by als een ryske opfchoot voor Zyn aangezicht,
„ Als uit den wortel in een dorren grond ;
• Hy had noch vertoning noch loof,
• Geen ryfagheid , die wy anders begeeren .

aar helaas ! hoe treurig is de uitweeking, welke
z. „
onze Voorftellen by de Natie hebben ; reijen van Profeeten mogen den anderen volgen ; waar is de hoorder
die met alle overreding verwagt, dat de inhoud vervuld zal worden ? die daar op rekent, och ! wie kent
3ehovahs Alvermogen? fchoon zigtbaar en trefFend werkende in de uitvoering van dat geene, 't welk hoe
zeldzaam , hoe ongedagt , echter door Hem daarge .
field wordt. 2 . Zo ooit deze beklagenswaardige gemoedsgefleldheid plaats hadde, 't was gewis, toen die
voortreffelyke Dienaar van .'ehovah verfcheen ; 't is
waar, by vertoonde zich by zyne verfchyning Diet als
eene ryzige ceder ; 't was Diet meer dan een tedere
fcheut op eene oude en beroemde flam , onder bet
hooge opzicht bewaart ; eene tronk in een dorre grond,
van welke men in then tyd geene andere verwag .
ting konde hebben ; en hoewel by aanmerkelyk groeid e , by had toch Diets aaptreklyks ; by maakte
geen kroon , waar onder men ter verkoeling zitten kon .
d e ; Been flatig aanzien , waar door onze hoop op
heritelling van het familie-huis van DAVID konde op,, wak.
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Hy was veracht verlaten van achtbaare man .
nen ;
~, Een man van fmart, gemeenzaarn met elende ;
• Elk zag hem met afkeer aan,
,, .7a , by was veracht, van niemand onder wind
by geacht .
+pa. q. . „ Nogtans nam by onze krankhedeu welt,
„ En nam onze i'marten op zich ;
• Doch wy flonden in het begrip,
a , Dat by bezogt, door Elohim getrofen en verve•
derd was,

• wakkeren .

3 . En dit was by niet alleen in de fchatting
„ der menfchen van zyn leeftyd, maar ook in de noodlot• tigheden zynes leevens ; onder groot en klein hield men
„ hem niet voor die afftammeling uit dat waardige huis ;
„ vermogenden en aanzienlyken agtten hem
et eens
„ hun aandagt waard ; grievende onaangenaamheden moest
,, by aanhoudend lyden ; geen fterveling kan bekender
,, worden met treffender fmarten dan by, en die verag„ ting nam eindelyk zo hand over hand toe, dat by
,, zelfs van zyne vrienden en lievelingen ten uiterlte hoa„ nende en laag behandeld werd, 4 . Van agteren leer.
„ den wy anders oordeelen ; alle die elenden onderging
„ by ten onzen voordeele om ons van de grievende
„ en pynlykfte to bevryden ; hoe gutiftig , hoe gelaten,
„ onderging by een lyden, 't geen wy billyk hadden mue„ ten lyden ; in plaats dat onze liefde en bewondering
„ daardoor omtrent hem opgewekt zouden worden ; floc.
„ den wy in 't begrip, dat by om zyne hoog-gevoelend„ heid, eene gevaarlyke dooling, tot zyn veruedering van
„ de Godheid zo gekastyd , ter neder gedrukt, ja ge„ marteld wierd . 5. 6! Wy gevoelen nu , diep getrof,, fen, hoe belangryk deze perfoon voor oils was, wy
heb„ vs . 3 . Die veracht vertaald STINSTRA ult de eerfle beteke .
„ tiffs dus : haar waren de lendenen gebroken ; die fchync in den
• eerften opflag kragtig to wezen , maar konit hier zo zeer nice
• to pas ; 't was geen boom, die door een felle wind geknakt
,, was, maar een seder lenig rysjo, 't geen voor lormen bid .
„ gen kan .`
H 3
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DE IV?,R L
fT4arlyk by is door ons overtreden gewoond,
„ Hy is om onze wanbedryven verbryzeld ;
Hy droeg de kastyding tot onze herftelling,
• En door zyne ftriemen kwaln onze genezing.
ivy zworven als Schapen,
• Elk van ons liep zynen weg ;
,, yehovah deed hem voor onze verkeerdhe4n
boeten,
• Toen die verzameld wierden, werd by gedrukt .
s . „ In zyn angst deed men hem geen recht ;
• Wie dagt aan de zorg van zyn familie?
• Hy werd afgefneden nit bet land der leevendigen ;
,~ Door de trotsheid mynes Volks werd by doodelyk
getrofen .

,, hebben hem de gevoeligfle fmarten nangedaan , door
,, ons ondankbaar ongevoelig beflaan omtrent hem , en
„ dat by daarom , voor onze trotfche wederfpannighea, den , tegen den goedertiereni'en Vader begaan , zich
,, gansch bet verguizen tot de onberekenbaarfle trap
• van laagheid ; dit alles en zulks aanhoudend , liet by
,, zich , gelaten, welgevallen, in vertrouwen van onze
• verzoentng daardoor nit to werken ; en in der daad, de
,~ nypendfle geesfelfagen, die hem troffen, en zyn hart
• fcheurden , dienden in de uitkomst om onze wonden
• to zuiveren en bet gezonde vleesch to doers aanwas.fen 6 . Ik zal dit duidelyker ontwikkelen ; ons gedrag
• fen .
• was als dat der fchapen, die van onder bet opzicht ties
~, herders naar welgevallen grazen ; die dwalen, zonder
• lets to weeten van de gevaren, waarin zy zich Pteken, en
„ in plaats van zich by den anderen to houden , waar
a, door ze nog eenigzins be!land zyn, ging elk zonder
„ teu,, vs . 6. STINSTRA leest bier niet onaartig : onzer alter ver .
,, fluiktheid i3 op hem aangelopen ; bet derde lid vertaald GREVE :
• 7ehovah fluitte door hem de zonde ; dit denkbeeld is minder
,. hart voor zommige ooren, dan dat 't geen wy voigen , 't.
,, geen plaatsbekleeding vooronderl}elt ;dock zo wy aan de Schrif
,~ ten des N . T. den ibhyn van gezag willen toekennen, moes hoofd erkennen, --- 't Vier• ten wy eenen tweeden ADA
„ de ltd tnoet gewis de berekenis van byeendryven, door STIN• STRA opgemerkt , hebben ; maar dan is de vraag,, of de ver,, ftuikthedeu dan of de Schapen byeen gedreven tvordcu ; ik
• geloof 't eetile ."
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teugel, zonder order, waar zyn trek hem voerde ; --„ nu deed de Jehovah hem als boeder voor alle die ge„ volgen verantwoorden ; toen idie gevolgen alleen in
• fchynbaar-billyke overweging beoordeeld wierden , deed
„ dit zyn treurige toeftand nog zwaarder worden . --• 8 . En dat elk onbevlekt gemoed in de diepfle beklemd• heid 't meest opbeurt, de hoope op een regtvaardig
„ vonnis wierd ook hem ontnomen ; 't recht werkte al„ Teen om hem fchynbaar billyk to veroordeelen ; men
• dagt niet aan zyn ftamhuis, dat heldenhuis, noch aan
• zyne vrienden en aanhangelingen ; die ongelukkigen
„ die in hem bun hoofd misters, antlers de gewaande
• hoogheid van myne Natie ; in der daad, eene blyk van
• de fchandelykfle en flaaffche onderwerping deed hem
• 't wreede flagtoffer voor den dood worden ."
Wy vraagen geene verfchooning voor de uitvoerigheid
van dit Uittrekzel . Liever verkoozen wy, zo veel van
deeze merkwaardige plaats in zyn geheel to geeven, dan
girds en elders iets uit to kippen .

Bet eerjle boek der Koningen ; naar het Hebreeuwsch : Korte
Aanmerkingen over het eer(le boek der Koningen, voor OnQeleerden : door Y. VAN IIADIELSVELD . Te Amfleldam by
VI . de Bruyn, 1792 . 116 en io6 b l . in gr. 8vo .

y zullen thands weder de gedachten van den Schryver over eenige der meest betwiste plaatzen van
dit boek, waar over zeer veel to zeggen valt, aan onze
Leezers mededeelen . Ter verdediging der laatfte bevelen,
die David aan Salomo gaf , i Kon. II : S, en vervolg. ,
zegt de Heer VAN HA ELSVELD : „
en merke flechts
aan, dat DAVID, niet regelrecht, en volftrekt, aan SALO O
beveelt, om JOas en SI E1 ter flood to brengen . Neeti !
By waarfchuwt SALO O flechts voor deze lieden , en
geeft dit algemeen bevel : Handel volgends uwe wysheid,
vs . 6, en dewyl gy een verJlandig man zyt, vs. 9 . Deze
beide lieden, Joar, en sia ai, waren gevaarlyk, door hunnen onrustigen aart, byzonder in 't begin der regeering
Van eenen jongen Vorst .
Dat DAVID geen volftrekt
bevel geeft, om hen ter dood to brengen, blykt, d~wyl
SALO O,' die toch zyns Vadets woorden vertlondt , en
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zyne meening begreep, hen niet teritond ter dood gabracht, maar wel in 't,oog gehouden, en zo dra zy ziclr
aan vergryp fchuldig maakten, zonder genade , geftraft
Wy zien in deze gantfche redeneering ter
heefr ."
verdediging van DAVID volitrckt geene kracht. Het be.
vel, om srair .i en Joan om to brengen, was buiten alien
twyfel een /tellig gebod , welks volvoering niet van een
nieuty vergryp afhing . De woorden zeggen dit zoo duit1elyk , dal; bet volftrela Been bewys behoeft . SALOnro
kreeg alleen vryheid, om de volvoering van dit gebod
eenigen tyd, en wel tot eene gelclrikte gelegenheid, uit
to J?':ellen . Hier in moest by toonen een verftandig man
to z}nr, dat by, als een bedreven Staatkundige, een paar
marmen ; die om bun aanzien gevaarlyk waren, en waar .
fchynlyk grooten aanhang order bet yolk hadden, op
zulken tyd en zulke eene wyze ombragt , dat by van
bet Volk niets kwaads to vreezen hadt . Hy moest maa.
ken, dat by in een' manilag, die 'tegen den eed van Va .
der DAVID aan gefchieden moest, ten mintlen ichyn des
regts hadt .
Over bet Ofir, werwaarts SALO O een Schip zondr,
Cap . IX : 23 , fchryft one Uitlegger : „ Gen . X: 29,
wordt , order de zoonen, of nakomelingen, Van JOKTAN , een Ofir genoemd , dus betekent deze naam zelterlyk eene iandilreek van gelukkig Arabie , dat door
deze nakomelingen van JO TAN bevolkt is .
aar nu
is de vraag, of deze benaming ook vervolgends aan andere gecwesten gegeven is? - Dat SALO o'S Schip,
of , als men wil, zyne Vloot, drie jaaren heeft door .
gebracht op haare reize, geeft reden, om to gelooven,
dat Ofir , van waar men goud haalde, verder gelegen
heeft , dan gelukkig Arabie ; aan Ceylon behoeft men
echter Diet to denken ; maar heeft Ofir geene verwandfchap met den naam Afrika P De Beer BRUCE heeft ,
met zeer veel waarfchynlykheids , de Jigging van Ofir
opgefpoord, en den koers en bet beloop der reize van sALonlo s Schip , of Vloot , nagefpoord ; volgends hem zal
bet landfchap Ofir op de Afrikaanfche kust van
elinde,
Sofala, enz . t o zoeken zyn ' alwaar by ook dat Tarfir
meent gevonden to hebben, bet geen in de berichten van
iALOnio'S fcheepvaart, in bet vervolg, voorkomt ."
kTan dit 7urfis zegt de FIeer VAN HAWLSVELD ver.
folgends j op Kap . X : 12 : „ Tarfir is anders Tartesfus
in
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in Spanje , waar op de Feniciers grooten handel dree.
ven . - Doch, nadien dit bet zelfde Schip fchynt to
zyn, bet welk op Ofir voer, zou men moeten denken,
dat hetzelve, of de Vloot van SALO O, indien men wil,
Afrika is rondgevaaren , en dus Spanje tevens bezocht
heeft, en, in de daad, 'er zyn blykeu by de oude Gefchiedfchryvers, dat de vaart om de Kaap de Goede Hoop,
fchoon naderhand geheel onbekend geraakt, den ouden
echter niet onbekend was ; ondertusfchen heeft BRUCE
tedacht, een Tarfir op de kust van
elinde, of Sofala,
gevonden to hebben , en dus zou bet Tarfis , bier gemeld, niet verre van Ofir to zoeken zyn . De verdere
overweeging bier van vereischt eene andere plaats ."
De Gefchiedenis van ELia en ELIZA houdt de Heer
'HADIELSVELI) voor een byzonder opftel, het welk de
Schryver van het Eerfte Boetc der Koningen in zyne
Gefchiedenis heeft ingelascht ; voor eene Getchiedenis vol
wouderen, doch daarom niet ongelooflyk, dewyl de om,llaudigheden van then tyd dezelven vereischten . Hy verwyst voorts naar bet Been by , ter beantwoordinge der
bedenkingen , welken tegen deze Gefchiedenis ingebragt
worden, in den Bybel verdedigd, heeft gezegd . Des niet
tegenftaande wends by ook bier en daar , in deze aan.alierkingen, zyne poogingen aan, om die bedenkingen op
to losfen, en om de gewoone opvattingen dier wonderverhaalen to verdedigen .
Zoo ichryft by op Kap . XVII: 6, waar, gelyk men
weet, vecle Vertalers en Uitleggers de Raven reeds verlaaten hebben : „ Ik blyf by deze Vertaaling (ik heb den
Raven geboden, dat zy u daar van Spyze voorzien zullen) ;
en zie niet, dat eenige andere opvatting beter aan alle
zwarigheden beantwoordt. --aar, is bet dare ongelooflyk, dat Raven, een roofgevogelte, van welke eene
foort niet alleen pluimgediert, maar ook jonge haazen,
in haar nest draagt, haaren roof thans by de beek Krith
gebracht hebben, door bet beftuur der Voorzienigheid?
Het was thans eerst in bet eerfte jaar der droogte, en
dus was 'er nog Spyze voor haar to bekomen . ~ En,
fchoon de Raven onrein zyn, voor de 3eooden, volgt daar
uit, dat zLiii de Spyze, door haar aangebracht, niet zou
hebben mogen eten , byzonder in dit geval van nood,
in welke gevallen de kerkplegtige geboden werden opgefchort, en geene verpligting hadden ? "
H 5
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Op vs . t4 zegt by, onder anderen : „ Dat bier de
meening enkel zou wezen, dat de vrouw -geen gebrek aan
meel en olie zou hebben , geduurende den d+luren tyd
en hongersnood , twyfel ik zeer ; veeleer fchynt men to
moeten denken aan een wonder, waardoor, in de daad,
dit meet en deze olie niet verminderde .
y dunkt, dit
leert bet geheele verhaal . - En den Schepper der Na .
tuur kon dit diet onmooglyk zyn ."
Op vs . 17 : „ Uit alle omftandigheden , dunkt my,,
is to befluiten, dat bet kind, waarlyk, overleden is ."
Op Kap . XIX : 8, waar de Overzetting luidt : „ Hy
„ rees dan op, en, gegeten en gedronken hebbende, ging
,, by, door de kracht van deze Spyze, veertig etmaalen
„ voort, tot aan den god-gewyden berg Horeb : " leezen
wy deze Aantekening : „ Sommigen verftaan dit zoo, dat
b y bier voorraad van Spyze genoeg vondt, daar by zich
veertig etmaalen mede kon behelpen . - Het naast, echter, fchynt men aan een wonderwerk to moeten denken .
.--- Verders. -- De afftand tusfchen Beerfeba en Horeb is zeker geene veertig dagreizen ; men moet dan bier
onder dozen tyd mede begrypen den tyd, lien de Profeet by Horeb doorbracht, en then by vervolgends tot z y.
no terugreize befteedde ."
Op Kap . XX: 30, waar men verhaald vindt, dat, door
bet omvallen der muuren van Afek, 27,330 man van bet
leger van BENHADAD omkwam, tekent de Heer vAN nA.
34ELSVELD aan : „ Ongetwyfeld gebeurde bier eene aardbeving.
Ter plaatze, daar ik dit Afek meen to vinden (in de vlakte tusfchen den Libanon en Antilibanon,
gemeenlyk Coele Sy ril, of bet holle Syrie, genaamd) heeft
men een meir, Lemoun genoemd, alwaar eertyds cone
Stad zal geftaan hebben, die door eene aardbeving zal
omgekeerd zyn. --- Dan kan men ook beter begrypen,
hoe bier 27,003 man omkomen . . De Koning ontkwam
ter naauwernood, door van kamer tot kamer to vluchten . ---- JOSEFUS zegt, dat by zich in een onderaardsch
gewelf bergde ."
Wy zullen dit Uittrekzel befluiten , met een gedeelte
op to geeven van de Aantekevingen van onzen, Schryver,
over bet tafereel van den hemelfchen raad, Kap . XKII :
ag, en very. Hy meent, dat do beelden bier ontleend
zyn, uit bet geen icHA, volgens vs. lo, bier voor
oagen zag. „ Gelyk de beide Koningen bier zaten, elk
op
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op zynen troon, omringd van de gantfche menigte bun.
ner Hovelingen en Krygslieden , om over den togt to
ICHA den Koning van het
raadplegen , zoo vertoont
Heel-al, raadplegende over bet lot van AcHAB, en dat
vastf el ende, by ziet Hem op zyne Cro n zit en, opget
wacht van het gantfche heir des hemels , van alle de
bewooners des hemels .
Hy verklaart de beloften en
voorzeggingen der andere Propheeten v_oor valsch en ydel,
en verzekert, dat God den dood van ACHAB, op dezen
togs, heeft vastgefteld .
Dit nowmt by : God heeft
eenen valfchen voorzeggingsgeest gegeven : Dat is, bet
door zyne Voorzienigheid zoo befluurd , dat deze Pro .
pheeten valschlyk den geest der voorzegging voorwen.
den, then zy met hebben, en u dus misleiden ."

Brief van ten Deer uit Utrecht aan zyn hriend to Bm:
leldanF, over eenige gebreken in de Bybel, vertaald door
Y . VAN HA ELSVELD. Ter iraarfchouwinge opgedraagen
aan alle Ledemaaten der Proteflantfche Kerk, in de Zeven
Vereenigde Nederlanden . Te Amfteldam, by Bom, Pep.
pelenbos ; Utrecht, van Rosfum ; en Alom . In gr .
;3vo . 16 bl.
en voortbrengzel van domheid en kwaadaartigheid
a
waarin men, met eenige voorbeelden, poogt to be .
wyzen, dat, in de Vertaaling van bet Nieuwe Testament
door den Heere HA ELSVELD, niet alleen onnaauwkeurigheden gevonden worden, maar ook valfche en oneerlyke
vertaalingen, „ waar door, met uitlating of byvoeging van
• denkbeelden, de kragt der Spreekwyze wordt wegge .
• nomen , en een geheel verkeerd idle in de ziel des
• Leezers gebragt wordt ; en, dat bet doel fchynt, oat
• in de vertaaling, zo wel alc in de aantekeningen, alles
• to vermyden wat dienstbaar is om de carakterizee .
• rende Leerflukken van onze Kerk to bewyzen . " Wy
hebben niets meer, dan dit, to zeggen, om de waarde
van dit Prulfchrift aan onze Leezers kenbaar to maken,
daar zy uit de Uittrekzels , die wy Ult HA ELSVELD'$
Vertaalingen , zoo wel van bet Nieuwe als Oude Testament , gegeeven hebben , genoeg weeten , hoe zeer by
overal, waar bet maar eenigzins gefchikt gefchieden kan,
ten getrouw aankleever betoont to zyn yan bet leerftelzel
zyner Kerke,t en hoe weinig by dus zulke aantygingen
vera
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verdient . ---•- Wederlegging is de Schryver niet waard ;
en over de oogmerken van zyn gefchryf oordeele zytt
cigen Geweten 1
Jfinschkunde . Of Verzameling van de beste en voortref.
lykfle Waarnemingen en Ondervindingen over de
en .,
fchen .
et een Byvoegzel van de gewigtigfte Bylagen
en hoorbeelden, uit de Gefchiedeni,r van geheele Valken,
en byzondere
enfchen ontleend . Geheel gefchikt tot al,
geriaeen gebrulk . Lit bet Hoogduitsch vet'teald . Te Dord,
recht, by de Leeuw en Krap, 1793 . In gr . 8vo. 331 bl .

ok bet Werk, walk wy, ontler den bovenftaandett

J titel, aankondigen, verdient eene plaats op de lyst
O
,der Schriften, welke over de gewigtige Weetgnfchap, do
ensch , met voordeel kunnen geraadkennis van den
pleegd worden . De Schryver , die heeft goedgevonden
zynen naatn to verzwygen , heeft hat voorkomen van
iemand, die veal geleezen, veal opgemerkt, en daar by
veel gedagt, heeft. Hoewel bet onderwerp, en zelf, dikee
inaals, de wyze vax behandelen, verre is van nieuw to
zyn, 't walk ook niet altoos ter aanpryzinge kan dienen ;
de zulken, evenwel, die, met den Engelfchen Dichter,
ensch tot hunne hoofdlludie flellen, zullen veele,
den
der Waarneemingen, bier voorgedraagen, ten nutte kunnen aanwenden , in bet verbeteren of uitbreideu der reeds
verzamelde kundigheden . ,
Naa eene korte Inleiding , waarin de Schryvet voor .
draagt, eenige aanmerkingen over den geest van Waarenschkunde, treedt
neeminge , geheel betreklyk tot de
$y ter zaake ; verdeelende zyn Werk in twee Hoofdensch, eerst in zyne zededeelen, in welke by den
lyke, vervolgens in zyne verftandelyke, hoedanigheid, be .
fchouwt. Onder de eerfte Afdeeling oppert de Schryver
eene reeks van Waarneemingen, afgeleid van eene algemeene befchouwing der
enfchen, zo als zy zich, volgens zyne meaning, in alle tyden en landen vertoonen,
ondanks de groote menigte van onderfcheidene karaktertrekken, welke als zo veele wyzingen der algemeene ge .
2artheid moeten befchouwd worden . Wy agten bet niet
ondienftig , bet hoofdzaaklyke Bier Waarneemingen bier
in to lasfchen, als komendc onder dezelve nog al eenigen
enschbefchouwer loffe tot
voor , die den oplettenden
naadenken zullen geeven . Zia bier de Waarneemingen
,, D¢
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De
ensch , zo als by uit de hand des Scheppers
kwam, en nog dagelyks komt, is, in de daad, een
goedaartig Schepfel . '1:r zyn, onder het opgevoedde en
gevormde menschdom, noch volkomen goede, noch vo!konien kwade, menfchen ;
maar by ieder vind men
eene vermenging van licht en van duisternisfe en
't geheele onderfcheid tusfchen elkanderen beftaat in
• de meerder- of minderheid aan de eene of andere zy• de. De mensch word dat Been, wat by door opvoe,i ding , aanleg en omttandigheden , worden kan . Alle
• menfchen willen genieten, en verre de meesten wil.
„ len, van 't Been hun genoegen geeft, aan anderen nog• thans juist zoo veel geven, als zy zelve kunnen mis• fen , en als zy hopen dat de andere , of in zyne
• pluats een derde , hem daarentegen zal wedergeven .
• De menfchen zyn 't geen zy zyn, en doen 't geen
„ zy doen, het zy goed, het zy kwaad, zeer zelden vol .
• gens grondftellingen, zeer zelden nit eene vrye , op
• eigen overlegging iteunende, verkiezing ; maar ten deele
„ volgens hun geftel (temperament) --- ten deele uit
„ traagheid, welke het nadenken fchuwt ; ten deele uit
~, eene verkeerde gewoonte, die hen noodzaakt het tegen;, deel to doen van 't geen hun veritand beter keurt ;
„ ten deele nit nood en behoefte . De menfchen be„ oordeelen naar hunne begrippen , en handelen daar,
• waar hen niets hindert, naar hunne beoordeelingen .
• Hunne begrippen, echter, en tevens ook hunne beoordeelingen, neigingen, hebbelyklieden en handelwyzen,
deelingen,
•• hangen
oorfprongelyk, en meestendeels, niet van hunne
„ eigen verkiezing, maar van de gefteldheid en omitan„ digheden, af, - in welke zy zich, van hunne wording,
„ tot op het tegenwoordig oogenblik, bevinden . Alle
„ menfchen hebben eene neiging tea zinnelykheid , dat
„ is eene begeerte naar aangenaame, een afkeer van on„ aangenaame, zinnelyke gewaarwordingen ; alhoewel zy,
„ met betrekking tot de voorwerpen dezer neiging, en
,, de manier en wyze hoe zy dezelve voldoen, verbs„ zend verfchillen . Alle menfchen hebben gevoel voor eer
„ en fchande ; dat is, 'er is onder hen niemand, then
„ 't volkomen onverfchillig is, wat anderen van hem den„ ken , fpreken, en hoe zy zich jegens hem gedragen .
„ Alle menfchen hebben hunne luimen, de een meer, de
„ ander minder . Niemand is 'er, die ten alien tyde de
• zetfde gemoedsgetteldheid, graad,van rust, vrolykheid,
„ de
„

,,
„
,,
„
„
„
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„ de zelfde begrippen over perfoonen en zaaken, de zflf%
„ de warmte van vriendfchap, bezit . De menfchen van ;
„ alle plaatzen en fanden hebben veelvuldige overeen=
„ komften, met betrekking tot bet uiterlyke, onder zicb .
„ ingevuerd, over welker waarneeming zy meer bezorg(f
„ zyn , dan over het volgen der zedelyke inftelliegei},
„ Alle menfchen handelen, meer of minder, volgens voor„ oordeelen ; dat is, naar begrippen, om welke to on,
„ derzoeken zy noch tyd, noch lust, noch kracbt, nocli
„ gelegenheid, hadden, en die men evenwel, zonder ge„ noegzamen grond, voor waarheden aanneemt . De men„ fchen , hoe zy ook van elkanderen verfchillen , door
„ opvoeding , klimaat , Godsdienst en levenswyze , ill
„ ligchaam en ziel, in geest en hart, in kundigheden,
„ bekwaamheden, neigingen en afkeerigheden, hebben
„ alien echter , meer of minder , zedelyk gevoel , eea
„ overblyfzel der edele en reine mnenschheid behouden ;weJ„ ke hun ingefchapen was . De menfchen zyn voor ver„ hevener deugden, grootere verloocheningen en opoffe„ ringen, vatbaar." Alle deeze Waarneemingen worden,
door den Schryver, afzonderlyk, uitgebreid of getlaafd,
met bedenkingen, die bet wonderfpreukige,'t Been in zommigen derzelven mogt voorkoomen, doen wegvallen . Wy
hebben deeze Waarneemingen in haar gebeel willen mededeelen , omdat des Schryvers algemeene Theorie det
, enschkunde uit dezelve kan worden afgeleid .
Vervolgens handelt de Schryver, onder deeze Afdeeling,
over de onderfcheidene Hartstogten, zo die ten goede, als
de zulke, welke ten nadeele, werken . Doch in deeze opgave, en in de uitbreiding daar van, hebben wy nets
ontmoet, 't welk niet meermaalen, oak in zommige onlar :gs uitgekoomene Schriften, breedvoeriger is voorgedraagen . Elet zelfde mogen wy ook aanmerken owtrent bet
verhandelde in de tweede Afdeeling , loopende over
's enfchen Verftandige Gefteldheid. Het Voorgevoel, de
Geestdryvery, en foortgelyke onderwerpen, zyn zo me.
nigmaalen befchouwd in bet licht , waarin zy bier geplaatst worden , dat wy geene reden zien voor deeze
herhaaling. Had de Schryver zich bepaald tot de voorgeftelde Waarneemingen , en tot eene meer uitgewerkte
opheldering en ftaaving van dezelve, zyn Werk zou meet
bet voorkoomen van Ooripronklykheid gehad hebben, go
voor de beoeffenaars van het zeer belzngryk vak v4 u
enschkunde, van uitge.
1aenfchelykp Weetenfchap , de
brex-
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breider nuttigheid geweest zyn . De menigte van 'gemengde Waarneewingen en Bylagen , welke men ginds
en elders aantreft, levert thans to veel gronds voor de
gisfing, dat men het Werk heeft willen rekken .

Het Beflaan en de Werkingen van het Dierlyk
agnetismur
en he ;
agnetisch Somnambulismus Proefondervindelyk geflaafd en Wysgeerig verdedigd ; benevens de nD4zge Onderrichtingen, om de kennis aan deze Geheimen der Nazuur ten nutte van den £venmensch to befleden . Door
den Hofraad VAN ECKARTSHAUSEN.
Uit het Hoogduitsch . Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap . in
gr . 8vo. 140 bl.

iIt Werkje gelooven wy Leezers van allerlyen aart en
denkwyze, Dweepers en al to ligtgeloovigen uitgezonderd,, gerust to kunnen aanpryzen, mats zy niet anders
dan hunne fnipperuuren, die voor geen nuttqer bezigheden beftemd zyn, daar toe verkiezen to befteeden ; iminers zal voor bun, die in den finaak van Democriet
vallen , bier een overvloed van floffe , die de lachlu ;t
kan verwekken , to vinden zyn , terwyl de zwaarmoe.
dige Heraclietsgezinde geen minder voorraad zal aan•
treffen , orn de dwaasheid , ligtgeloovigheid en misleidings .
zugt, van zommige menfchen to kunnen betreuren . Zie
bier een ftaaltje .
Onder verfcheidene bewyzen voor bet beftaan en de
kragt van bet Dierlyk
agnetismus, word in dit Werkje
zeer breedvoerig over zeker Ierlandsch Edelman, VALEN.
TIN GREATRAYES, gefprooken, zyne wonderkuuren verhaald, en alles met Getiigfchriften der beroemdfte
an .
iien (nit de voorige Eeuw ; want to dier tyd heeft by
geleefd) bevestigd . In zekeren Brief van Donor ct oiwcx
kusT aan josEPH GLANVILLE leest men : „ Zedert vier jaa• ren heeft by een wonderbaar inftinkt in zig gevoeld,
• en zig verbeeld in zyne oor en de item als van eea
• Befcherm-Engel to hooren, die hem toefluisterde : Gy
D

• bezit de gave om Kropgezwellen to geneezen ; - _.
„ Zyn Vrouw," (op deeze fchynt bet
agnetismus geen
vat gehad to hebben, of zy is misfchien van der jeugd
of door een kwaaden Dcemon bezeeten geweest,) ,, die by
„ 'er berigt van gaf, fchreef dit alles liever toe nan eeu
,, verhitte en buitenfpoorige verbeeldingskragt .
ar ecir .
„ ter
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„
„
„

ter dit fluisteren in de ooren niet ophouden wilde ,
befloot by eindelyk 'er zig naar to rigten, en vermits
hem toen gevallig eene Vrouw , met een Kropge .
zwel, to vooren kwam, beproefde by wat by vermogr,
beftreek bet Kropgezwel met zyne handen , en , na dtt
eeuige reizen herhaald to hebben, was de Lyderes genee .
• zen ." Eenigen tyd daarna kreeg by, op voorige wyze, dit
berigt : „ Gy bezit . ook het vermogen om de Koorts to ge• neezen ! GREA'TRAKES begaf zig to midden onder de
• Koortzigen , en genas dezelve met oplegging of be,, ftryking zyner handen .
aar, omtrend een half jaar
„ naderhand, fluisterde deeze flem hem op nieuw toe : Gy
• hebt eene Geneezende Kragt in U! Hy werd zelf hier
• door overtuigd , dat dit zyn geneezingvermogen zi ;
• over ALLE Ziektetl uittrekte, en het gelukkig gevoig
• rechtvaardigde dit zyn begrip ; want, welke Lyders by
• met de hand ook aanroerde, zy zagen hunne Kwaalen
• wyken . "
Doch genoeg van deeze Wondergefchiedenisfen !

Tegenwoordige Staat der L'ereenigde Nederdanden ; be11
zende het begin der Befchryvinge van het Landfchap
Drenthe .
Eerjle Stuk . Te Amflerdam, Leyden, Dorth
en Harlingen, by J . de Groot, G. Warnars, S. en J .
Luchtmans , A. en P . Blusfd en V. v . d.
ats, 1792-In gr . 8vo . 24.3 bl .
e opgenoemde Boekhandelaars, die zich, by aanhoudenheid, bevlytigen, om bet nog ontbreekende aan
den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden ,
door den Heer TIRION met zo veel lofs aangevaugen, en
met behulp van den Vaderlandfchen Gefchiedfchryver wAGENAAR voortgezet , to voltooijen , leveren ons bier
bet begin der Befchryvinge van het Landfchap Drenthe,
dat reeds van ouds een byzonder Gewest heeft uitt;emaakt, en zyne eigene Regeering heeft, van andere Lanen kan," leeeen
den en Provmcien onderfcheiden . „
wy in eene Aantekening, bl . 14 , „ zich niet genoeg
s, verwonderen, hoe anderzins naauwkeurige Schryvers
• ten deezen opzigte zeer verkeerde berigten, wegens bet
• Landfchap, hebben opgegeeven . De Eerw . ARTINET,
• in zyn Vereenigd Nederland, getuigt, dat de Raad vat
„ Sta4-
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Staaten de Inkomften van Drenthe beJtiert . Even zo
„ min ftrookt het met de waarheid, dat hun Ed .
og .
„ zulk een refit over de andere Provincien zouden oefe„ nen . Zie p . 465 ." - Een Landfchap welks toeltemming en medewerking, in - de XVIde Eeuw, in belaugryke
zaaken, van veel gewigts geoordeeld werd ; 't geen t ot.
d e Unie toetradt, die deedt tekenen door Afgezoudeuen,
ogenden namen . fit
welke ook Zitting b y hun Hoog
welken rang het bleef tot den • tyd der Overhearing door
de Spanjaarden ; zedert welken bet verftooken is gebleeven van dat voorregt, terwyl Groningen en andere Ged
westen, jure post liminii, weder zyn aangenomen : over
welk `geniis voor Drenthe zich de groote BYNKEfSHOEK
verwondert . Twee Stadhouders, Prins AURITS en Graaf
WILLE
VAN NASSAU, van de gegrondheid van dit Regc
overtuigd , hebben 's Landfchaps belangen gunftig aanbevolen , eri geadvifeerd, om , by voorraad, aan 't zelvc
de Zitting in den Raad van Staaten toe to itaan ; terwyl
het Hof van Gelderland bet Landfch-ip volkomen geregtigd heeft verklaard, om Zitting in de Vergadering der
Staaten Generaal to hebben (*) .
Om van dit Landfchap , 't welk tot onze Zeven Veree .
nigde Gewesten dus eene zo naauwe betrekking heeft,
en voorheen de gewoone en buitengewoone Landslastera
droeg (j-), van welke laatfte bet, volgens de jongfte rege
ling, naa de uitgaave van dit Werk, ontflaagen is, eta
thans , in de gewoone honderd Guldens , ig Stuivers
en to Penn . opbrengt, eene Befchryving to leveren, had .
den de Uitgeevers hunne hoop gevestigd op den Heer
en
r. J . TONKENS ; doch werden daarin door diens
vroegtydigen dood to leur gefteld . Waar op zy zich vervoegden by den Heer en
r. JOHANNES HENRICUS PETRUS VAN LIER, ten then tyde Rentmeester van 's Land .
(chaps Domeinen , thans Raadsheer by den Hove van
Juftitie in ,'t Landfchap Drenthe , wien bet behaagde
de Befchryving van 't zelve , die wy nu aankundigen,
v66r eenige jaaren , door een kundig Ingezeten aldaar,
tot een byzonder oogmerk, ontworpen, met eenige veranderingen, ophelderende aanmerkingen, en byvoegzelera
vermeerderd, mede to deelen, Waar door wy een voile*
di .
„

(*) Zie bi . I3--It .
(f) Zie b l . g i .
LETT, I794. . NO . ,5 .
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diger en naauwkeuriger berigt bekomen van dit weinig
to recht bekend, hoewel merkwaardig, Gewest .
Zeker komen 'er kleinigheden in ., die alleen voor de
Drenthenaaren van belang kunnen weezen ; dan hieronntrent verklaart de Schryver : „ Niemand mispryze de
• aantekening van zommige zaaken, die men voor klei• nigheden zou kunnen aanzien . Allen naamlyk zyn min
„ of meer belangryk voor den onkundigen, en voor alles„ weetenden hebben wy niet gefchreeven . Hadden de
„ Schryvers van vroegere en laatere Eeuwen niet in het
„ ongelukkig begrip verkeerd, om zogenaamde kleinighe„ den hunne pennen onwaardig to agten, of, door on„ oplettenheid , veele zaaken , die men voor algemeen
„ bekend aanzag, voor de vergetelheid to beveiligen, de
„ Konflen en Weetenfchappen zouden hedendaagsch tot
„ nog hopger toppunt gefteegen zyn, en veele oude en
„ nuttige kundigheden, handgreepen en werktuigen, nu
• niet ontbrooken hebben ."
De Schryver, of liever de ededeeler, deezer Befchryvinge , heeft zich de moeite gegeeven , om, in veele
I antekeningen, aan Benaamingen en Woorden, of ver .
uuderd of plaatslyk in gebruik, een Oudheid- en Taalkundig licht by to zetten, 't welk in veele gevallen noo .
dig , in andere nuttig, was , en bet genoegen_onder bet
Ieezen moet vermeerderen .
In dit Eerfle Stuk treffen wy Twee Hoofdflukken aan .
Bet Eerfle en voornaamlle voert ten Opfchrift : Staats- ,
Burgerlyke-, Kerkelyke- en Natuurlyke-, Gefteltenis van bet
Het Tweede beflaat uit ByJ.andfchap Drenthe .
vnegzels ; bet een Betrekkelyk de Oprigting van bet Hof
san .7uJiitie, in plaats van, den EtJtoel, volbragt den 3 0
Sept . 1791 ; bet tweede Betfiekkelyk de Invoering van het
Drenthfche Landregt, binnen de Stad . en Heerlykheid Koe .
vorden : met de Infiruetien voor bet Collegie der Gedeputeerden van bet Landfchap Drenthe ; en de Inftruttie voor
de Drosten van Koevorden en bet Landfchap Drenthe, van
den Yaare 1671 .
Bet Eerfle Hoofdftuk bebben wy bet voornaamfle genoemd, en kwam ons, by bet inzien van den korten Inh oud, en bet doorleezen des Werks, voor, dat bet zeer
voegelyk eene fcheiding in kleindere Hoofdafdeelingen zou
hebben kunnen lyden, en daar door een voegelyker houding bekomen, in flede van 173 bl . i n 6dnen adem of
to loopen . Wanneer de aart der Onderwerpen eene fchifting
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aanbiedt, is bet den Leezer welgevallig rustplaatzen
aan to treffen . Wy zullen, om hem to doen weeten wat
by in dit lange Hoofdtuk aantreft , den inhoud voordraagen in die onderfcheidingen,' welke ons zeer gepast
dunken.

ting

De Gelegenheid,Grenzenjen Omtrek,van het ;Landfchap,
of Graceffchap, Drenthe . herdeeling in Dingfpillen . Y'erdeeling der Dingfpillen in Karfpelen . 1/erdeeling in Seholte
ampten . Ligging en Grenzen der Dingfpillen . Oude' Inwoonders . Naamreden . Oude Landsheeren . De Staaten ,
Ridderfchap en Eigenerfden genaamd . Derzelver Vergadeo
ring . Getal en wyze van Stemmen . Vereischten der Riddermaatigen . Havezaaten . Verfchreeve Ridders . Voorregten der Edelen . Vereischten en Voorregten der Eigenerf*
den . Karfpelen die ten Landsdage verfchynen . Zitting
op den Landsdag . Vergadering in Grollerhout, en,over do
Hagenfpraaken . Bedienden der Vergadering. Collegie van
Drost en Gedeputeerde Staaten . Etftoel, Lotting en Etten .
Aloude Benaaming . Crimileele Vergadering . Zitting der
Dingfpilien in den Etftoel . Goorfpraaken . Wapen van het
Land/chap . Landregt, Wetten en Reglemqnten . Privileinigien . Erfftadhouderfchap . Drostdinpt . Asfesforaat .
fteriaale en andere Ampten en Bedieningen in en buiten het
Landfchap . Schultesfen . Keurnooten . Advocaaten . Commie
ilitair . Accynfen en
fen ter Admiraliteit, en Conduc eur
.
Grondfchatting
. On7flagen . ColPagten . Haardftedegeld
ilitie op de Repartitie vats
lateraal en 4ofte Penning .
bet Landfchap .

Wy hebben in dit gedeelte niet kunnen naalaaten ons
to verwonderen over het aantal van Regenten en Ampte .
naaren ter beheeringe van een Landfchap weiks omtrek men ten naasten by op vyftig uuren gaans rekent,,
en het getal van welker lnwoonders men niet hoogez
dan op acht en dertig duizend kan begrooten . Onder de
Amptenaaren fteekt de Heer Landdrost uit, als, naa den
Heer Erfftadhouder , de aanzienlykfte en vermogendfte
Amptenaar in 't geheele Landfchap ; by trekt eene ruime
wedde ; en, als by to Koevorden vernagt, wordt aan hem
de gewoone Krygseere beweezen . By zyne aankomst, zU
wel als by zyn vertrek, wordt by nit bet grof gefchut
begroet , en geeft, geduurende zyn verblyf, bet Wagtwoord .
By de vermelding van dd Belastingen, vinden wy deeze
niet ongepaste aantekening : „ Uit de gedaane Optelling
a , y43
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van de Specien der verpacht wordende Accynfen , wordt
„ lichtelyk opgemerkt, dat 'er, in het Landfchap Drenthe,
• van de Koffy, Thee en Zuiker, geenerhande Impost be,, taald words, en dat over den Accyns van den Tabak
,~ kan worden geaccordeer-l, uit welken hoofde dezelve
• ook weinig van belang opbrengt . In het voorbygaaia
„ zal ik her eene bedenking in 't midden brengen, to
„ weeten, dat, indien eene geringe belasting, by voor„ beeld op het Pond Koffy van twee Stuivers, op de
„ Thee van drie Stuivers, op de Zuiker en Tabak van
„ denen Stuiver, by wyze van Havencyns, of inkomend
„ regt, gevorderd werd, de Heeren Staaten daar door ge„ noegzaam in (laat zouden gefteld worden, zonder eeni• ge krenking hunner Finantien,om den drukkendflen last
„ voor het Gemeen, naamlyk het Hoofdgeld, tot op de helft
• te verminderen . Het gebruik van Koffy, Thee, Zuiker
• en Tabak, ofhchoon, door gewoonte , maar al to veel
;, noodzaakelyk geworden, is en blyft, egter, to eene• maal eene vrywillige daad, daar, in tegendeel, het Hoofd,, geld, of de Redemptie van het Gemaal, zonder keuze ,
• volftrekt noodzaaklyk moet betaald worden ." -- In her
vervolg merkt de Schryver op, hoe groot, voor een zo
weinig bevolkt Gewest als Drenthe, de verkwisting in
Koffy, Thee en Zuiker, is, en berekent, dat dit 's jaarlyks
verre over de tweemaal honderd duizend Guldens beloopt ;
en dat 'er, tegen zekeren gemaatigden .prys berekend , vyttig duizend
udden Rogge moeten verkogt en uitgevoerd worden om de benoodigde Koffy to betaalen . Gcilempeld Papier is in het Landfchap buiten gebruik,
(bl . 91 .).
Dan , om met de opgave van den inhoud voort to
gaan, in de ons voorgekomene gefchikter Tweede Afdeeling ontmoeten wy deeze byzonderheden : . Begrooting van
„

•

Getal der In ezetenen . Standsverdeeling der Ingezetenen .
Van de HeerlykheAlgemeene Befchryving der Derpen .
den en eenige Dorpen in 't byzonder, gegraaven Vaarten .
Naamreden van Koevorden , Asfen en Dikkeningen . Proaaten en Gewigten.
Yacht. Visfchery . Lee .
duten .
Tienden . Zylfchot . Of het Land/chap minder benen .
Tegenwoordige Ligging niet
woond worde dan eertyds.
woordeelig . 4antal der Inwoonders tegen de uitgeflrektheid
ties Landfchaps vergeleeken . Kerklyke Gefteltenis. lj'etten
Orgels. Kerken Gewoonten . Kosters en Sehoolmeesters .
Oude
hoven . a, Oudheden.
Befchryving der Hunnebedden .
Stryd-
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Strydhaniers , Bytels en Urnce . Oude Grafkelder 5 en 't geen
daar in gevonden is . Oude Tumuli, of Lykheuvels, en 't
geen daar in gevonden is .
Wapenfchyven .
Ronseinfch
Penningen .
Grollerhout . Romeinfche LeBanloer Kule.
gerplaatzen . Stad Hunfow .

De kleinheid van bet getal der Inwoonderen, in vergelyking van de uitgeflrektheid der Landflreeke , zou,
gelyk onze Schryver to recht opmerkt, door bet toelaaten van andere Gezindhcden, onder meer andere huffshoudlyke fchikkingen, zeer kunnen vermeerderd worden,
bl . c}2. Te weeten, men vindt in bet Landfchap Drenthe geese andere Kerken, dan de zulken, welke door
Leeraars van de Gezindte der Hervormden bediend worden . Alleenlyk heeft men, zedert vier jaaren, een Statie van Roomschgezinden to Koevorden, en, zo wel bier
als to
eppel en op bet Hoogeveen, eene kleine 7oodfche
Synagoge . Een algemeen erfgerugt, of overlevering , als
of 'er , naamlyk , geen Roomsch Priester binnen bet Landfchap, zonder verlof, zou mogen vernagten, wordt meestal als een flaalen Wet befchouwd (*) . Intusfchen is my
niet bedend , dat 'er zulk een verbod voorhanden is
zeker althans gaat bet, dat deeze Wet niet gehandhaafd
words, en buiten gebruik is . Intusfchen is bet mogelyk,
dat men, ten tyde der Reformatie, bet neemeti van zulk
een Befluit noodig heeft geoordeeld, om alle poogingen,
tegen bet- opgang maaken van den Hervormden Godsdienst, voor to komen .
Als eene byzonderheid vinden wy, by 't melden der
Kerk in de Heerlykheid Hoogersmilden, opgetekend, datt
men in die,Kerk, zo min als elders in deezen oord, geese Klokken aantreft ; doch men heeft 'er een zonderling
en elders ongewoon gebruik ingevoerd, om de Gemeente
van bet aanvangen der Godsdienstoefeningen to verwittigen .
en onderhoudt, naamlyk, een Tamboer, die, door
bet flaan van de eenc of de andere marsch, deeze waarichuwing duet.
\Vat de Oudheden betreft, en 't Been wyders volgt,
is, by verkorting, ontleend uit de Oudheidkundige Brievem
van f . VAN LIEA, in 's Hage 176Q, by P . VAN THOL,
ge(*) L . F . lRAlJENHor, in zyne Geographie, hi. gp, geaft
deeze Overlevering op als ware het eene ftellige Wet,
13
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gedrukt , ge`paard met een Voorreden en Aantekeningen
van A . VOSD A$R (*).
't Laatfte gedeelte des Eerften Hoofdfluks , waar van
wy een ander zouden maaken , flelt ons voor oogen
Schets van de Natuurlyke Iiistorie . Heidevelden . Rivieren en Wateren .
eer- of
oerdamp . Zandfuivingen . Charafer der Drenthenaaren. Opvoeding der Kinderen. Paarden en andere Beesten. Wilde Dieren . hisfchen. Houtgesvas. Heide en haare nuttigheid . herfchillende foorten van
grond. heenen . Steenen . Geluk der Landzaaten . Wy zullen bier uit alleen overneemen 't geeu onze Schryver
zegt aangaande de
eer- of
oerdamp : „ 's Jaarlyks, in
• de Lente, of in bet begin . van den Zomer, naar maate
• bet faifoen drooger of vogtiger is, beipeurt men hier
„ een verfchynzel , over welks oorzaak en uitwerking
• men elders in geene geringe dwaaling verkeert ; iets,
„ 't welk to meer to bewonderen is, vermids de waare
• oorzaak niet verre behoeft gezogt to worden . Ik heb
• bet oog op then Rook, of Damp, welke, naar dat de
„ windftreek zich uitltrekt, meer dan zestig uuren verre
en, in 't algemeen, elders by den
,, zich verfpreid
„ naam van
eer- of
oerdamp bekend is, om dat men
„ onderftelt, dat dezelve uit de Zee, of uit
oerasfen,
,, opflygt (4) ; zynde men voorts van begrip, dat de,, zelve aau de gezondheid der menfchen groot nadeel
• toebrengt. Dan, men dwaalt omtrent het een en an .
„ der. Geen on dank zal ik, hierom, by den waarheid~, zoekenden Leezer behaalen, indien ik bier de oorzaak
„ van dit verfchynzel, overeenkomitig met de waarheid,
„ voordraage .
,, Alle 'voorjaaren wordt cen groot aantal
orgens Veen„ land (S), in de Provincien van Friesland,Groningen en
„ Over( ~) In het Eerfle Deel onzer Vaderl. Letteroefeningen, hebb€n cap van dit Werk een zeer breedfpraakig Verflag gegeeven, bi. 385 .
(t) Het is zeker, dat men deezen Rook, of Damp, nog
veel verder waarneemt . Doch bier wordt alleen de affland aan'
geweezen welken ik zelve meermaalen heb waargenornen .
(4.) eer en
aar betekent, in de oude en nog heden in
de Hoogduitfche Taal , de Zee ; en
oer , of 1llocras , in 't
byzonder, de hooge Peenen .
t§) Niet onwaarfchynlyk mag hetzelve wel op vier duizend
orgens bepaaid worden.
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„ Overysfel, als mede in bet Landfchap Drenthe, en in
„ unjterland, tot de Boekweitteelt , op de volgende
„ wyze, toebereid . De hooge Veenen, om bet overtollige
• water, 'c geen deeze fpongieufe gronden influrpen, of
„ to leiden, worden , in 't gemelde faifoen , begrupt ;
„ waar door de oppervlakte eene genoegzaame droogte
,, bekomt, om met een Hak (*) to kunnen omgefpit
• en in kluiten verdeeld worden . 't Zyn deeze kluiten,
,, welke, naa eenigen tyd,wanneer ze droog genoeg zyn,
,, in brand geftooken worden . De dikke Rook, welken
,, deeze verbranding doet opryzen , en die zich door
• den wind verfpreid, veroorzaakt dien
ee)oer- of
• damp, waaromtrent men zich zulk een verkeerd denkb eeld gevornid heeft . En dat deeze Rook geese na• beeld
• deelige uitwerking op de gezondheid to wege brengt,
„ leert de ondervinding in deeze Gewesten, alwaar die
• Rookdamp bet eerfte en dikf'e words waargenomen .
„ Deeze Damp is veeltyds zo dik, dat men, in eenige
„ dagen, de Zon daar door niet kan ontdekken, of dat
„ dezelve zich bloedrood vertoont ; en dezelve is van
„ langer of korter duur , naar maate de Veennerf droo„ ger, bet faifoen gunftiger, of de wind fterker, is . Op.
„ merkelyk is bet, dat, geduurende den tyd waarin dee„ ze Veenrook plaats heeft, zeer zeldzaam Onweder be„ fpeurd words . Intusfchen fchryft men aan deezen Rook
„ toe, dat dezelve veele Infeten, welke den bloemknop
„ of bloezem der Vrugtboomen befchadigen, zoude v,-r .
,, oorzaaken, en alzo de hoop op eene ryke inzameling
„ to leer fteit . Naa de verbranding der Veennerf wordt
„ de asch ingeegd , en de Boekweit gezaaid, waar van
• veeltyds een goede Oogst words ingezameld . Volgens
• eene doorgaande gewoonte, moet de Bearbeider een vier„ de gedeelte aan den Eigenaar der Veenen , voor bet ge„ bruik daar van, betaalen .
„ Deeze verbranding van de oppervlakte der
oerasfen
„ heeft een tweederlei nut ; eerftelyk om de Veenen, die
„ tot Turfgraavery zullen dienen, van de ruwe Veennerf,
,, of Bonkaarde, to ontblooten ; en ten anderen om door
„ de Boekweitteelt geen gering voordeel to genieten .
et
„ dit

(*) De Hak is een puntige Schop, of Spade, die na binnen
kro,n geboogen is .
en flast dezelve in den grond, en haalt
ze dan na zich, met een kluit van den Veengrond .
14
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dit laatfte oogmerk alleen worden ook Veenen gebrand,
die tot bet graaven van Turf , by gebrek aan Vaarteri
om deeze BrandRofT, of to voeren, niet gebruikt kunnen worden . Naa dat deeze Verbranding twee of drie
jaaren achter een gefchied is , worden eenige jaaren
vereischt om de Veennerf , andermaal, de vereischte
vasrigheid to doen verkrygen om deeze bewerking to
hervatten .
Intusfcbmi ontbreekt bet nimmer aan gron .
den, waar op dezelve gefchieden kan ."

Paaerlandsch lVoordenboek , oor/pronglyk verzanteld door
J . Korc . XXJ7IIJIe Deel .
et Kaarten , Plaaten en
Pourtraiten .
Te Amflerdam by J . Allart. In gr. Svo .
3t4 bl.
oortgelyke Aanmerkingen, als wy oils genoodzaakt von .
den op her laatst voorgaande Deel deezes uitvoerigen Werks to maaken (*), gebiedt ons bet tegenwoordig afgegeeven Deel to herhaalen . Eigenaartig verwagt
men in een «rerk van deezen aart Perfoonen en Zaaken
vermeld to vinden zo veel mogelyk tot den Tegnwor
digen tyd : ras genoeg wordt her, ondanks alle aargewen .
de moeite tot deeze volkomenheid, onvermyde!yk gebrekkig .
Wy raadpleegden, by bet overlyden van den Ilooggel .
H. A . SCHULTENS, der Leydfche IIoogefchoole, in Oogstmaand deezes Jaars , to vroeg helaas ! ontvallen , dit
Woordenboek, om 'er de Voorzaaten deezec bekwaamen en
ans, die mode in her zelfde Vak dier IIoogebraaven
fchoole tot Cieraaden , en der Oosterfche Oudheid eu
Taalkunde tot voorlichrende Fakkels, ftrel .ten, in naa to
annen ! -- zoeken ; doch geen woord van deeze
terwyl geheele hladzyden by bladzyden gcvuld zvn met
veel min Verdienstlyken, of ivier Leeven en Bedryf atlerwegen kan gevonden worden, en die ons, tot verveede nude Gefchillen tusfchen de Contra-Releus toe ,
9nonflranten en RenronJlranten hcrinneren .
Andere nieuwe Artykels zyn gebrckkig : hoe veel meer,
b . v . , zou 'er to zeggen gevallen hebben van der Luite-

S

(*) Zie ooze illgem . I a den
isle St. bl . x,5 .

. Letteroef vocr 'c jaarr j79!2,
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en hadt flegts
tenant Admiraal KORNELIS SCIIRYVER ?
de Yaarboeken open to flaan . Die ook bet ftoutmoedig
gedrag van den Oost - Indifchen Schipper J . FREDERIK
SCHRYVER, tegen een Engelsch 0orlogfchip flaande, verans naam en
melden . Een Bedryf, 't welk 's dapperen
daad geregtigde om in een Vaderlandsch Woordenboek to
verfchynen ; althans in een dat zo uitgebreid is, en veel
vermeldt dat min geheugenis verdient .
Doch wy maaken Been Register van overgeflaagene of
gebrekkig behandelde Artykelen ; waar toe wy anders,
byzonder de laatfte Tydperken onzes Vaderlands, ruime gelegenheid zouden aantreffen . Het bygebragte dient
alleen ter Herinneringe aan de Heeren, die de verzamelde Brokken van den Heer KOK zamenvoegen of yermeerderen .
Volgens gewoonte jets ontleenende uit elk Deel, valt
thans ons oog op SIKKE SJAARDEIIIA , hier befchreeven
als „ een Friesch Edelman , om zyne ongemeene zugt
voor 's Lands Vryheid , en grootmoedige Belangloosheid ,
zeer vermaard in de Aloude Gefchiedenisfen . Hy werd
gebooren omtrent bet einde der Twaalfde , of bet begin
der Dertiende, Eeuwe . Dit leiden wy daar nit af, dat by
omtrent bet Jaar 1240 tot Poteftaat van Friesland werd
verkoozen ; welke waardigheid niet dan aan
annen van
beproefde trouwe en ervaarenisfe werd opgedraagen . Van
zyne zugt voor de welvaard van 't Gemeene Land getuigt de voorfpoed, welke bet Gewest , onder zyne Regeering, genoot . Van de opgemelde hoedanigheden, Vryheidsliefde en Belangloosheid, kan bet volgende ten voldingenden bewyze dienen .
„ Tot gcluk der Friefche Landzaaten , hadt het gezag,
welk zich de Hollandfche Graaven over hen hadden weeten aan to maatigen, in den leeftyd van SJAARDE A een
einde genomen . 0 -n die onafhangelykheld to handhaaven, hadt men, voornaamlyk, aan hem bet Potefcaatfchap
opgedraagen . Intusfchen bekleedde Koning WILLE , onder de aloude Hollandfche Graaven , by den naam van
WILLE
DEN 11 bekend, de Graaflyke Waardigheid over
Holland . Heerschzugtig van aart, en allcs to work ftellende om zyn vermo,en nit to breiden , gevoelde by een'
heimlyken fpyt, dat bet gezag, welk zommigen zyner
Voorzaaten over Friesland hadden geoefend , op hem
niet was afgedaald . Om deeze fchade to beteren, zogt
by zich, op eene listige wyze, in to wikkelen in de
gunst
15
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guest van verfeheiden Grooten . Onder andere fchonk
by aanzienlyke giften aan de Abten en Prelaaten, om hen
alzo to beweegen tot aanneeminge van hem voor Heer
van Friesland, gelyk zy zommigen zyner Voorzaaten daar
voor erkend hadden . Zy aanvaardden de gunstbewyzen ;
doch droegen een to edel hart in hunnen boezem, om
daar voor 's Lands Vryheid en Onafhanglykheid to verkoopen . Om evenwel den Koning niet plotfeling voor
bet hoofd to ilooten , en met een het uitzigt op verdere
gunstbewyzen of to fnyden, gaven zy een dubbelzinnig
antwoord, en weezen hem tot 's Lands Potefiaat sncgr.
SJAARDE A, als zonder wiens toeftemming en medewerking de Graaf nimmer zyn doelwit zou kunnen bereiken . Straks wendde zich Koning WILLE met een Brief
tot den Potellaat, vol van aanbiedingen van weldaaden
en gunstbetooningen, indien by hem ter bekominge van
den begeerden Titel, en bet daar aan verknogte Gezag,
de behulpzaame hand wilde leenen . 1\Iaar hoe groot was
's Konings to leurllelling, wanneer by van den Vryheidminnenden en Grootmoedigen Tries cenen Brief ontving
van den volgenden inhoud :
Grootmagtige Koning!
„ Veil u niet to vergeefsch vermocien .
eent gy ,
dat ik , om my en myn Getlacht to verheffen , een
Verraader wil zyn, en de Naakomelingen van die Vryheid berooven, welke onze Voorvaders boven alle goeheid
deren gefchat hebben ? Verre van my een gpldgierig
en oneerlyk hart! Vaar wel, en wil my met uwe Brieven niet meer begroeten in dier voege ; want ik wil
„ naa deezen geene van u ontvangen . - Uit onzen
~, Huize SJAARDE A .
„ Om zynen afkeer van den aan hem gedaanen voorffag nog duidelyker to doen openbaar worden, vindt melt
aangetekend, dat SJAARDEDIA , tot fpyt van den Holland.
Jehen Graave, gouden Penningen deedt ffaan ; op de eene
zyde van welke men deeze woorden las : SIxTUS sJAARDE A, 1OTESTAS FRISrA ; en op den anderen kant een
an verbeeld zag, die geld nit zyne hand lies vallen ;
ziufpeelende op SJAARDE A'S Afwyzinge van de Graaflyke Aanbiedinge, met bet Randfchrift : LIBERTAS PRA

•
•
•„
•
•

VALET AURO .

De hryheid is meer waardig dan Goad!"

Aan het einde deezes overgefchreeven Artykels vinden
Wy,

VADERL . WOORDENBOEK.
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wy, niet naar de doorgaande gewoonte, die op goeden grond
fteunt, en ter naazoekinge veelal eene bep ,aalder aanwyzinge , dan meest gefchiedt, zou vorderen, geene aanduiding,
vanwaar die Gefchiedenis ontleend zy . Dit bewoog ons den
grond, waar op dit Verhaal fteunde, naa to zoeken . \Veini4
inoeite hadt bet in, lien to vinden by WINSE1IIUS, in zyiz
Friefche Kronyk ; doch teffens troffert wy aan, dat UBBO
E anus uitdruklyk zegt : 't geen zommigen in dit gedeelte
der Historic omtrent sicco SJAARDE A beuzelen, agt ik
zelfs der mocite niet waardig one aan to haalen. De Brief
is nogthans geplaatst in het Charterboek van Friesland .

De egtheid is zeer to verdenken, en de Jaartekening by
wINSE IUS , 9 Aug. 1239, wit men die houden, zou de
valschheid uitmaaken ; want dan was WILLE
Omtrent
elf jaaren oud, en nog by lang geen Roomsch Koning .
Wy laaten aan zyne plaats_ 't geen de Heer J . EER AN ,
in zyne Gefchiedenis van Graaf WILLE
van Holland,
Roomsc7a Koning , I D . bl . 355 , over dit Gedrag van
SJAARDE A , de egtheid des Verhaals aangenomen zynde, oordeelt ; doch 't geen die Schryver, bl . 361, aanvoert, als redenen om aan deeze geheele Gebeurtenis weinig geloof to flaan, heeft vry veel gewigts .
\Vaar .
lyk men behoorde, by het bearbeiden eens Werks dat een
haderlandfche Bibliotheek moest uitmaaken , meer op de
Gefchiedkundige Waarheid to zien , althans bet geen twyfelagtig is niet als een onbetwiste Gebeurtenis to neder
to ftellen .

Tegenwoordige Staat van Zweeden , door den Heer CATTEAU . Uit het Fransch vertaald, en met Aantekeningen
en Byvoegzels vermeerderd . Te Utrecht by B . Wild en
J . Altheer, en to Rotterdam by J .
eyer. In gr . 8vo.
378 bl .

eene ongepaste bynaamen voegen
aan deezen
G
toe, als wy denzelven
en
noemen .
Wy
genwoordigen Staat van Zweeden
leerzaam , onderhoudend
veelbevattend ,
Heer CATTEAU vondt zich tot het vervaardigen

Te-

De
deezes Werks in ftaat gefteld , doordien by zich lang in
Zweeden opgehouden , het binnenfle des Ryks doorreisd,
en de Tanl des Lands geleerd, hadt . Voorts hadden verfcheide Zweeden, grondig onderrigt van alles wat betrekhin- heeft tot hun Vaderland, lrem, door het doers too-
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komen van Gedenkfchriften, hunne kennis medegedeeld .
Ln putte by uit de ryke bronnen van veele Werken in
Zweeden in 't licht gekomen , door hem in de Voorreden vermeld ; flegts twee der Werken in Frankryk, Engeland en Duitschland, en elders, over Zweeden in 't licht
gegeeven, die van SHERIDAN en CANZLER naamlyk, erkent by hem van nut geweest to zyn .
isfchien waren de Travels van w. coxE , waar van de twee eerfle
Deelen to Londen in den )acre
DCCLXXXIV bet
licht zagen , en llet derde, eene herhaalde Reis door de
Noordfche Ryken behelzende, in
DCCXC uitgekomen,
hem onbekend . Deeze hadden, anderzins, zo zeer als
eenige Buitenlander, die over Zweeden fchreef , verdienen
geraadpleegd to worden (*).
Aan de Zweedfche Natie, in wier midden by zo lang
geleefd en verkeerd heeft, biedt de Schryver dit Werk
aan , waaromtrent by met waarheid betuigt : „ De zorg„ vuldiglle onzydigheid heeft myne pen befluurd ; ik heb
„ gefchreeven 't geen myne oogen gezien hebben , myn
„ geest gedagt, en myn hart gevoeld, heeft . Gy weet bet,
aatfchappy , welke haare on„ 'er is geene menschlyke
„ volmaaktheden niet heeft : dezelve zonder bitterheid
„ aantoonende , fpoort my aan, dezelve to verheteren .
„ Voor bet overige, is her uwe agting, waar naar ik yve .
„ rig haak , en ik zou niet anders dan uwe veragting
„ verdiend hebben , indien de vleijery my de belangen
„ der waarheid hadt doen verraaden ."
Lang was by, naa her verzamelen der Stukken tot bet
opflellen van dit \Verk , in 't onzekere geweest omtrent
bet ontwerp , 't welk by wilde volgen ; eindeiyk dagt
hem best en geregeldst, bet geheel to fchiften in XXIII
Hoofdflukken, die de volgende Opfchriften voeren : I. Rratuur- en 4ardrykskundige Gejteldheid . --- II . Gefchied
kun .
(*) Wy vermelden dit in 't byzonder ; dewyl wy deeze
gelegenheid waarneemen, om onzen Leezeren to herinneren,dat
bet voornaamfle en weetenswaardigfle uit deeze Reizen getrokken, in den vorm van Brieven gegooten, en uitgegeeven ,
, onder den Tytel van
is by den Drukker deezes , YNTE
Bclcheuwing der
aatfchappy en Aden, in Poolen , Rusland,
Zweeden en Deenemarken, doorvlogten met Voorvallen , eenige
uitfleekende Characters betrejfende ; welker leezing tot eene

breedere opheldering van zeer veele kort aangeroerde byzon .
derheden van den Heer CATTEAU zal kunneu flrekken .

TBGENW. STAAT VAN ZWEEDEN .

lag

kundige &bets .
III . Naam, Wapens, Tytel, des Konings , Krooning , Hof, Koninglyke Familie , Hofplaats ,
Sloten .
IV . Yerbintenisfen met vreemde
ogenheden .
V . Regeeringsgefleldheid . •-- VI. Inwendig Be .
VII. Godsdienst . - VIII. Burgerlyke en
fluur .
IX . Krygstinrigtingen .
lyfflraflyke Wetten .
XI. Inkomflen en Uitgaven der
X . Rzdderorden .
Kroon . --- X11 . Bevolking. - XIII . Natuurlyke Ryk .
dommen . - XIV. Land. en Akkerbouw .
XV . Ny .
verheid. .--- XVI. Binnenlandfche Koophandel .
XVII.
Buitenlandfche Handel . - XVIII . Geldmiddelen,
unt.
fpecien, Gewigten en
aaten . - XIX. Openbaare Opvoeding .
XX. Yolks-Charat er, Zeden en Gebruiken .
-- XXI. Over de Taal . -- XXII. KunJten en We et en
XVIII . Oudheden .
Den Regeeringsvorm
fchappen . -

van
DCCLXXII , in deszelfs uitgeftrektheid, in het
Hoofddeel van de Staatsgefteltenis niet hebbende kunnen
invoegen, en dit Stuk nogthans alle aandagt en opmer .
king verdienende van de geenen die de Staatkundige
Wetten van Zweeden begeeren to kennen, heeft by Yet
aan 't einde geplaatst .
Den tyd , wanneer de Heer CATTEAU dit zo wel uit
elkander gezette Werk opftelde, duidt by in de Voorrereden, die geen Jaar- of Dagtekening draagt, aan ; fchryvende : , yn oogmerk is, een Land to doen kennen ,
„ 't welk door veele groote
annen vermaard gewordea
„ is ; een Land, het welk langen tyd de Scheidsrnan van
„ Europa is geweest, en, geduurende 66n .en-twintig jaaren,
agten, die zich tegen 't zelve verbonden had„ talryke
„ den, het hoofd gebooden heeft ; een Land, 't welk, zelfs
„ naa zynen val, door zyne huislyke Omwendingen, en
„ door zyne aangewende poogingen tot herifelling zyner
„ rampen , zich de aandagt en oplettenheid des onderzoe .
„ kers heeft waardig gemaakt ; een Land, eindelyk, Yet
„ welk thans, met kloekmoedigheid , eenen gedugten en
„ magtigen Nabuur beoorloogt ."
Voor den Vertaaler , die zich van zyne taak wel gekweeten, en eenige
Byvoegzels en Aanmerkingen by het Werk gedaan
heeft, was dus, zo veel laater dit Werk in de Nederlandfche Wereld zendende, een ruim veld geweest om
die Byvoegzels to vermeerderen , en zich niet to verge .
noegen met de zeer korte Aantekening op bl . 82 :
• Zweeden in den Oorlog tusfcheh Rusland, Oostenryk en
• de Porte, ingerz ikkeld zynde, tastte hetzelve Rusland aan ;
,, docli
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,, doch met geen gelukkig gevolg.

Een byzondere Vreaand Augustus des Jaars 1790, op bet
„ de , in de,
„ oi:verwagtst, tusfchen de Keizerin van Rusland en den
„ Boning van Zweeden geflooten, inaakte aan den Oor„ log tusfchen die beide
ogenheden weer een erode ."
.Het Hoofddeel der Regeeringsgefteldheid loopt tot den
DCCLXXII . hier aan hadt niet weinig wee-_
Jaare
tenswaardigs en belangryks kunnen toegevoegd worden .
Leerzaam, onderhoudend en veelbevattend, hebben ivy
gezegd de, onzes oordeels, welvoeglyke bynaamen van
dit Werk to weezen . Overvloed van plaatzen biedt zich
aan, om deezen onzen lof to wettigen ; het affchryven van
gen enkel Hoofddeel zou hier genoeg volftaan kunnen ;
dan liever willen wy hier en daar wat ontleenen, om den
Schryver in meer dan een opzigt in zyne denkwyze en
fchryftrant to doen kennen .
's Schryvers penceel is, wanneer het op fchilderen aankonit ; en geene voeglyke gelegenheid daar toe laat by
voorby glippen ; daar op volmaakt afgerigt . Zie hier een
kleine : „ De groote wegen in Zweeden zyn hard en
„ breed : alien kronkelende loopende , verfchaffen zy
„ dikwyls eene aangenaame verrasfing ; waar door det, zelve minder verveelende zyn . De fchilderagtigfte too„ neelen vertoonen zich in menigte ; daar is 'er, waar„ uit de landfchapfchilder het grootfte nut kan trekken,
„ en die een romansch karacter hebben het welk men
„ bezwaarlyk elders zou vinden . Het oog vermaakt zich
„ in bet befchouwen dier treurige en woeste rotsklotn„ pen, hellende over cene groenende weide ; dier duistere en digte bosfchen, welke zich hier en daar opetere
„ lien, om, in derzelver doodfche fchuilhoeken, begraas„ de velden en kudden to doen ontwaar worden ; dier
„ vreedzaame hutten (*), flaande tegen zandige geberg„ ten,,
(*) en reist in Zweeden zomwylen geduurende vier-en-twintig
uuren door bosfchen, en tusfchen rotzen, zonder eene andere
wooning to zien dan die der Chivergoors , zynde boeren Post .
meesters . De Chivergoors woonen gemeenlyk op twee, zomtyds
op drie, en dikwyls zelfs op vier, mylen amands van elkander,
en bebben , behalven hun houten hut, flegts een paar hutten voor
bun vee of voor hun graan, en een klein vierkant fluk gronds
om 'er hop op to zaaijen . Deeze lieden weeten weinig van moes-
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ten, op welker kruinen eenige verflrooide dennext
door den wind bewoogen worden .
et veel moeite
eenen fleilen berg beklommen, en deszelfs top bereikt,
hebbende , ontdekt men eene vloeiende vlakte , om.
geeven door cen bosch, welks geboomte zich in 't
• zelve fpiegelt ; dit eenzaam bosch , waarin eene
• doodfche lute heerscht , doorwandelende, en geloo .
• vende verre van de menfchen en derzelver wooningen
• afgefcheiden to zyn , verandert in eens bet tooneel ;
• de gezigteinder breidt zich uit, en men oaitdekt ge• hugten , tuinen en velden , in welken kloeke flerk
„ gefpierde armen den veldarbeid oefenen ."
De Inrigting des Ryksdags befchryvende, die zamengefleld
is uit den Koning en de vier Ordens , den Adel, de
Geestlykheid , de Burgery en de Boeren, laat de Heer
CATTGAU zich wegens de Boeren dus hooren : „ De
„ Boeren, die de landen , welke zy en hunne afkome .
„ lingen bezitten, bebouwen, magtigen, zo lang zy om„ trent hunne verbintenisfen met de Kroon niet in ge .
„ breke blyven , de Orde der Boeren op den Ryks .
„ dag. Zweeden is bet Unig Land, waar de vertegen„ woordigers van bet lichaam der Landbouwers eene
„ byzondere en onderfcheiden klasfe in de Volksverga„ deringen uitmaaken . In de beraadflaagingen, betreklyk
„ de algemeene belaugen, kunnen veele zaaken voorko„ men, die een Landman niet kan kennen , en naar
,, waarde fehatten ; doch 'er worden ook veele overwoo„ gen en verhandeld, die hem byzonder betreffen, en
„ tot welker ontzwagteling zyne gevoelens van bet groot„ fle nut kunnen zyn . In de onderzoekingen zelfs, die
„ buiten hem, fchynen to zyn , kan by een goed door .
„ zigt hebben, wanneer de zaak hem in haar waare dag„ licht wordt voorgefteld ; bet eenvoudig gezond ver,, stand en de natuurlyke redenkunst oordeelen dikwyls
„ niet min verflandlyk en bondig, dan een door oefe• ning en arbeid aangekweekt veritand ."
„ Alles,"
fchryft by wyders , „ is treffend in de ontzagverwek• kende kende vertooning eens Ryksdags ; doch men wordt in .
• zonderheid getroffen door de rol welke de Boeren op
,, dit
„
„
„
„
„

kruiden, en eeten fchier niets anders dan brood in melk ge .
weekc, ei hier mede leeven zy, met hunne Vrouwen en Kiatren, vrolyk en vergenoegd, zyn flerk en gezond .
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„ dit flaatlyk tooneel fpeelen : hoe fchoon is hot, dell

• Landbouwer , in zyn eenvoudig boersch gewaad ,
• plaats naast de andere Inwodnders to zien neemen ,
„ den Throon met vrymoedigheid naderen, en den Vorst,
,, zonder verlegenheid , zonder fchroom , aanfpreeken !
,, Rampzalige Rusfifche en Poolfche Boeren , hoe verre
• zyt gy van deeze treffelyke beflaanlykheid verwyderd !
„ Gy befproeit het aardryk met uw zweet , wanneer gy
„ met veel moeite en arbeid hetzelve doorfnydt ; en noon
„ verzoet het denkbeeld van den dier voorregten, van den
enschheid eer en ister
„ dier voordeelen , welke der
,, byzetten, uwe kwellingen en moeilykheden, noch fort
„ vreugde en vertroosting in uwe hutten ! Gy hebt noch
„ Eigendom, noch Vaderland ; een wreed Despoot offert
• u aan zyne wonderzinnigheid op, en gy durft de kiag„ ten niet uitbrengen , welke een verbitterd hart u
- - Verfchoont, Leezers ,
„ op de lippen legt !
• die afgeperfte beweeging eener Ziele , die alle ferve„ lingen, van welken rang zy ook zyn, bemint en hoog„ (chat ; eener Ziele, die fmerte gevoelt, wanneer zy een
„ mensch onder het juk des rampfpoeds gedrukt ziet,
„ die zich vergramt, wanneer zy hem ziet veragten en
• onteeren ."
Elders van den Boerenfand fpreekende toont by zeer
ingenomen met denzelven in Zweeden to weezen . „ Hoe
ensch in deezen ftaat to be• belangryk is bet, den
,
waarin
by
zich
hot naast by zyne oorfchouweu
,,
• fpronglyke befaanlykheid bevindt ! Deeze agtenswaar„ dige Stervelingen, welken een naarfige arbeid van de
• ondeugd verwydert , op wier voorhoofd onfchuld en
• opregtheid rusten , die Been andere pragt en wellust
• kennen , dan eenen fchoonen Hemel , en een verruk• lyk groen , zouden zy niet eerder de oplettenheid tot
• zich trekken, dan die Hoveling , die zich alleen doom
• laag kruipen verheft , dan die Gunfleling van het ge• Ink, flaapende op hot dons, in de armen van den wel• lust, dan die Pronkert , die de waardigheid van den
„ mensch bezwalkt, door de beuzelagtigheid van zynen
• fmaak? Laaten wy in de but van den &,eedfchen Land• man treeden ; 'er heerscht orde , zindelykheid, gast• vryheid, en meestal welgefeldheid ; men befchouwt met
• genoegen den Bewooner ; zyn voedzel is eenvoudig ,
„ maar kragtig, en overeenkomflig met hot Gewest ; zyne
„ kleederen zyn alleen tot verwarming, en niet tot cie„ raad ;
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• raad ; by is geen flagtofFer van Staatkundige onderdrult• kingen ; eene ziele , welke door het juk van Despotic• mur niet is verpletterd geweest , noch gedrukt door
„ het gewigt der elende, ftraaltauit zyne oogen ; by kan
• gemeenlyk leezen en ichryven ; de voornaamfte trekken
• uit de CJcfchiedenis zyus Lands zyn hem bekend ; by
„ fpreekt daar over met zyne Kinderen , en ontfteekt
• in hun hart liet vuur van Vaderlandsliefde .
„
en heeft 'er verfcheideue gezien, die, in de hach• Tyke tydeu, waarin Regeeringloosheid onrust en twee• dragt verfpreidde, eene rol gefpeeld hebben . De naam
,, van oLOF NOKANSON zal altyd in Zweeden geeerbiedigd
• zyn : deeze Landman, gebooren in een Dorp van de
,, Provincie Blekingen , was twaalfmaal Afgevaardigde en
• achtmaal Spreeker op den Ryksdag. Toen de Staaten,
• 17A3 , over de keus van een Troonsopvolger raad• pleegden, verkoozen de Adel, de Geestlykheid en de
„ Burgerlland, eenpaariglyk, ADOLPH FREDERIK ; de Boe• ren keurden deeze Verkiezing niet goed , itonden op,
„ en wilden hunne Stem alleen aan den Prins van Dunemarken geeven : ILOKANSON ftelde zyne poogingen to
„
,, werk , ten einde hun tot bedaaren to brengen ; by
• vergaderde lien, en deedt hen binnen een uur tot bet
• gevoelen der andere Volksvertegenwoordigers overgaan .
• Deeze waardige Vaderlander overleedt to Stokholan, ge,, duurende den Ryksdag van 1769 , in den Ou .ferdonl
• van 75 Jaaren .
en deedt hem eene pragtige Be .
• graafenis aan ; de
aarfchalk , de Spreekers van de
• Geestlykheid en den Burgerftand , alle de Afgevaar.
„ digden van den Boerenftand, en verfcheidene van die
• der drie andere Standen, maakten zyne Lykftatie nit .
„ Hy werd in de Kerk van Ridderholm bygezet, alwaar
„ by cene plants kreeg in het Familiegraf der Graaven van
„ FERSEN. - HoKANSON was met een billyk oordeel
• en gezond verftand begaafd, en had de gaaf van we!
„ to fpreeken ; zonder eenige Letteroefeningen verrigt to
• hebben, hadt by door waarneeming en leezen kundig,~ heden verkreegen . De Eer, welke by in de Hoofd,~ fad genoot , de Vermaaken, tot welken hem toegang
,, werd gegeeven, ontnamen hem niets van zyne lofyke
„ eenvoudigheid ; to Stokholm aan de pragtige tafels van
„ de Grooten des Ryks gezeten hebbende , keerde by
~, met minder vergenoegd en to vreden na de larrdlykq
fi
„ maa1*
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„ maaltyden , welken zyn but hem aanboodt ; met de„ zelfde hand, waar merle by de Befluiten des Ryksdags
,, tekende , ftunrde by het kouter , waar mede by de
• vooren des velds tekende . -- De Koning FREDERIK,
„ door de Zuidlyke Provincien des Ryks reizende, hieldt
• met zyn Gevolg till by HOKANSON, en het iddagmaal
• by deezen goeden Landman . Hoe belangryk moest
• deeze ontinoeting van de Kroon en den Ploeg zyn !
• Welk eene geiioeglyke vreugde moest de ziel van FrtE,, DER1K ondervinden, indien de trotschheid en groothe„ den dezelve niet ongenaakbaar hadden gemaakt voor
,, de gevoelens, welken de Natuur bemint!"
Breeder, dan wy bedoeld hadden , is de aanhaaling,
de Zweedfche Boeren betreffende, uitgeloopen ; dan Leezers , wier hart wcl geplaatst is, zullen zich des niet beteest altoos maakt de Heer CATTEAU in elk
.
gen
Hoofdftuk een aanloop tot de zaak daar in verhandeld,
die zyne denkwyze over 't een en ander aan den dag
legt . Hoe welgepast begint by bet Hoofddeel over den
Godsdienst : „ De duisternisfen der onkunde heerschten
• overal ; bet Bygeloof drukte den geest der menfchen ,
„ met bet juk van duizend dwaalingen, ter seder ; vdele
„ kunstgreepen waren bet weezenlyke van den Gods• dienst geworden ; men deedt alles voor GOD , behal„ ven 't geen by eischte . Op dit voor de
ensch„ heid vernederend tyditip nameri de Zweeden bet Christendom aan ." - Vernield hebbende, hoe Pausdom, Cal .
yrnisn:us en Lutherdo ; ;a , na den voorrang dongen , en
't laatfte bepaald werd voor altyd de Godsdienst der
Zweeden to zullen zyn , vaart by voort : ,,
en was
„ ten tyde der Hervorming genoeg verlicht, om de mis„ bruiken to zien, welke in de Kerk ingevoerd wares ;
„ maar men was bet niet genoeg om bet zagtaartig ea
• vreedzaam karakter to bekleeden, bet welk woeste zeden en fchandelyke vooroordeelen nit bet Christen• dom verbannen hadden . In de algemeene gisting, wel„ ke in then tyd heerschte, moest men zonder twyfel
„ bet Geloof vastftellen , en, tlegts eenen heerfchenden
„ Godsdienst toelaaten ; maar deeze voorzorg Hoot van
„ toen of de liefde en zagtmoedigheid niet uit ; men zou
„ bet waar karakter van bet Euangelie , zonder eenige
• uitzondering, hebben kunnen volgen, zo dra bet werk
• bevestigd was gewordea , en de wysheid der Soave„ rainen, eenitemrn g mct die der Geest:yken, zou, van
„ dit
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„ dit oogenblik of , de Godsdienftige vereenigipg heb .
„ ben kunnen doen gebooren worden , welks befchouwing thans de ziel des Wysgeers voldoet, en tot
aar bet is nit de Gcfchiedenis
„ troost verftrekt. „ bekend, dat de Christenen der onderfcheide Gemeen„ fchappen, verre van elkander wederzyds dezelfde be„ ffaanlykheid toe to ftaan, in de Gewesten waarin zy
„ vereerrigd zyn, elkander die grogte voorregten heb• ben ontzegd, welke de enschheid voor ieder cnsch
• in elk Land tragt to verwerven ." Hoe verre men daar
van in Zweeden vervreemd was, wyst dit Hoofddeel nit ;
en Dog is 'er veel to lenigen in een Land , waar, in
deeze verlichte dagen , onder andere harde bepaalingen ,
de VastffieIling geldt : „ Dat tegen de zulken der Zweeden,
• die hunnen Godsdienst verlaaten , volgens de Wetten ;
• des Lands zal to werk gegaan worden ." En welke is de
Straf, die de Wet in dit geval voorftelt ; cen Straf, tent
tyde van KAREL DEN XII bepaald : „ Iemand van de On• derdaanen des Konings van Zweeden, van Godsdienst
„ veranderende, zal nit bet Ryk gebannen worden , met
„ verlies van alien Regt van Erfenis voor hem en zyne
• Afftammelingen ! "
Wy twyfelen geen oogenblik, of deeze opgave van de
denk- en fchryfwyze des Heeren CATTEAU zal onze Lee.
zers uitlokken om bet Werk zich eigen to maaken , en
to zien hoe by met lien Geest de opgenoemde Hoofddee»
len behandelt .

Verzasneling van Cafus Pofitien , VcorJlellingen on Declaratien, betrekkelyk tot voorvallende Omftandigheden in den
Koophandel, van tyd tot tyd binnen deeze Stad beoordeeld en
ondertekend. Eerfle Stuk. Te llnz/lerdam by P. H . Drons .
berg, Stadsdrukker, 1793 . In gr . dvo. 2oq. bl.
voor to komen, heeft men at van oudsher de tocvlucht
genomen tot het opflellen van Cafus Pofztien, T urbens,, en andere
Voorftellen, welke in den Koophandel en Asfurantie zorntyds
voorvallen ; en om eenige bedenklykheid, of voorziening regen dezelve , door Keuren, Plakaaten, Statuten, enz . ainlelding tot gefchilien tusfchen Partyen geeven . Zodanig iiogelyke
voorvallen laat men dan door kundige Rechtsgeleerdgu-,en Itooplieden btoordeelen ; wier Advyzen, op de reden en billy~theid
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gegrond, offchoon niet met dezelfde Sanitie , als die van den
Souveraiit geemaneerde Wetten, bekleed, meermaalen, als zodanig, door zeer geeerde Rechtbanken zyn aangenomen .
Bet wegraaken van veele zodanige Turbens, na dat zy door
de Kooplieden getekend waren ; bet moeilyke , om dan weder
zodanige op to flellen, en to laaten beoordeelen ; heeft eenige
Amfterdamfehe Kooplieden bet befluit doen neemen , om dezelve in een hundel to verzamelen , en van tyd tot tyd to
doen uitgeeven, om by voorkotnende omftandigheden gemak .
lyk to kunnen nazien , of foortgelyke dilferentien niet reeds
bevoorens beoordeeld waren ; en hoe . En op deeze wyze,
heeft men , na den jaare 1788 , geene Turbens ondertekend ,
dan van welken can de Uitgeevers van dit Eerfle Stuk een
Copy was ter hand getteld, benevens de naamen der Kooplieden en Rechtsgeleerden, die over die voorgedraagene Voorflelo
len geadvifeerd hadden .
Eene uitnoodiging in de Couranten, om zodanige Stukken ,
~n vroegere tyden opgefleld , aan den Uitgeever to bezorgen ,
heefc weinig vrucht gedaan ; men heefc echter XXIII Voorvallen in dit Eerfte Stuk medegedeeld, en men hoopt, dat,
i •t bet vervolg, de bedoelde oude Stukken , ter onderfleuking van deeze onderneeming, nog zullen gezonden worden .
Om een voorbeeld, uit een deezer Cafus Pofrtien, aan onzen
Leezer to geeven, zullen wy alleen bet eerfle hier laaten vol .
gen ; in bet welk beweerd words : dat de Honder van een IhisJbrief zyn recht van aanfpraak op den Remittantjverliest, nit
, oofde van deszelfs Delcredere, in geval van de zyde des Houders
verzuinrd is, behoorlyk to protefeeren. --- DeVoorieiling is dus :
„ A to Parys remitteert voor zyn rekening aan B to Jlinf -eraam Wisfelbrieven , waar voor by van hem retour verlangt in
Wisfels op Spa ;Jen, onder zyn Delcredere . B accepteert den
voorflag, en doer hem de yerlangde retouren , op den 6 February , in diverfe Wisfels op Spanjen , waar onder een ?de
Wisfel is geweest van zero Piasters op
adrid, nit Londen
getrokken den 31 January op Ufo, waar op eene eanwyzing,
adrid to vinden, en, des noods,
de prima daar van by C to
gerecommandeerd can 3) , mede to
adrid, door E to 4?xfierdarn, Endosfant van B . A remitteert deeze Wisfel aan zyn
Correspondent to Bajonne , en , dezelve vervolgens te
adrid gekomen zynde, melds deszelfs Houder zich aan by C,
om de prima , uic hoofde der aanwyzing op de side gefteld .
C leverc een prima zonder acceptatie, en waar van de vervaltyd niet accordeerde met de gezegde ede, zynde deeze prima
getrokken op 4n en een half Ufo . De Houder laat dezelve
ongeprotefteerd tot op den z April, faute van betaaling , en
addresfeert zich by D, die weigert to intervenieeren voor rekening van E, geevende voor reden, dat de Wisfel gepreludliceerd was. A ontvaugt de Wisfel to rug , en zendt dezelve
aau
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aan B, met ordre om van E daar van de betaaling to vorderen, en hem daar voor to crediteeren . E weigerc aan B de
Wisfel to rembourfeeren ; zeggende, dat dezelve geprejudiceerd
was door verzuim van den Houder, zo als by bet protest bleek .
B zendt _ vervolgens de Wisfel met bet Protest to rug aan A,
om zich to voorzien tegen dien zulks aangaat .
„ A pretendeert B aanfpraakelyk to maaken voor alle de ge
volgen , uit de weigering van her rembour fement van deeze
Wisfel voortgekomen ; zich grondende op deszelfs Deloredere,
alzo bet Evenement, dat gebeurd is, zotader zyn toedoen is
voortgekomen, en zich B nit dien hopfde niet onccrekken,kon,
om de Wisfel to rembourfeeren, indien zyn eisch op zyn Correspondent to Bajonne , dewelke by had, doen a loneeren ,
hem ont-zegd wierd , en by gevolglyk zyn recht op B referveerde .
„ B fustineert , dat zyn Engagement voor 't Delcredere aan.
A berekend, wegens zyne gedaane retouren , zich alleenlylt
extendeerde op de foliditeit van zyn Endosfant, dewelke met
reden geweigerd heeft, de Wisfel to rembourfeeren , als zynde
door den Houder van dezelve verzuimd geworden de noodige
demarches, op zyn' tyd, daar tegen to doeu, waar door by
van zyn Engagement met A fustineert ontfagen to zyn, als hebbende geen bewys om zyn regres van Guarantie tegens zyn Endosfant to handhaaven ; en, zo by een eisch van Guarantie moest
formecren tegen zyn Endosfant, en hem in rechten vervolgen,
nit krachte van een ontydig Protest, alle de gevolgen van dien
ten laste , rekening en rifico, van Committent A zouden komeu
to vallen .
„ De Heeren Banquiers en Negotianten to fmfleldain worden verzogt hun Advys to geeven over 't bovenftaande geval .
„ De ondergetekende Banquiers en Negotianten van llmflerdam, de questie, bier boven voorgedragen, overwogen hebbende, zyn van Advys, dat de eisch van A tegen B ongefundeerd is, om reden de Houder van den Wisfel verzuimd heeft ,
in tyds, de noodige demarches to doen, waar door B van zyn
Engagement van Guarantie is ontfiagen, als ftrekkende hetzelve
zich maar op de foliditeit van zyn Endosfant, zynde B nier
anders dan Commisfionair van A ; blyvende dus alle de gevolgen, die, nit hoofde van een ontydig Protest, kunnen voortkomen, ten laste, rekening en rifico, of van A, voor wiens re .
kening die operatie gefchied is, of van dien , dewelke bet verzuim heeft gedaan."
Dic Advys is door 41 Huizen van Negotie to Amfleldam orndertekend .
Het laatfe voorltel , in dit Eerfe Stuk, is uit
bet Italiaansch vertaald , en to Genoa opgefteld .
Wy herinneren ons, dat de 1hi~felflyl van 4mfleldam mede,
voornamenlyk , uit zulke voorfellen aan Kooplieden ontfaan
is : maar zyn de Pleitgedingen daar door verminderd ? Wy
wenschK 3
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wenschten bet ! Zekerlyk kunnen deeze en foortgelyke opilelien daar toe flrekken, dat wy tot eer van bet
enschdom
boopen.

De Krygskunst, in zes Zangen . Naar het Fransch van FREDERIK DEN TWEEDEN, Koning van Pruisfen, door J . G . DOORNiK . Te 4mfleldam , by P. J . Uylenbroek, 1793 .
In gr.
gvo . 124 blA
bekwaame en ervaaren lieden,boven anderen,het recht
hebben, om in die Kunst of Weetenfchap lesfen to geeven,
Iin ndien
welke zy boven veele anderen uitmunten ; dan zal men niet
twyfelen , of FREDLRIK DE TWEEDS joist de man was , die
een Leerdicht over de Krygskunst mogt fchryven . Hy, die
zoo veel deel had nan de Oorlogen, in deeze Eeuwe in Eu.
ropa gevoerd . Die met eigen ®ogee zyne regelen proefon .
dervindelyk konde toetfen ; en , daar by, aan de eene zyde,
diknmaals den dood in de oogen zag, aan den anderen kant,
meermaalen den fchrik zyner Wapenen onder zyne Vyanden k on .
de verfpreiden . Hy, die dit alles deedt, en to gelyk zoo veel
vernuft bezat, om zyne ervaaringen in vloeijende Verzen voor
to draagen, bezat waarlyk bet grootfle recht, om deeze floffe
to bezingen .
Dat de Krygskunst nuttig is, om dat de Kryg beflaat
dat cene zucht tot de laatfie hem niet aanvuurt tot zingen
maar Vrede boven alle to waardeeren zy ; dit toont de
Koninglyke Dichter reeds in den aanvang van zynen eerflen
Zang, in de volgende Verzen .
o Gy, tot erf enaam van Pruifens kroon geboren,
TTrien eenmaal fce?ter, troop en weegfchaal zyn befchoren!
Cy, 't bloed der helden! gy, de lust en hoop des Staats!
Hoer, jonge Kooingstelg! do lesfen eens Soldaats,
Die, opgekweekt in 't veld, gevorrnd in krygsrumoeren,
U tot de glori roept, rr leert de wapens voeren .

Geen paarden, oorlogsvolk, kanon en handgeweer ,
Yerdeedigen alleen der volken magt en eer :
Leer eerst bun recht gebruik, en ken de vaste wegen
Waar langs, door de ooriogskunst, de zege word verkregen.
yn Zangfier fchetfe a bier, door 't dichterlyk penceel,
De deugdea van een' held, gevorrnd voor 't krygstoeneel ;
Zyn aangeboren vuur ; vergaerde kundigheden ;
Zyn' moed, vol werkzaamheid en waakzaanr zorg befleden ;
En eindlyk door wat kunst de u'aarlyk groote held
De grenzcn van de kunst met roem to buiten jnelt .
lI'aan
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Waan Wet dat de Oorlogzucht myn dicktvuur doet outvonken ;
Bat ik, door glori blind en door haar dwaaling dronken,
Den kr ygstoon daavren Woe de rnenschlykheid ten fpyt,
En in uw hart ontvonke eon woeste drift ten fryd'.
Geen ATTILA zy oeit uw volgzucht waard' ge6ordeeld :
Een TITUS, een TRAJAAN, des rnenschdoms eer en voorbeeld,
Bekroond, zo door bun deugd, als door bun lzeldendaen,
Bied u myxa Zangeres, 6 Prins! ten toonbeeld aan .
Vat eer de glans verwelk' der blinkendJle eerlnurieren,
Dan dat bet onrecht aoit bun glori zou ontfieren .
i Zegenryke Free, die elk gelukkig nnaakt!
En gy, BeJcherrngod, die der Pruisfchen ryk bewaakt!
Verwydert van bun land, bun grenzen, velden, f eden ,
Pat fchriklyk volksrerderf, die bloedige yslykheden,
Geroewde geesfels van deeze ongelukkige card' !
tlcht ge, in der goden raad, nzyn bee verhooring waard',
fiat dan uw toezicht heeds dit bToeijend oord bewaake ;
Vat, door uw zorg, dit volk bet zoet der rust fleeds ftnaake ;
Dat , onder 't rieten dal,, de landman, wcl to vreerz,
De vruchten van zyn vlyt vergaer voor zich alleen ;
Dat TH IIS, op haar Jloel feeds veilig, de ondeugd fraffe ;
En aan de onnozelheid gerechte wraak verfchaf'e ;
Dat onze fzhepen vry belanden op de ree,
Geen vyand duclzten, dan de winders en de zee ;
Da:, op den troon, INER V , de oliftak in haar handen,
Steeds voorzitte in den raad, tot heil van deeze landen!
Doch , za een vyand ooit, mislaid door trotfehe hoop,
Zyn handen flout dur ft faan aan d'achtbren vredeknoop,
Gespt, L'orflen! lolken! dan bet hafnas aan uw laden :
1)e Hemel flerke uw zaak, en fraff' bet rechtyertreeden .
De Dichter verdeelt zyne kunst des Oorlogs, op eene zeer
geleidelylte wyze . Na, in den eerfsen Zang, de algemeene
Plichten en Wetten befchreven to hebben, die elk Krygsman
moet volgen ; na getoond to hebben, dat men, om Soldaateti
to gebieden, vooraf eerst zelfs de laagt}e rangen, en dus ook
then van Soldaat, moet doorgegaan zyn ; begint by den tweeden
Zazng met eene Aanfpraak aan de Tweedragt . Hierop verfchy
nen de Legers in bet veld, tier neerllaau, voortrnkken, verichanfen , en verwisfelen van (land, befchreven worden . In den
derden Zang wordt bet beleid van den Krvgsman, ter verdediging van zyn heir en posten ; in den l ierden, bet belegeren
van Steden ; in den Lyfden,het betrekken der Winterlegeringen ;
en in den Zesden, het moetiykile en gevaarlykfte der geheele
K 4
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Crygskunde, namenJyk bet leveren van een' Veldflag, omftanN
dig befchreven .
Aanmerkelyk is bet, dat FREDERUK, tot zyn eerfle voorcverp,
de Ba jonet verkozen heeft, welk krygsgeweer dit afgeloopen
jaar, in de Legers der oorlogende Volken, zulk eene vreesfelyke verwoesting heeft aangericht, dat men de volgende Ver .
Zen niet voor to ver gedreven zal houden .
Ik nzaal n 't oorlogstuig, dat woede en list bedaclzte ;z,
En in Baijonnes wal bet eerst ten voorfchyn bragten,
't Geen , daar 't de kracht van 't vunr en 't flaal to feiamen paart,
Een dubblen dood vertoont, cen dzzbble yzing baa ;7 .
By de herinnering, dat FREDERUB's Vader een uitfleekend ge .
genoegen vondc, in eene menigte groote lieden onder zyne
Troupen to hebben ; 'en tevens dat bet een eangenomen ge .
bruik, en, door dcn tyd, 21s eene Wet geworden is, dat men,
in de meeste Legers, de grootfle Lieden in bet eerfle gelid
flelt ; ondervonden wy , dat de Dichter van dit bedrog Ivoor
bet oog verflandig gezweegen heeft ; meldende alleen , fiat de
Pruisfchen drie man hoog in 't gelid ilaan . Wy ,voor ons,
hebben bovengemelde plaatfing der groote lieden, in bet eerfle
gelid, oltoos als een misflag befchouwd, nadien dezelve daar
de kleinere agter hen flaande foldaaten beletten oin voortivaards to zien , en dus bet fchoc van den fnaphaan, of den
sleek der Baronet, meer onzeker maaken . Wanneer men de
orde eens omkeerde , en de kleine perfoonen voor , en de
grootere agter, zich flelde, zou men dan niet gefchikter ban .
delen? Zekerlyk zouden de Vyanden dan geene Dwergen agter
Reuzen vermoeden ; maar de kleine lieden zouden hun geweer
veel gemakkeiyker kunnen gebruiken, en van zich kunnen zien ;
terwyl de grootere met minder moeite over de kleinere zouden kunnen been fchieten . Voeg bier by, dac de trapswyze
opklimming van de gelederen zelve aau bets oog dan veel
beter voldocu zouden .
Het betrekken der Winterkwartieren wordt, op de volgende
wyze, door FiREDERIK aan ;;eraaden .
't Is noodig dat uw Folk, dat reel in 't krygsveld !yd ,
In ongefloorde rust den guuren linter flyt' :
Te veel vermoeifing doet hen lust en kracht ontbeeren .
De kunst kan bier 't gevaar van overrornpling weeren.
Zorg dat esn good deel yolks, flrydvaardig op uw' %enk,
Des vyands snags bedwing' , dat by uw rust niet krenk'
Fen trouwe en flerke wacht meet ieder voorpost dekken,
.En, als een keten, zich langs 't front uws legers fl; ekkeu,
Like engte, elk bosch of fpsor, zy daadelyk bezet
IJVlet een gedeelte uws heirs, dot op den vyand let ;
y I.
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,den kundig Oorlogsman moet gy den post betrouwen.
Om op dees keten Heeds een waakend oog to houen .
• ligte ruitery, dragonder en huzaar,
• telkens ap de been, ter veering van 't gevaar,
Befpiede 's vyands heir, ontruste 't, doe het fchroonten,
En van zyn' minfle flap de tyding it bekomen :
Door hun herhaald bericht, word all' wet by befluit
U daadelyk gemeld en daadelyk gefluit .
De Heer D00RNI ;: , die, als dichterlyk Vertaaler van deeze
Krygskunst des grooten FREDERIKS, de toegeeflykheid van hev
Publiek , op deezen moeijelyken arbeid, verwagt, heeft onze
Natie eenen wezenlyken dienst gedaan, met haar dit Leerdicht,
in zulke vloeijende Verzen, in handen to geeven . Het afbeeldzel van den Oorfpronglyken Dichter verfiert bet eerfle blad
van dit zeer net gedrukt Werkje .

Liederen voor den Landman, door JAN VAN FYK, Predikant to
Loosduinen . Eerfle Stukjc . Te 4mflerdam, by J . Allart, 1 793 .
Be,ialven het Poorberigt, 63 bladz . in i2mo.
it Stukje bevat, behalves een Versje aan de Landlieden,
D
drie itlelkliederen, drie Zaailiederen, twee Avondliederen,
twee Illorgenzangen, en voorts nog vyftien Liederen, getituld :
By het
aaijen , op het Dor/ehen , op het lWannen , op de
arkt, op den Regen, de jonge Herder, de Herder met de Larnvrertjes de Herder met het kreupel Schaapje, het Scltaapfcheet en , het Botmkweeken , de Kinderfchoole, de Schoole van het
C,2ristendotn , het Catechizeeren , op Oudejaars avond, op ZVieuwjaars d,-.,g. Zy zyn alien berymd, op een na, het Catechizeeren
getituld . De Heer Van EYK wydde ze toe aan bet Genootfchap
tot Verdediging van den Christelyken Godsdienst , opgerigt in
's Hage, 't welk iederen Godsdienstminnaar hadt uitgenodigd,
om ook voor den gemeenen man to werken .
enigmaal hadt
de Schryver, als by zyne Dorpelingen in derzelver arbeid bezig zag, gedacht : „ Hoe gelukkig is de Landman, en alien,
• welke, uit kracht van ban beroep, met de vrye lucht, de
• zachte leere der fchoone Natuur inadement Hunne bezighe• den kunnen hen opleiden tot godsdienftige gevoelens . Wer„ kende ow de fpyze, die vergaac, kunnen zy de fpyze, wel„ ke blyft tot in bet eeuwig ]even, proeven . Wisten zy ailed
• flechts, welk eene flicking onder hull moeilyk werk, weak
„ een geesteiyk en hemeihch voedzel in bet ftof der aarde voor
• bun to v;nden zy," Dit denkbeeld hadt hem aangezec, om
de betaamlyke gedachten en gevoelens, welke den Land- en
Akkerarbeid kunnen veraangenaamen, in deze Liederen tut to
drukken ; de zo even gemelde uituodiging, gevoegd by de
K 5
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ARTINET, VAN DEN BERG, e12
vo ecldC11 Van VAN ALI'IIEV,
van de lllaatfc,iappy tut nrt watt hey lllgeuteen, halt hem op.
gewekt, urn deedlven in htt Iicht to geeveI ; en , als zy wet
ontvangen worden, belooft by 'er meerder by to voegen, met
alleen voor den Landman , maar ook voor andere lieden uit
den gerlngen Burgerfland, gefchikt .
Wy twyfeleu 'er Diet aan, of die belofte zal vervuld worden ; want bet zou ons zeer ontfchieten, indlen deze arbeid
van den Veer viN EYK flier wel ontvangen werdt, daar dezeive
in de daad alien ]of verdient, en ter bereikinge van her oog .
merk, dat by zich voorilelde, volkomen gefchikt is . Hy bedient zich van de natuurverfchynzelen op her land, en van de
bezighede1 en lotgevallen van den Landman ; niet alleen, orn
help tot dankbnarheid en vertrouwen op God aan to zetten ;
iDar by gebruiht dit alles ook als zinnebeelden van geestelyke
zaaken . In dir laatffe, echter, is by ook geheel natuurlyk en
ongedwongen , en meestal gebruikc by zyne zinneprenten op
dezelfde wyze, waarop zy in den Bybel voorkomen, tell wel .
ken einde ook boven ieder Lied een toepasfelyk gezcgde t
uit de H . S ., geplaarst is. Ben ieder dus, die in de godsdienflige gevoelens van den Heere VAN EYx inflemt, zal zich.
ISartelyk gaarne met deze zyne Liederen vereenigen : en zy,
die hier in eenigszins van hem verfchillen mogen, zuilen wen .
Ichen, dat een voor dezen taak zo bekwaam man onk eens
andere onderwerpen kieze, of wel de eigen onderwerpen zv
bebandele, dat zy van alien, welke godsdienflige gevoelens zy
ook aankleven, welmeenaud kunnen worden nagezongen . Want,
in de daad, by heeft den regten Loon van Volksliederen ; by is
eenvouw1g, zonder laag to zyn ; by blyft Dichter, en nooit
is echter zyn vlucht zo hoog, dat by voor den onkundigea
onverflaanbaar worde ; zyne taal is zuiver ; zyne uirdrukking
kiesch ; en zyne Wyzen zyn, of die van de Pfalmen, of van
bekende Liederen, en meestal vry gemakkelyk .
1VUlaar met regc verwachten onze Leezers van ons een proeve
nit dit Bundeltje . Ziet daar dan een Lied
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y zal zyn' dorschvloer door1fens wan in zyne hand is, en
zuivcren, en zyne w 'e 'an zyne fchuure 't famenbrengen, en
zal bet kafmet onuitbluse'dyk vuur verlranden . atth . Ill: Ia .
wYzE :

Zwygt winders, gy

flroomen .
VOET .

5a! lusti ;, myn P>ri,tden !
Brengt bundelen aan!
En flingert de vlegels
Op 't fprtttgczzdc gaaan!
Ginds
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Ginds zuivert de Wanner
Het onkruid en kaf,
Van 't Zead in zyn Zeeve ;
Hoe vliegt het 'er of !
Straks fleeken wy luctig
De floppels in brand ;
Zoo blyit 'er niet over,
Dan asch op het land .
Dan kunnen wy ,usten,
En droogen ons tweet,
En danken voor 't goede,
Dat God aan ons deed.
Bet Dorsfchen geeft voordeel,
En flichting daar by .
Deeze aarde is Gods akker,
Gods akkerwerk, wy .
Gods knegten, de zaaijers.
Gods woord is het zaad.
Tot maaijers zyn de Eng'len
Beflemd in Gods Read.
Op 't laatfle der dagen,
Eer alles bezwyk' ,
Thordt eenmaal deze aarde
Een' Dorschvloer gelyk .
En 7efus zal koosnen,
En onkruid en kaf
Doen branden met vlammen
Van eeuwige Jlraf.
Dan voert Hy de vroosnen,
ills zuiver gewin,
Ter hemelfche fchuure,
Door de Engelen in.
Dan wyst Hy de Boozen,
ills kaf, van de hand,
Door vuur to verteeren,
Dat nimmer verbrandt,
De mat van dic Stukje komt zeer wet overeen met bet
onderwerp, lets, dat geenszins aityd by onze Dichters in acht
genomen wordt, en dat vooral in Liederen van het hoogtte
belang is .

Brie.

T4.E

P. T. COt9PERUS, BRr¢VEit± .

Brieven over het voordzetten van Schaapen en het verfywen van
derzelver [Vol in de Vereenigde Nederlanden, door P . T . couaatfchappy de, . Weetenfchap .
PERUS, Lid van de Hollandfche
pen to Haarlenz, en van het Provintiaal Utrechtseh GenootfchaH van Kunften , enz. Dienaar des Woorcrs to Gouda .
Te Gouda by W. Verblaauw, 1793 . In gr, w;vo . 5,} bl.
e Wel Eerw. COUPr4Rl's , by de uitgave der Verhandelin .
gen van den Heere D'AuBENTON over de F-,Znfche Wolle (*), beloofd hebbende eenigi~ Aantekeningen op dezelve to
zullen doen volgen, verllond vau den Drnkker dyer Verhandelingen - dat de aan,:acht van onze Landgenooten op die
Stukjes niet zoo vecl gevai :en was, dat hy, by let itgeeveu
van dezelve zyne rekening vondr ; en oordeelde derhalven best,
die beloofde Aantekeningen in eeuige Brier_ z re omvatten, ten
einde de daarby belang hcbbende , van zyne verrichtingen , ten
opzichte van het verfynen onzer Vaderlandfche Wolle , niet
onkundig to laaten .
In den Eer len Brief, welke enkel in dit Stukje gevonden
words, fchryft zyn Eerw . aan den Heer P . A . TWENT , Heer
van Raaphorst en Rozenburg , welke met hem , federt den
aare 1786 , de zorg op zich genomen heeft , over zulke
chaapen , die de Huishoudelyke Tak van de Hollandfche
aacfchappy der Weetenfchappen to Haarleziz gekreegen hadc, om
daar mede Proeven tot verbetering van once lnlandfche Wolle
werkflellig to maaken : dat hy, onder zyne Papieren, een bewys van onzer Voorvaderen nyverheid gevonden heeft, onder
iddelen om de Duinen to her/lelden titel : „ Confzderatien en
„ len , en door het depopuleeren der Konynen bekwaanz to maa
„ ken tot het beiveiden van Schaapen , on; daar door een pro„ duct van [Vol to bekomen, tot maintenue der anufaftuuren ;"
Haarlem 1739 . Dat by vervolgens
gedrukt by ENSCHEDC
van den Eerw. Heer KNEPPELHOUT , predikant to Gorinchem ,
een ander gefchrift, in Folio gedrukt, ontvangen heefr, beiddelen, die zouden kunnen frekheizende : Confzderatien en
ken tot aankweeken van lVol, en tot voortzettinge van fYolle
anufaCuuren , en de gevolgen van then , in de Provintie van
Holland en Westvriesland. Deelende, ten flotte van dit berichr,
beide deeze Stukken , als ilanhangzels op deezen Brief, of als
Bydragen tot de Verhandeling van den Heer D'AUBENTON, mede ;
xhoon zyn Eerw . niet in 211es met de Opftellers dier Stuk.
ken, (zynde geweest de Heeren BUrssANT,) overeenilemt ; keurcncte inzonderheid her daarin voorgedragen verbod, vast den
a- , voer der Inlandfche Wolle, af.
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In het tegenwoordig cydftip , in bet welk men zo veeL
moeite doer otn ook in oils Vgderland de Tholle tot meerdere
volkomenheid to brengetl , la:nnent deez^ Srnkken van dienfle
zyn, otn bet gevoelen van vroegere L : ;hryvcrs, over dit belangryk onderwerp, mdt de tegeawoordige denkbee1den te kunnen vergelyken . Zekeriyk is 'er heden hug al to veel waar.
heid, in de klagten, welken men in bet tweede Sulk aantrefc,
en reeds in den Jaare 1739 ontboezemde, namenlyk : „ dat de
• Engelfchen Vigi.'anter als wy in dit fink geweest zyn ; dat
anufa6tuuren toegelegd, en ons onverwagt
„ zy zich op de
„ daar van ontbloot hebben , door de Fabryken met haare
• Wolteelderyen to onderfteunen ; terwyl wy verwaarloosd heb• ben, de onzen op dien grondilag to bouwen ; dat men die
„ Waarheden wel erkend, maar tot derzelver herfieltinge geene
„ wegen heeft ingefiagen ;
Wy hoopen dat de Eerw. coUPERUS gelukkiger in zyne
poogingen mote faaben date de Heeren BUISSANT gedaan hebbetl ; bet geen wy ouk voorzien, nadien, (als men ons wet
onderricht beefs,) zyn Eerw . reeds zodanige inlandfche Wolle
geteeld beeft, die in de bereiding, en is bet maaken van La .
kenen, geenszins voor de Spaanfche Walk behoefc to wyken .
Wy verlangen dit in de volgende Brieven bewezen to zien, ca
raaden intusfchen de leezing van deezen eerften Brief, de by
die ftoffe belanghebbende Nederlanders - dat wy alien zyu
--- met genoegen aan .

G:-or.dbeginfele;z dcr Cyfferkunst ; zynde cene volledige opgave vary
alle de iegelen tot deeze iVeetenfchap behoorende, betoogd nit
de Natursr van het Tal-Stelfel, en opgehelderd door een me .
zigte uitgezogte Voorbeelden : waar by gevoegd zyn, de Tafeler>
dcr ondeelbaare getallen, en die van de deelers der deelbaare
getallen s an 1 tot 216oo : Opgefleld ten dienfle myner meergevorderde Leerhrrgen , en ingericht am hun, die zich op hev
onderw3s in deeze Weetenfchap willen toeleggen, tot een HandDoor JACOB DE GELDER , Fransch en
leiding to flrekken .
Duitsch Icestfchoolhouder , en Leermeester in de Tys0, Sterrellardryks- en Zeevaartkunde, to Rotterdam. Gedrukt,;te Rotterdam by N. Cornel, 1793 . In gr. 8vo . 746 bl.
deelt dit Werk in drie Boeken .

e wiskunflige
In het eerfle handelt by over de geheele getallen ; in bet
D
tweede over de gewoone en tientallige gebrokens, benevens bet
VAN GELDER

trekken der Quadraat- en Cubix-Wortelen ; en in her derde
eet- en Rekenkunflige
over de evenredigheid der getallen, de
Reek/en , benevens de uatuur der Logarithrnen . In alle gevallen is by duidelyk en uirgebreid, zo dat een Leerling, die
do
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de Grondbeginfelen der Cyfferkunst in hunnen aart omfandig
wil leeren kennen , dit Werk met voordeel daar toe kan
gebruiken .

Waarom zyn zooveel menfchen bevreesd voor den Blikfem en
Dander? flit het Hoogduitsch . Te Amflerdam by A. B . Sna .
kes . In gr. 8vo. izo hl.
m de bovenf{aande Vraag op to losfen, befchouwt de Schry-

ver, in bet lfte Hoofdftuk, de natuurlyke vrees voor den
O
doud, welke by alle menfchen piaacs heeft . In bet a de, de
valfche meening der menfchen, als wierd de Blikfem eu Don .
der van God verweltt om daar door de Zondaaren to ftraf=
fen . In her 3de HoofdRuk, befchryft by de eigenlyke gefchaa .
penheid des Onweders ; in bet Ode, eenige fchadelyke gevoi.
gen, welken bet veroorzaakt ; en in her 5de, deszelfs inenigvuldige nuttigheden . Het 6de Hoofdftuk bevat eenige midde .
len orn zich tegen de fchadelyke uitwerkfelen van bet Onweder to beveiligen ; en her laatfte, of 7de, behelst een Onderzoek :
of 'er waarlyk Denderfleenen zyn ? dat ontkend words .
Over 't geheel is dit Stukje to oppervlakkig gefchreeven, oni
voor bet Onweer bevreesde
enfchen hunne vreeze to ont .
neemen . Ook gelooven wy, dat, (zo als de Schryver bl . 15
zegt,) de meesce menfchen, die daar angstvallig voor zyn,
zulks alleen door hunne opvoeding verkreegen hebben, waar
door hen deeze vreeze als een andere natuur is geworden ;
zo dat her verdryven van then fchrik byna onmogelyk is .

Onze Vraagen van den Dag.
A gr . 8vo. 48 h4

Te 4mf?erdam by J . Allart, 1 7941 -

en klein Stukje, of Redevoering, van zeker beroemd AmE
fteldamsch Gereesheer , dat meer gezond verftand en oordeel oplevert, dan zommige dikke Folianten. De Vraagen van
den dag zyn niet zo talryk als de Vraagal federt eenigen tyd
heeft opgeleverd ; maar daar zy telkens , zelfs zonder 'er aan
to denken , herhaald worden , verdienden zy niet minder de
overweeging van een boertig vernuft, dat hen in een befpoteelyk licht plaatfte . De Redenaar geeft dezelve dus kortelyl : . in
den aanvang zyner Redevoering, op . „ Hoe laat is het? -Hoe
vaart gy ? -- Wat is het voor weir? -- Is 'er ook iet nieuws ?
zyn onze Vraagen van den dag ; tot beantwoording van
we'ken wy ons gaande, flaande, fpeelende Uurwerken, Geneeskundige Overleveringen , Huismiddelrjes, Almanachen , Bara-
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rometers , Thermometers , Conranten , Journalen, en Bylagea
tot de )<Vieuwspapieren, aanichaff,:n - zonder echter een' dag
op to houden met die Vraagen aan elkander to doer, . - Naauwlyks openen wy ooze oogen , of wy vraagen . hoe laat is het ?
Naauwlyks zyn wy nit ous bed ge(lapt, of wy vraagen : wat is
het voor weer ? en naauwlyks treffen N% y iemand ouzer medeis 'er ooh
burgeren aan, of wy vraagen : hoe vaart by ?
iet nieuws?"
Daar de Redenaar deeze Vraagen niet enkel als onkundig
Vraager doet, maar dezelve ook daadelyk als Antwoonler oplost , zal dit Stukje altyd, maar vooral heden, met genoegen gelezen worden : to meer, daar by, onder het beantwoorden der Vraage : is 'er ook iet niewvs? duidelyk genoeg aantoont : dat Liberte en Egalite , de fchikking der Franfche
Tydrekening, de Guillottlue, en de Sansculotterie, geheel geene
nieuwe uttvindingen zyn , nadien LYCURGUS zyne Spartaanfche
Republiek reeds op gronden van Prylreid en Gelykheid vestigaanden van 3o dagen , in Griekenland en At ;tene,
de ; de
voorheen al in gebruik waren ; zynde de vyf Franfche Feestda .
gen (Sawculotides) toen Epigenomencs geheeten ; wyl CATS reeds
can Werktuia als de Guillotine befchreven heeft ; en nadien
men, in de Nieuwe Kerk to ,lnflerdam, Dog de gedachtenis van
eenige mannelyke en vrouwelyke Sansculottes best-cart, welke, in
- Over 't geheel,
den Jaare I5S5, naakt over ftraat liepen .
heeft dit Stukje zeer veal luimige trekken , die men overal
zeldzaam, maar hyzonder weinig in de Nederlandfche Vernuften , aantreft, en die daardoor de waarde cener zeldzaamheid by
de waarde der geheele behandeling voegen .

De Graaf en z y n LieIje. Uit h-,'t Hoogduitscka . Te Rotterdarra
by A Danferweg Wz ., 1793- In gr. 8vo . 324 bl.
eeze tytel toont reeds, fiat men in dit boek de Gefchie-

perfoonen moet aan .
D denis van twee elkander minuende
wordt, met zyn gezelfcitap ,
treffen . Dc Gr,iaf
VAN sILB RB U

des avonds , in cen bosch overvallen, terwyl de Jaager rnLI{UR, niet v_rre van daar woonende, ter hulpe toefchiet, en
hen by zyne Kinderen in huis brennt. Her raakt den van
's Graaven Gezelfchap , zynde een Ritmeester , met
il itwR
in gefprek over den zevenjaarigen Oorlog, in welken de laatstgemelde made als Ritmeester gediend heeft . Dit tydflip necmt
de Graaf juist waar, om, volgens de Spreuk van RABE\PR :
drat nude liefde met roest, zich aan zyne lieve wILHELS I':l,
Dochter van den hem herbergenden Jleger, to vLrkiaaren .
In de gewoone Weercld zou men dit welligt voor onbezoainen
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nen verklairei ; maar in de romaneske is dit zeer gepasr, vooral
wanneer de Schryver daar door iets van STERNE'S vernuft, in
bet aanvoeren van eenige luimige trekken, kan vertoonen, zo
als by deeze gelegenheid, in navolging van Tristracs Shandy,
gefchied . „ Ter gerustitelling van WILHEL INA en den Graaf,
• (zegt men bl. 23 .) was de overyling van den laatflen , door
• de oorlogvoerende achten (namenlyk de twee Ritmeesters)
• aan de Kagchel niet opgemerkt . Zy waren luist, toen dit
„ gefchiedde, in de belegering van Praag, en hadden to veel
• met den Vyand to doen, om to zien of to hooren , wat op
• eenigen affland van bun omgihg . FRITS had ook niets be .
• merkt, want by vulde toen julit, in de nevens zynde Ka„ mer, de meirfchuimen pyp van den Ritmeester, met ver .
• fche tabak ; terwyl deeze Held in den wil had oin Praag
• to bombardeeren, en WILLE , door zynen fterken ric, en den
• aanval by Lowofcitz zich zo zeer vermoeid had, dat by, op
• zyn paard, was in den flaap gevallen ."
De Vercaaler van deezen Roman heeft , behalven dat by
overal zeer zuiver Nederduitsch fchreef, ook veel goeds gezegt van bet Werk dat by vertaalde , en bet dus karaktermaatig gefchetst. „ Dat de neigingen van bet hart' (zegt by) ,
bovenal in hec fluk der Liefde, zich niet ligt laaten bepaalen ,
of uitdooven ; dat de zucht naar rykdom en flaat, die anderzins, op de gemoederen der meeste menfchen, zulk een on .
bepaald vermogen uitoefent, in dit geval, niet zelden haare
krachten to vergeefsch fpilt : dat de voortreflykheid en
edelheid eerier vrouwelyke ziele, ,meestdi, ook in den nederigitcu faat, uitfchittert en kennelyk is : dat bet natuurlyk fchoone
en bevallige geene tooizels behoeft, daar bet, in bet kleed
der nederigheid, niet zelden, bet fterkst in bet oog blinkt :--dat edelmoedigheid, in de handelingen der Liefde, in die van
eene to leur geftelde Liefde, ook in vrouwelyke karakters valinnaar zich, ter bereiking zyner
len kan ; en dat een vuurig
oogmerken, niets ontziet, listig en vindingryk is, en de item
der Vriendfchap voor die der Liefde zwygen doet, zyta
waarheden, van' welke men zich, by bet doorbladeren van dic
I3oek, op nieuw zal overtuigd houden ." Dit alles zegt de
Vercaaler, en wy kunnen 'er byvoegen dat by waarheid fpreekt ;
fchoon wy hier en daar de redeneeriugen wet wat korter go,
wenscht hadden .

A L G E

E E N E

V A D E R L A N D S C H E

LETTER .OEFENINGEN .
De Bybel , door beknopte Uitbreidingen , en ophelderende
Aenmerkingen, verklaerd ; door J . VAN NUYS KLINKEN'
BERG, A . L.
. Theol . & Phil. Doctor, Hoogleeraer
in de H. Godgeleerdheid en Kerkelyke Gefchiedenis,- aen
het Illuftre i'thenceum, en Predikant in de Gemeente to
Amfterdam ; mitsgaders Lid van het Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen, to Vlirfingen . XXVfie Deel .
Te Amfleldam, by J .
art, z7p2 . CCXII,, en 464
b ladz . in gr. 8vo .

it Deel bevat de Uitbreidingen van, en de ophelderende Aanmerkingen over, de zeven Brieven van de
D
welke
Aposteten
en
JACOBUS, PETRUS, JOANNES

JUDAS,

de Algemeene Zendbrieven pleegen genaamd to worden,
waar voor, naar gewoonte, : :eer uitvoerige Inleidingen
geplaatst zyn . In deze Inleidlugen wordt , gelyk men
verwachten kon, de echtheid en bet Godlyk gezag van
alle deze Brieven, door cmzen Schryver verdedigd .
Het gevoelen van HEADER (of, gelyk wy liever zeggea
zouden, bet gevoelen van verfcheide Ouden, door HERDER nader ontwikkeld, en met bewysredenen geftaafd,)
over den perfoon van JACOBUS, en den naam brooder des
Heeren, die hem gegeven wordt, noemt by „ eene nieu• wigheid van alien grond ontbloot, welke geenen op• gang gemaakt,noch eenige verdedigers gevonden heeft ."
De Heer KLINKENBERG zou hard werk hebben, om do .
ze uitfpraak, ten genoege van bevoegde Rigters, waar
to maaken . Van de bewyzen van HERDER zegt hy , dat
zy geheel onvoldoende zyn : maar waarlyk, hoe clan ook
die bewyzen zyn mogen, door de aangevoerde tegenredenen
van onzen Schryver zyn zy toch niet krachteloos ge .
rnaakt . --,- Hy befchouwt dezen Brief als een' rondgaen .
den Brief, en de benaaniing de Swaelf Stammen, 9welke in
de verfitrooijing waeren, geeft, volgens hem, to kennen,
Jooden, die belydenis, van bet geloof in Christus dee .
den, woonende in de lauden der Heidenen, en wel be .
paaldelyk die , welken dour de bekeerden op bet pink?
1794 . No . 4 .
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flerfeest, na dat dezelven to huis gekomen waren, in
alle waerclddeelen, bewoogen waren geworden, om de
leer der Apostelen to omhelzen . Welk een vreezelyken
tyd moet bet gekost hebben, eer de Brief alle die Gemeenten rondliep !
By den tweeden Brief van PETRUS , omhelst by bet gevoelen van Bisfchop SHERLocK, dat de Apostel bet karakter, de gevoelens, en
de levenswys der dwaalgeesten , tegen welke by waarkhouwt, Kap . Il, omftandig befchryvende, eenige plaatzen uit eenen ouden Hebreeuwfchen Schryver , raakende
de valfche Propheeten van zynen tyd, overgenoomen, en
op 'de grouwzaame verleiders, wwelke by bfdoelde, toegepa t hebbe : en dat daar aan bet verfchil van flyl toe
to fchryven zy. - Den eerflen Zendbrief van JOANNES,
of liever bet ftuk, dat doorgaands dien titul draagt, houdt
hy, in navolging van ICHAELIS, niet voor een' brief,
njaar voor een boek, gefchrift, of opftel, en wel bepaald
voor een aanhangfel, of de toepasfing van bet Euangelie
van . JOANNES . --- Van den tweeden Brief poogt by uitvoeng to bewyzen, dat dezelve van den Euangelist JoANNES, en niet van eenen anderen JOANNES, Ouderling
to Ephefen, gefchreven zy : en by beroept zich naderhaud
cep dit bewys by den derdeu.
Hy meent, dat de
tweede Brief aan eene zekere Christin houdt, wier eigen
naam KURIA was , en aan haare kinderen ; en dat die
Christin de uitverhorene, dat is, de uitmuntende, voortref.
Tyke, genaamd wordt, of om haar voorbeeldig gedrag, of
om haaren aanzienlyken hand in de Gemeente , en de
dienflen, welke zy aan dezelve gewoon was to bewyzen .
Omtrent CAJUS, aan wien de derde Brief geiehreven is, durfc by wets bepaalen .
By den Brief
van JUDAS wordt HERDER wederom op dezelfde wyze,
als by dien van jAconus, afgevaardigd ; en over de echtheid en den Schryver van denzelven bet gewoon gevoelen, met de gewoone bewyzen, verdedigd .
Voorts kennen onze Lezers dit Boek reeds genoeg .
zaam, en een ieder hee£t zyn gevoelen over de waarde
of onwaarde van hetzelve reeds zoo gevestigd, dat wy
niet nodig hebben nieuwe proeven van de behandeling
van den of geene byzondere plaats daar uit op to geven.

Ver.
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Verzameling vary Redevoeringen , openlyk uitgefproken door'
de beroenzdJle mannen van ons 1/aderland. , Uit het Latyn vertaald .

Te Dordrecht by de Leeuw eu Krap,
its bladz, in gr . 8vo .
gar deze Verzameling, wanneer dezelve een goed vertier heeft, agtervolgd zal worden, dienen wy ; by
de eerfte aankondiging van dezelve .; bet oogmerk en den
aard dezer onderneming volledig aan onze Lezers to doen
kunnen, ; en wy kunnen dus niet beter doen, dan de
korte Voorrede der Uitgevers mede to deelen~ Dezclve
luidt aldus
„ In dit en de volgende boekdeeleri wdrdt often land •
genooten eene verzameling van Redevoeringen aangeboden . Een iegelyk, die de namen van derzelver opftelleren leest , en daar van niet iets fchoons en nuttigs vetwagt, inoet voorzeker een vreemdeling zyn in de Letter-'
kunde van ons Vaderlaiid . Immers zy alien waren mannen van grooten naam, die door hunne uitgebreide kundigheid onze Akademien en Scholen tot den grootiten
luister veritrekt hebben .
en kan ligtelyk beseffen 3 day
die uitmuntende mannen , in bet famenftellen der Redevoeringen, welke zy in de tegenwoordigheid eendr aanzienlyke fchare van kundige toehoorderen openlyk ttit=
fpraken , en waarin zy, als in een klein beftek, proeven van hunne ervarenbeid en vernuft 'geven roesten,
alle de vermogens van hunne liel hebben to went ge .
fteld :
to meer, daar de roem van hunnen volgepden
leeftyd veelal voor een groot gedeelte van hunne eerite
proeven by bet aanvaarden hunner bedieningen afhing .
Deze fraaije Stukken, die dus ten fchat van geleerdieid
in zich bevatten, waren voor de meeste onzer Landge .
noten, die in de Latynfche taal niet bedreven zyn j ' gd=
heel onnuttig,terwyl zy, in de boekverzamelingen der G
leerden opgefloten, der wereld zeer weinig voordeels aaii .
bragten. Wie zal dan met r'egt on8 voornemen kunnen
wraken, om deze eerwaardige gedenkfukken van Vaderlandfche geleerdheid der vergetelheid to ontrukken , eit
onze Landgenoten door goede Vertalingen in fcaat to fiellen , om zich in derzelver fchoonheid to veriustigeri y en
de gewenschte nuttigheid daar van to erlangen . ' * I'lieA
mand voorzeker : integerideel verwagten' wy var1 onze
Landgenoten de nodigc aanmoediging , eim in dit ons
voornemen zonder onze ichade to kunnen volharden ."
L z
1",p

1793 . Behalven de hoorrede,
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En in deze verwachtirrg zullen de Uitgevers waar.~
fchynlyk niet to leur getteld worden, wanneer zy maar
op den duur aan de vereischten voldoen, welken zulk
eene Verzameling noodzaaklyk hebben moet , indien zy
haar oogmerk bereiken zal .
i° .
en moet Redevoeringen kiezen, waarin zulke onderwerpen behandeld worden , die algemeen nuttig zyn , waarin ook zulke Lezers belang kunnen flellen , die in het Latyn onbedreven zyn .
s° . Zoodanige onderwerpen moeten in de Redevoeringen, die men kiest, op eene uitmuntende wyze behan .
deld zyn : 'er is een (chat van allervoortrefiykite Stukken
voorhanden , waaruit de Verzamelaar zyne keuze doen
kan ; en de arbeid van middelmaatige vernuften moet dus
aan de vergetelheid overgelaten worden .
3 0 . De Vertaaling moet getrouw, zuiver, en vloeien .
de zyn .
Aan het eerfte en laatfte van deze vereischten heeft de
Verzamelaar voldaan. Zyne Vertaaling verdient lof , en
wat de keuze der onderwerpen betreft , de drie Redevoeringen , welken dit eerf'e Stukje bevat , behandelen
'toffen , welke niet blootelyk voor den Geleerden, maar
voor iederen befchaafden Lezer belangryk zyn ; zy zyn
alaamelyk die van
J. WESSELIUS, over de aeitmuntendheid van den Apostel
PAULUS, gehouden to Rotterdam, iu 't Jaar 1 7" .
J. YERIZONIUS , over den oorfprong en den aard der
.toninglyke Regeering , uitgefproken to Franeker, I Juny
1689.
J . G. GRAVIUS (GR1Evlus,) over de waarheid van den
Kristelyken Godsdiens ;, gehouden to Utrecht , in 't Jaar
1664 .
Aan het tweede vereischte fchynt ons de Uitgever zoo
volkomen niet beantwoord to hebben . Althands, in plaqts
van de Redevoering van wESSELIUS, zouden wy, oneindig liever, die van TIBERIUS HEINSTERHUIS , over het
zelfde onderwerp , welke door VALCKENAER uitgegeven
is (*), en welke door alle kenners met regt als een meesterf}uk bewonderd wordt, verkoozen hebben .
(*) T. HSD1STIRRUSn Orationes, quarum prima efi de PAULO
Apostolo , L . C . YALCXWAI1 tres Orationes ; &c. L . B . 1784,
P . maj .
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Vierde Bedeftond, volgens Ps . II: IIb. ; Vyfde Bedeftond,
volgens Spreuk . XXI : 31 ; Zesde en laatJte BedeJtond ,
volgens Ps . XXXVI: 6, 7a . ; gehouden 3 3uly, 4 Sep.
tember, en 6 November 1793, door j . VAN LOO, Predikant to Ootmarfum . Te Utrecht by W . van Yzerworst, 1 793 . 7q. bladz . in gr. Ovo.
y kunnen God niet dienen, gelyk het behoort, zonder ons over Hem, zyne werken, en handelingen
to verheugen ; maar daze vreugde moet gepaard' gaan met
wyzen ernst en ilil ontzag . - God voert bet opperbewind in den oorlog ; men maakt to vergeefs de beste,
de fterkfle , toerustingen ter verdediging en aanval , zonder Hem ; en Hy is her , die alle uitkomften van den
llryd belliert en regelt, die de overwinning geeft , aan
wien by wil . - Het beflier , 't welk Gad over de
waereld in 't algemeen, over de menfchen in het byzonder , houdt, is verwonderlyk . Gelyk, de grootfche toneelen der Natuur, predikt het de ajefteit, de Grootheid,
de Oneindige Heerlykheid van den Almagtigen .
Deze zyn de flellingen, welke de Heer VAN LOG, in
deze drie Stukjes, in korte aanfpraaken ontwikkelt, zoo
veel nodig betoogt , en op de omftandigheden , waarin
by fpreekt, toepast : wordende iedere aanfpraak met een
gebed beflooten .
Over de uitvoering hebben wy
niets to voegen by het geen wy van de drie eerfte Bedeitonden gezegd hebben (*) .

W

(*) .41gem . Yaderl. Letteroeft voor 1793, No .

iI, bl . 433 .

Bewaar uw vuur en kaarslicht welt of Leerreden over de
noodzaaklykheid, om met vuur en licht voorzicht' lyk om
to a an . Uit het Hoogduitsch vertaald . Te Am erdam,
by gJ . R. Poster . In gr. 8vo . 15 bladz..
Eph . V : 15 : Ziet dan, hoe gy
N voorzichtiglyk wandelt,
aar aanleiding van

wordt de voorzichtigheid omtrent vuur en licht, in deze korte Leerreden, voorgefield, als een plicht i . jegens ons zelven, en 2. jegens
de nenfchen , onder welken wy leven . De reden.en ,
waarL 3
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waardoor deze plicht kan aangedrongen worden, z\n
volledig en beknopt voorgefleld . De Rgdenaar rekende
zich tot de behandeling van dit onderwerp verplicht ; flier
alleen, om dat by als Lecraar van den Godsdienst van
efus (welke Godsdienst, zoo als by met regt zegt, niets
Janders
is, als de zekertle aanwyzing tot gelukzaligheid,
welke wy met at ons doen en laten in betrekking moesten brengen,) , zich gehouden achtte, om, in den uitgeltrektAen zin, zyne Gemeente op den weg des geluks to
3eiden, maar ook, om dat de Overigheid van bet Land,
waar by woont , bepaaldelyk aan alle Leeraars bevoleu
hadt,by elke gefchikte gelegenheid, aan hunne Gemeenten
de noodige voorzichtigheid met vuur en licht aan to beisfchien achten veelen onder ons dit onderveelen .
wetp voor den kanze>t ongefchikt ; doch, in landgemeen .
ten VOora1, was toch oneindig meer nut to iierwachten
van zoodanige verftandige aanwyzingen ter vermeerdering
van menfcbengeluk , en ter voorkominge of verzachting
vari menichelyke elenden, dan van dat altoos dogmaEizeren', bet -.welk, belaas ! in on s . land , nog maar al to veel,
zbo aanhoudend, en op zulk eene wyze, gedreven wordt,
dat earl&- inrigting , welke een onberekenbaar nut zou
kWanen ` 'ftichten, (hoedanig buiten twyfel bet opeabaar
god sdiAAgig~onderwys is,) op verfcheidene plaatzen, jaareir Achter esn, volflrekt nutteloos blyft . -- Om een
weak- tep verbetering in dit,=opzicht aan jonge Leeraars
to , geven,, was misfchien de, overzetting dezer Leerreden
Been onnutte arbeid : maar 'anders hadt bet opilel op zich
zelve juist zulke uitflekende verdienilen niet , dat bet
daarom der Vertaaling waardig gerekend kon worden .
ediob .
iniflri, & Theol .
KRO , Eceuef.
Exeget. nec non Hist . Ecclefast . in Illuflri ejus CivirewTo Profesforis , piatribe de authentia Dia .
tatij
.logi Justini
artyris cum Tryphone ' Judrno , five Disqttifttio , qua yvtjawrrl, illius libri ab exceptionibus,
pracipue Wetftenianis, vindicatur . Editlo altera . Ac .
atitisfa vindicans & illuulrans . Traj . ad Rhocedit
tttmt, ex ofcina W ab Tzerwurst , 1792 . 22 . xx.' &
x4 p agg . in 8vo . tnaj .
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a dat de Heer KRO , in bet Jaar 1778, voor bet
eeist t eze Vethandeling , over $4 cchtlx der Z'a-

H. J. Y 1.3.O X IIIATRILE :
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artelaar , met TRYPHo
menfpraak van JUSTYN den
den Jood, uitgegeven hadt, werdt dezelve in de Alge.
meene Bibliotheek, Tweede Deel, bl . 413-417, Wet zeer
gunflig beoordeeld . De Hoogleeraar halt deze beoordeeling nog niet beantwoord : doch , daar de Boekverkooper
van 1zerworst nu voornemens was, de gezegde Verhan .
deling andermaal uit to geven, bet welk, door bet her..
drukken van weinige bladzyden , gemakkelyk gefchiedeii
ken ; voittdt de Schryver goed, deze nieuwe Uitgave to
vermeerderen met een Byvoegzel, ter opheldering en ver.
dediging zyner Verhandeling dienende.
Dit Byvoegzel, dat 2o _bladzyden beflaat, begins_ met
de vermelding van verfcheidene zeer gunflige oordeelvel .
lingen, die over den arbeid des Hoogleeraars geftreken
waren, zoo in de Nederlandfche Bibliotheek, als in verfcheiden particuliere Brieven , die by van maunen, wel .
ker geleerdheid by hoog roemt, ontvangen hadt, en waaruit by eenige uittrekzels aan zyne Lezers mededeelt .
Vervolgens beantwoordt by kortelyk de Aanmerkingen ,
die de Schryver der gemelde beoordeeling tegen zyn Stuk
gemaakt hadt. Daar nu deze aanmerkingen, en dus ook
bet antwoord op dezelven, meest byzaaken betreffen,
en de hoofdzaak, welke hier in gefchil was, naauwlyks
aangeroerd wordt ; daar dus deze wederlegging van eene
beoordeeling, die reeds zoo lang geleden gefchreven, en
welker Schryver waarfchynlyk reeds overleden is, weinig
belangryks bevat voor Lezers, die in deze zaak niet betrokken zyn ; zoo zullen wy 'er ook Been uittrekzel van
geven : maar alleen dit nog zeggen, dat in de Verhandeling zelve, by deze tweede uitgave , geene verande .
ring hoe genaamd gemaakt is ; en dat het Byvoegzel
voor de bezitters der eerfle uitgave afzonderlyk to bekomen is .

Gebeden der Portugee ehe Yooden, door een Yoodsch Genootfchap uit het
ebreeuwsch vertaalt .
Verde Deel.
's .Graavenhaage by Lion Cohen , i7gg. In gr. 8vo.
507 bl .

wy dit Vierde en laatfte Deel, flier minder zwaardan de drie voorgaande, van welke wy, op
zyn tyd, verflag gedaan hebben , in handen named, konden wy niet naalaaten ons bet zeggen van den Wysflen
L 4
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der Koningen to herinneren . Weest niet to fnel met uwen
monde , en uw harte haaste zich niet een woord voort to
brengen voor Godes aangezigte : want God is in den Hemel,
en gy zyt op Aarde : daaronz laat uwe woorden weinig zyn .
Hoe weinig ftrookende met dit Voor •
fchrift der Wysheid zyn vier zwaare Boekdeelen met
Gebeden voor een gedeelte der tegenwoordige Naakomelingfchap van bet Volk diens Vorften, en nog, zo men
beweert , bet minst bygeloovige,
't Is waar, dezelve zyn, voor een gedeelte, aangevuld
met Aanhaalingen uit de Heilige Schriften, en doorvlogten met Pfalmen en Plaatzen uit de Propheeten, die, gelyk wy dit omtrent voorgaande Deelen hebben aangemerkt, . van wegens derzelver Vertaalinge, alle opmerring geenzins, ook voor den Christen - Leezer, onwaardig zyn ; en , fchoon 'er onder de Gebeden van eigen
opfle) eenige voorkomen, die den geest van waare Godsvrugt ademen , vloeijen de meeste over van Woorden en
Herhaalingen tot in bet oneindige, waarin niet zelden alle
orde en lehikking ontbreekr. Zy gebruiken ten ydel verPREDIKE.R V: Y .

haal van woorden, als of zy nzeenden door de veelheid van
voorden to zullen verhoord worden .

Onder deeze Stukken van eigen opflel hebben wy met
de meeste goedkeuring geleezen , een Stuk bier ingevoegd, getyteld : Kroon des Oppergebieds, door den Rabbyn SALO ON aben Gabirol , een Dichter die omtrent
voor zeven Eeuwen bloeide . De korte\ Inleiding luidt :
„ lYIyn Gebed zal den
ensch tot voordeel ftrekken ;
„ want daar door zal by Opregtheid en Deugd leeren .
„ Diet breedvoerig, maar flegts in bet kort, heb ik 'er
„ de wonderdaaden van den Leevenden God in afge„ maald . Ik •heb bet als den voornaamflen myner Lof„ zangen geagt, en bet den naam van Kroon des Opper .
„ gebieds gegeeven .
Uit de Gebeden in dit Deel, zo we] als de voorige,
kunnen wy, door de Invoegingen, der 7ooden hedendaagfche wyze van Eerdienst leeren : terwyl eenige Ophelderingen, aan deal voet der bladzyden geplaatst, tot opbeldering dienen : en teflens niet zelden toonen, hoe zy
man kleiniaheden hlyven hangen . By voorbeeld, de Klanken, die in bet Ochtend-Gebed voor bet ANieuwejaarsfeest
geblaazen worden , vermeld hebbende , vinden wy de
volgende opheldering : , 'Er zyn vierderlei Klanken,
~, to weeten : i1YpCl Tekia , cen gladde en aanhoudende
e , klank ;
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,, klank ; =11.1V Sebariem, een afgebrooken klank , als
„ bet kermen van een die met herhaalde zuchten ach,
• ach , ach ! zich beklaagt ; i{Yl1f Teroea, een dreu„ nende klank , als van remand die al fidderende zyrt
„ nood klaagt ; P1Y11n L''12I' Sebariem Teroea , een
„ famengeftelde klank , welke van de tweede en derde
„ byeen gevoegd is . De H . Wet gebied ' ons LEV.
„ XXIII : 24 , ib . XXV : 9 en NU . XXIX : r , eenen
„ klank met benaaming van Teroea to blaazen : dus moe„ ten wy door overlevering driemaal Teroea blaazen ,
„ en volgens de Talmud moet elke Teroea door een Te .
„ kia voorgegaan en agtervolgd worden ; bet welk tot
• dus verre negen Klanken uitmaakt ; maar vermids on„ der de wederwaardigheden, welke ons door de Bal„ lingfchap toegebragt zyn, wy in de onzekerheid bly„ ven , of de eigenlyke meening van bet Bybelwoord
„ Teroea bet geen is , bet welk wy Teroea Sebariem of
„ wel Sebariem Teroea noemen, en bet ons een pligt is
„ Gods bevel ftiptelyk na to komen , blaast men eerst
„ driemaal Sebariem Teroed , vervolgens driemaal Sebariem, en eindelyk driemaal Teroea ; bet welk met de
„ reeds gemelde Klanken van Tekia zeven-en.twintig Klan'ken uitmaakt ; zommigen ten onrechte Sebariem Teroea
„ voor een dubbelen Klank neemende, berekenen bet op
Deeze Klanken moeten met aandagt en zit„ dertig.
„ tende aangehoord worden ."
Uit de Gebeden , die van herhaalingen overvloeijen
ftrekke dit ter ftaale . „ Verhoor ons , d Gy , die de
„ nooddruftigen verhoort ! Verhoor ons, 6 Gy, die de
„ onderdrukten verhoort ! Verhoor ons , 6 Gy, die de
„ verbrokenenen van harte verhoort! Verhoor ons, 6Gy,
„ die de verootmoedigden verhoort! Verhoor ons, 6 Gy,
,, die de nedergeflaagenen van geest verhoort ! Verhoor
• ons, 6 Gy, die Abraham op den Berg
oria verhoord
„ hebt I Verhoor ons, 6 Gy, die
ac op bet Altaar
„ verhoord hebt! Verhoor ons, 6 Gy, die Jacob te Bet„ el verhoord hebt ! Verhoor ons, 6 Gy, die Jofeph in
„ den Kerker verhoord hebt! Verhoor ons, 6 Gy, die
•
ofes en onze Voorouderen by de Schelfzee verhoord
„ hebt ! Verhoor ons, 6 Gy, die Aaron met bet Wie„ rookvat verhoord hebt! Verhoor ons, 6 Gy, die Phi.
„ peas to Sithim verhoord hebt! Verhoor ons, 6 Gy,
„ die fofua to Gilgal verhoord hebt! Verhoor ons, 6 Gy,
„ die Eli to Rama verhoord hebt! Verhoor ons , 6 Gy,
„ die
L 5
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die Samuel to
ispa verhoord hebt ! Verhoor ons ,
„ d Gy, die David en zyn Zoon Salomo to Jerufalem
„ verhoord hebt ! Verhoor ons, 0 Gy, die Elias op den
„ Berg Carmel verhoord hebt ! Verhoor ons, O Gy, die
• Elifa to Jericho verhoord hebt ! Verhoor ons, 0 Gy, die
„ Hiskias in zyne krankheid verhoord hebt ! Verhoor ons,
„ 0 Gy, die Jonas in het ingecvand van den Visch verhoord
„ hebt! Verhoor ons, 0 Gy, die Flananias, ' ifael, en
• Azarias in den brandenelen Oven verhoord hebt ! Ver,, boor ons, 8 Gy, die Daniel in den Leeuwenkuil ver,, hoord hebt 1 Verhoor ons , 0 Gy, die
ordechai en
,, Ester in den Burgt Suzan verhoord hebt ! Verhoor ons,
• 0 Gy, die Esdras in de Ballingichap verhoord hebt !
• Verhoor ons, 8-Gy, die Honni in den kring ver .
• hoord hebt! Verhoor ons, 0 Gy, die de regtvaardi• gen, oprechten en volmaakten in alle geflachten ver„ hoord hebt!
• Barmhartige (God!) verhoor ons ; Barmhartige (God!)
• verlos ons ; Barmhartige (God!) bevryd ons ; Barm• hartige (God) die van Goedertierenheid vervuld zyt ! be• gunilig ons en alle onze Huisgenooten, en wil ons,
• ter eere van uwen grooten naam van de duisternisfe in
• het licht ilellen ."
Vreemd klinken zommige Gezavgen .
en hoore !
• De zagtmoedige Engelen , welke als vonken uitblin •
• ken, wier vlammende klingen en gewaad als de beer• lykite gloed glinileren, moedigen elkanderen aan, te• gen over den verheven Troon met dreunende item ; zy
,, die dep HEERE alleen in verfchynzel aanfchouwen ,
• zyn vol ievers om God to heil :gen ; roepende : Gy kin„

• deren der machtigen 1 wilt den HEERE roem en zegepraaL
• toefchryven .
• De verhevene Hayot, welke den onbeweegelyken Ze• tel onderfchraa4en, en Arelim en Hasmalim , van Us,,
„
„
,,
„

ter en klaarheid omgord, pryzen, in vier benden verdeeld, Gods Lof en Heerlykheid ; deezen verheven,
geenen roemen Hem met lof en Pfalmgezang. Deeze
hemelfche fchaaren zyn dag en nacht onwankeibaar
in hunne bedieningen (zy roepen) Gy kinderen, enz .
• De benden der eerfte afdeelinge, welke aan 't hoofd
• der Hemelryen , onder het bewind van den voornaa• men Legerhoofd ichael ilaan, en zich met tien dui„ zenden legerwagens aan Gods rechter zyde bevinden ,
„ vereenigen en verzamelen zich om zyne Woonilede op
„ to
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y, to fpeuren ; en als zy de aanbiddelyke plaats tot voor

• bet gordyn genaderd zyn, vernederea zy zich (eu roe„ pen) Gy kinderen, enz .
„ De benden der tweede afdeelinge van dit leger aan
,, de clinker zyde gefchaard, zyn onder bet Gebied van
„ den waakzaamen Gabriel, en beftaan uit duizenden
„ Seraphim , met een machtig heir verfterkt ; hier en
• ginds omcingelen zy den Heiligen Zetel . Zy zyn van
„ vuur gewrocht, met vuur gewapend, op paarden van .
„ vuur gezeten (en roepen) Gy kinderen, enz .
,,De benden dcr derde afdeelinge, welke een fchellen galm
„ en zoetluidenden nraatklank doen opgaan, ftaan onder
„ bet bevel van den Godlyken Legerhoofd Nuriel, die
• als een fterkte in 't midden (van haar) pal ftaat ; door
• bun optrekken en gedruisch dreunt bet hemelsch ge• welf , zy roepen waar is de plaats van bet Eetiwig
• Weezen, van den Schepper van Hemet en Aarde? en
,, verlangen dag en nacht om Hem, die door luister ver• fterkt is, to aanfchouwen (zy roepen) Gy kinderen,
„ enz .
„ De benden der vierde afdeelinge, met pracht ver„ cierd, getuigen bet Alvermogen ; deeze menigte onder
„ Raphails (banieren gefchaard) verkondigt Gods Lof met
• Pfalmgezang , en wyd Hem de Kroon van macht en
Alle deeze benden vereenigen dus
• dapperheid toe .
„ ge{ladig Zang en Lof. HEERE ! Gy hebt haar lamen• gefteld en zo onvertzaagt gemaakt, dat zy Dimmer ver• moeit noch afgemat worden (zy roepen) Gy kinde• ren, enz .
,, Deeze fchitterende Engelenryen verheerlyken U ge• zamenrlyk, en trachten Uwe Genade to beweegen, ten
• voordeele van het onderdrukt yolk ; zy fchikken hunne
• fchreden in Uwe vrees en ontzag ; verbreiden Uwe
• Heiligheid met een hevig donderende item, en als zy
• U, 6 Heilige God, heilig erkennen, zyn zy U, 6 At• lerheilig{te! welgevallig (zy roepen) Gy kinderen, enz ."
eerder zullen wy Diet aanhaalen, om in onze Opgave
niet • to vervallen tot het door ons meermaalen opgemerkte
gebrek in deeze Gebeden der Portugeefehe Wooden .
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Chemifche en Phyffche Oefeningen, voor de Beminnaars der
Schei- 'en Nat'surkunde in 't algemeen , ter bevordering
van Industrie en Oeconomiekunde, en ten nutte der Apothekers , Fabricanten en Trafcanten in 't byzonder , door
P . J . KASTELEIJN, Apotheker en Chymist to AmJterdam,
en Lid van_ verfcheidene Geleerde Genootfchappen .
Ifte
en llde Deel .
fe Leyden by Honkoop -en van Tiffelen ,
17930 . In gr . 8vo. leder Deel 48& bl .

e onvermoeide werkzaamheid van onzen Autheur levert, in deeze Deelen, wederom eene aanzienlyke
Verzameling van Scheikundige Proeven en Waarneemin.
gen, ten nutte der Apothecars, Fabricanten en Traficanten, zo~door hem zelven als ook door anderen in het
werk gelteld ; waar door hun gelegenheid gegeeven word,
om veele van hunne verrichtingen, min kostbaar, en nog
thans aan alle de vereischten voldoende , ter uitvoer to
kunnen brengen . De door hem by'de voorgeftelde Proeyen gevoegde redeneering en verklaaring der oorzaaken
en uitwerkzelen, zyn tefFens gefchikt, om hun, die . gaarne iets meer dan alleen navolgers van hunne Leermeesters wenfchen to zyn, in ftaat to itellen van langs dien
weg hunne kundigheden to kunnen vermeerderen , en die
vervolgens, on veele andere zaaken in hun beroep voorkomende , met nut to kunnen aanwenden . Dan deeze zyn
het niet alleen, welke in dit Werk een fchat van weetenswaardige Ontdekkingen kunnen vinden , maar ook zy,
die zich op de beoefening der Scheikunde zelf met yver
en lust toeleggen, zullen hier, door de bfkendmaakmg
annen in
van eene menigte Proeven, door aanzienlyke
andere Landen to werk geUeld , een niet min groote
voorraad van onderwerpen byeen verzameld vinden , die
hunne verdere proefneemingen en navorfchingen, by uitfteekenheid, waardig zyn : vooral die geenen , welke zich
met de Proeven en Redeneeringen voor en tegen het
nieuw Scheikundig Leerftelzel willen bekend maaken,
kunnen in het eerfle en wet voornamelyk in het tweede
Deel daartoe eene zeer gepaste gelegenheid verkrygen .
Wy voor ons, meerder het groote nut beoogende, het
welk door de bekendmaaking van dit Werk aan onze
Vaderlandfche • Fabriquen , enz . kan toegebragt worden ,
dau wel eigentlyk de zuivere Orthodoxie van het LeerfteZ-
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ftellige, wenfchen, dat de geleerde Schryver op dezelfde
lofwaardige wyze moge voortgaan met zyn tyd en vermo .
gens ten algemeenen beste aan to wenden , bet welk
hem de dankbaare achting van 't algemeen gewis verwerven zal.

Lesfen, over de Gefehiedkunde' en Algemeene Staatkunde,
door JOSEPH PRIESTLEY, L . L . D . F . R . S . &c . &c .
Uit het Engelsch vertaald. Ifke Deel. Te Deventer,
by L . Leemhorst, L . A . Kartenbergh en G. Brouwer,
1793. In gr . 8vo. 466 bl .

wien men, welke Eer- of Schandnaamen,
naar dat Voor . of Tegeningenomenheid of Partyfchap
den geest beheerfche en de pen beifuure, hem ook mogen gegeeven worden, de bynaamen van werkzaam, en
in veele takken van Weetenfchap en Geleerdheid bedreeven, niet kan ontzeggen, treedt hier, als Leeraar in de
Gefchiedkunde en Algemeene &aatkunde, to voorfchyn niet vercierd - maar daadlyk ; dewyl de Lesfen over
die onderwerpen door hem reeds jaaren geleeden gehouden zyn (*) op eene School te Warneton : een van
die Schoolen onder de Dis/enters in Engeland, op wel .
k e veele jonge lieden ten onderwys komen , die voor
bet grootite gedeelte niet tot eenig geleerd Beroep be.
Remd zyn, maar tot Regenten, Amptenaaren, of andere
aatfchappye hoogst nuttige Leden,
werkzaame en der
opgeleid worden .
Het plan deezer Schoolopvoeding brengt eene andere
inrigting der Lesfen, dan men op de Hoogefchooletl meest
aantreft, to wege : dezelve is natuurlyker, eenvoudiger,
en ten algemeenen nutte meer beduidend . Deeze geeft
den Leeraar gelegenheid, om in de Lesfen zo veele gemengde kundigheden to imelten, als de cart des hoofdonderwerps toelaat , om den Toehoorderen opgeklaarde denkbeelden to geeven van zeer veele gewigtige on.
derwerpen, welke wet zo gevoegelyk in andere Lesfen
kon.

P

RIESTLEY,

(*) Reeds in den jaare 1788, hebben wy in ons engelwerk een Stuk dear uit geplaatst . Zie onze Nieuwe 4lgem . Vaderl. Letteroef. hide D . sde Sc . bl . 331 . en IVde D, ade St6
hi . 49.
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konden verhandeld worden , en waarvan egter eene al .
gemeene kundigheid in de meeste rangen van bet Bur.
gerlyk Leeven zeer noodig, of althans zeer nuttig, zyn ;
Wy kunnen zeer wel ons zegel bangen aan den
wensch des Vertaalers, in 't clot des Voorberigts : „ og,, ten deeze Lesfen niet alleen veele Leezeren onderig .
„ ten, en tot verdere oefening aanfpooren ; maar ook
„ aanleiding geeven , dat • foortgelyke Lesfen op onze
„ Hoogefchoolen , werwaards zich de meeste Jongelin .
„ gen met dezelfde beftemming als PRIESTLEY'S begee .
,, ven, ook gehouden wierden ! "
Te recht herinnert ons de Vertaaler, „ dat men in
„ deeze Lesfen niet meer moet verwagten, dan hoofd.
„ en buitenomtrekken : daar het flegts de algemeene
„ Grondbeginzelen .zyn,welke op deHoogefchoolen voeg .
„ lyk geleerd kunnen worden ; en waarvan bet gemaak-4
„ to gpflel dan nog eene verfcheidenheid van voordragt,
„ uitbreiding, of herhaaling, vordert, terwyl eene meer
„ byzondere ontleding der dingen, en de voltooijing, als
„ 't ware, van bet geheele ftuk, aan eens ieders toekom,, lige naavorfchingen moet overgelaaten worden .
„ Aan die reden, en aan zynen eigeneu Leertrant, fchryft
„ Dr. PRIESTLEY mede toe , de ongelyke lengte dee .
~, zer Lesfen : zynde by gewoon geweest dezelve eerst
voor to leezen, en vervolgens als in een gemeenzaam
„ gefprek (op to helderen, en eindelyk over derzelver
„ Inhoud zyne Leerlingen zeer naauwkeurig to onder„ vraagen, v66r en aleer by tot eene volgende Les over,, ging. Al het welk by de eene Les vry meer tyd§
• wegneemen moest, dan by eene andere."
Naardemaal Pmr.STLEY zyne Lesfen voor Engelfchen
opifelde en uitbreidde , is bet zeer eigenaartig, dat by
veelal Engelfche Schryvers opgeeft, zyne meeste Voorbeelden uit de Engelfche Gefchiedenis ontleen ; , en veele byzonderheden, den Engelfchen betreffende, breedvoerig opheldert, terwyl by die met betrekking tot andere Vol .
ken hegts aanttipt, of geheel voorby gaat . „ Dit door.
• gaans to veranderen," fchryft , de Vertaaler , „ en
• bet ganfche Werk op eenen Nederlandfchen leest to
• fchoeijen, ftreedt minder met onzen wil, dan met onze
• kragten ." - Wy kunnen 's Vertaalers goeden wil niet
in twyfel trekken ; doch kadden wel gewenscht , dat
by zyne kragten beproefd hadt . Althans in bet fl:uk,
waar by zyn Voorgan;er verlaateu heeft , waar van
1112"49
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f'raks, nader, toont hy, in dit vak, niet onvermogend to
weezen .
Dan laaten wy tot de Lesfen van PRIESTLEY zelve toe.
treeden . De cerile Les is eene Inleiding . Hier ontmoe •
ten wy bet geheele plan ,en de rangfchikking deezer Les .
fen ; by flelt zich voor, to befchouwen . I. De algerneene
nuttigheid der Gefchiedkunde .
II. De Bronnen der Ge.
fchiedkunde . --- III. Wat al noodig of nuttig is geweeten to worden, v66r dat men tot de beoefening der GeIV . Geeft by onderrigtingen,
fchiedkunde overgaat .
om op eene gemaklyke wyze tot de kennis der Gefchiea .
kunde to geraaken, en dezelve to behouden . - V. De
eigenlyke voorwerpen , tot welke zich de aandagt des
beoefenaars behoort to bepaalen . Onder welke Afdceling
wy de onderfcheidene onderwerpen van bet Staatsbettuur,
in bet algemeen, zullen befchouwen : to weeten die omflandigheden , welke voornaamlyk ftrekken om de bur .
gerlyke
aatfchappyen zeker, tairyk en gelukkig, to maaken : zynde dit bet gewigtigfte der voorwerpen, welke
de aandagt van den Leezer der Gefchiedenis behooren
bezig to houden .
De drie eerfte Lesfen ontvouwen , in de meeste en
treffendite opzigten, de Nuttigheid der Gefchiedkunde . In
de eerf'e hegt by reeds de Staatkunde en Gefchiedkunde
zamen , als by fchryft : „
aar de voornaame Nuttig .
heid der Gefchiedkunde, welke wy onder dit hoofdpunt
befchouwen kunnen, is, dat alle toekomftige v orderingen.
i n de Weetenfchap van het Staatsbefluur alleen uit dee .
ze bron gefchept kunnen worden , en dat , indien wy
op bet welzyn van den Burgerlaat zien , die Weetenfchap zekerlyk de belangrykile van alle Weetenfchappen
meet gerekend worden : want de
aatfchappy trekt, buiten kyf, meer voordeel uit bet juiste evenwigt der ver.
fchillende magten van den Staat , ja zelfs nit eene eukele wyze wet over de Vryheid en den Eigendom der
enfchen`, dan alle andere Weetenfchappen, to zamen genomen, kunnen to wege brengen, uitgezonderd nogthans
de Weetenfchappen , indien wy ze met then naam bcJtempelen mogen, der Zedekunde en Godsdienst .
,, De menschlyke natuur, met de verfchillende belangen en betrekkingen der menfchen in eenen maatfchappyelyken ftaat, is zulk een zamengefleld onderwerp, dat
men daaromtrent,vooraf, door bloote redeneering Diets met
veiligheiid kan befluiten . Alles, waarop men eenigen ftaat kan
maa-
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maaken, moet nit daaden of gebeurtenisfen worden afgeleid . Alle de ontwerpen van, Regeering, door de wys.
ilen onder de Ouden, als PLATO, ARISTOTELES, en ci .
cLRO, gefchetst, zyn, zonder uitzondering, iii veele hoofd .
zaaken gebrekkig, en, niettegenftaande het meerder licht,
welk ORE en HARRINGTON uit de gefchiedenis van zo
veele hater eeuwen hebben kunnen fcheppen, zyn egter
noch de Utopia van den eerften , noch de , Oceana van
den laatften, voor eene daadlyke invoering gefchikt . De
eerlle is zelfs wegens haare harsfenfchimmigheid ten
fpreekwoorde geworden .
„ Deeze groote Weetenfchap is nog in haare kindschenfchen van de grootlle opmerkzaamheid en on .
heid .
dervinding zouden zich niet vermeeten , met eenigen
grond van zekerheid to kunnen bepaalen, wat, a priori,
bet gevolg • zyn zoude van eene aanmerkelyke verandering in onze Staatsinrigting of Regeering, of in die van
audere Volkeren . Zien wy niet dikwyls, dat onze Staatsdienaaren, die het inwendig beftuur van het Ryk, met de
ingefpannenile aandagt, naagaan, egter verpligt worden van
inaatregeleti to verwisfelen ; vermids zy zich in de ver.
waging van dezelven bedroogen vonden? Dit maakt het
zo ten uiterften hachlyk, eenige we~zenlyke verandering
in eenen vastgeflelden Regeeringsvorm to maaken : geen
menschlyk doorzigt kan voorzien, welk nadeel daar uit
zou kunnen voortfpruiten .
„ Van zo veel aangelegenheid is deeze Weetenfchap
van het Staatsbeftier, dat een mensch van genoegzaame
bekwaamheden, en een vriend des menschdoins, !zich op
niets waardigers kan toeleggen, terwyl gefchiedkundige
ebeurtenisfen de eenige grondilag zyn, waar op menchen, welke denken, en zich niet door hunne verbeelding laaten wegfleepen , in deezen eenig befluit kunneii
bouwen . Onderflellingen , welke op bewyzen a priori
berusten, kunnen -minst van alien geduid worden . Opmerkzaamheid en ondervinding zyn hier de eenige veilige
Leidslieden .
„ Gelyk alle audere Weetenfchappen zeer fnelle vorderingen in de tegenwoordige Eeuw gemaakt hebben, laat
liet zich voor de Weetenfchap van het Staatsbeftuur ouk
gunftig inzien , om een gelyken tred met de overige to
annen hebben, in deezen laatbouden . Veele verftandige
lien tyd, hunne gedachten naar dit onderwerp gewend,
en trelfelyke Verhandelingeu over 't zelve zyn in dit Laud ,
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aar, 't geeft
en buiten hetzelve, in bet licht gekomen .
van grooter waarde is, wy hebben thans eenen geruimen ftapel van gewigtige gebeurtenisfen , ter onzer be .
fpiegeling, voor ons . De oude Regeeringen van Europa
zyn tot eeneu aanmerkelyken grand van rypheid gekomen . Wy mogen haast eerder zeggen, zy zyn aan bet
vervallen : zo dat derzelver onderfcheidene voordeelen eit
gebreken zich thans duidlyk genoeg opdoen : terwyl de
nieuwe Regeeringen in Noord-America zo veele nieuwe
proeven zyn, waarvan de Staatkundige Wysgeeren zekerlyk veel gebruik zullen kunnen maaken . Bovendien
heeft de tyd veele vooroordeelen ter begtinf1iging vart
voorgewende Rechten tot de Regeering, en van byzondere Regeeringsvormen , verzwakt, of weggenomen : zo
dat bet eenige eigenaartige voorwerp der Regeering, bet
Welzyn des Volks, nu byna algemeen erkend, en eenigb
Jyk in bet oog gehouden wordt .
„ By gebrek van kennis aan de Gefchiedenis, ftaan ivy
bloot, om vecle dingen, a priori, als onmogelyk to doemen, welke waarlyk met de daad beflaan, en ten uitera
lien heilzaam zyn . Dus kon men den Koning van Siam
et doen gelooven, dat de Venetiaanen geenen Ironing
hadden ; even min als bet water de hardheid van fteenx
aanneemen, en menfchen en rydtuigen draagbn konde ."
De Lesfen der volgende Tweede Afdeeling , van de
Vierde tot de Twaalfde ingeflooten , handelen over de
Bronnen der Gefchiedenis, en gaat de Onderwyzer, hier=
in, op den gepasten trant to werke, dat by alle of tent
minften de voornaamfle
iddelen optelt , waarvan mett
zich bediend heeft, om de kennis van verledene Gebeura
tenisfen aan de Naakomelingfchap over to brengen ; by
vangt aan met de minst volkomene , voegt 'er de betpre
nevens , en eindigt met bet laatfte en volmaaktfl :e, 't
welk bet menschlyk vernuft tot hier toe heeft uitgevona
den . De Lesfen worden to belanigryker , daar de
Heer PRIESTLEY,by elk link ,den aart van bet getuigenis,
waarop hetzelve rust, overweegt, en een algetheen Verflag geeft van bet onderrigt, 't welk wy 'er van kunnen verwagten . --- Naa deeze rechtftreekfche Bronnert
der Gefchiedenis, vermeldt by de voornaanifte middelen,
door welke wy in ftaat zyn de kennis vail gewigtige
Voorvallen van ter zyde to bekomen, en voort to plan .
ten .
Van de Dertiende Les neeint de Derde
deeling ecif
LETT . 1794 . ru . A,
lY:>;
ttane

i66

J.

PRIESTLEY

aanvang, en toont ons, tot de Zeventiende, wat at noodig of nuttig is geweeten to worden , v66r dat men tot
de beoefening der Gefchiedenis overgaat : als de Kennis der
enschlyke Natuur ; Wysgeerige Kennis in 't algemeen ;
Aardrykskunde ; Tydrekenkunde ; de Tydverdeelingen ; de
onderfcheide Jaartellingen . Hier ook ontvangen zyne Kweekelingen onderrigting over de wyzen, om de Rykdommen en
agt van oude en ver afgelegen Volken to benordeelen : terwyl de bronnen van isvatting, ten aanziene
van dit Onderwys, worden aangeweezen .
In de Vierde Afdeeling vaart onze Schryver voort met
de Onderrigtingen, om de beoefening der Gefchiedenis gemaklyk to maaken . Hy handelt over de Korte Begrippen, de Tydrekenkundige Tafelen, de Geflacht Tafelen .
3)e Kaart der Gefchiedenis en de Kaart der Leevenshefchryvingen, van PRIESTLEY'S Vinding, worden hier niet
vergeeten . Dan de Vertaaler heeft de Proeven deezer beide Kaarten, die in het oorfpronglyke gevonden worden,
agterwege gelaaten , om dat ze beide door PRIESTLEY
zelve in 't groot uitgegeeven, en in 't Nederduitsch zyn
overgebragt ; gedrukt to Amfierdam, by de Wed . J . DELL .
Verder handelt by over den regelmaatigetl Voortgang
in de Gefchiedenis, en drukt zich, met den aanvang,vau
tie Twintigfte Les , deswegen in deezer voege uit.
„ Daar eene regelmaatige voortgang in alle z aken in bet
slgemeen welbehaagelyk is , en wy langs de vaart der
Gefchiedenis (om eene Leenfpreuk to gebruiken,) met
n}eerder aangenaamheid gevoerd worden , wanneer wy
eenpaarig den Broom des tyds volgen, en nimmer voorwaards of achterwaards gedreeven worden in den loop
van ons leezen, zal ik, ten dienfle der zodanigen, w e1.
k e gelegenheid en lust hebben, out tot de Bronnen der
nude Gefchiedenisfen op to klimmen, nit WHEARE'S Lec.
tures on History, door BOHUN uitgegeeven, eene wyze
opgeeven, volgens welke de voornaamfle Schryvers der
Uudheid mogen geleezen worden, in diervoege dat men
'er eene vry regelmaatige keten der Gebeurtenisfen uit zal
kunnen opmaaken, welke de Gefchiedenis van lifaa, Africa, Griekenland en Rome, tot aan de vernietiging van
bet Ryk van Confiantinopolen, zal bevatten . Alle Griekfche
en Latynfche Gefchiedfchryvers van eenigen naam worden hier kortlyk aangehaald en beoordeeld .
PRIESTLEY hadt, ten dienfle der zulken, die, ten aanziene van huts eigen Land, van geene Compilateurs verkoc-
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koozen of to hangen , de oorfpronglyke Schryvers der
1:ngelfche Gefchiedenis opgenoemd in die orde , waaria
zy, overeenkomftig den tyd waarover zy handelen, be .
hooren geleezen to worden . De Vertaaler heefc dit to
recht geheel agterwege gelaaten , en die gaaping aangevuld met, ten dienffe der Nederlandfche Gebruikeren deezer Lesfen, iets dergelyks, met betrekking tot de Yader.
kcndfche Gefchiedenis, in plaats to ileilen . Hy verdeelt, tot
zyn oognierk , onze Yaderlandfche Ge/chiedenis in vier
groote Tydvakken, waar van bet Eerfte de Aloude Ge.
iddeleeuweu •- bet Derde
ichiedenis
her Tweede de
den Spaanfchen Oorlog, en bet Vierde de Republiek derYera
eenigde Nederlanden, bevat . Wy hebben, met veel genoegen, de bondigheid van deeze Lyst der Schryveren, en
derzelver beoordeeling, geleezen . Dan bet verwonderde
ons, dat by, van cERISIEit's Tableau de l'Histoire general*
der Provincies-Unies met lof gewaagende , geheel Been
gewag maakt van de Nederduitfcl,e Naavolging deezes
Werks, by WILD to Utrecht 17,7, enz. uitgegeeven ; die
zeker bet Oorfpronglyke verre overtreft . De Heer cERisIER hadt den Bearbeider van dit Werk, ten dienfle der
Nederlanderen, alle mogelyke vryheid daaromtrent gegeeven, als by hem, wegens den voet, welke by daarin
meende to bouden, onderrigt zynde, fchreef: , Ik weet, dat
„ bet Tafereel, op die wyze bearbeid, bykans niet weer
„ bet myne zal weezen ; doch ik laat 'er u alle Eer van,
„ en behou alleen voor my de Eer van u den weg ge„ baand to hebben ."
en zie, over 't geen deeze Naavolger 'er aan gedaan heeft, zyn breedvoerig Voorberigt
your het Eerjte Deel. Ea is ons uit de Vergelykin~ ,
tusfchen bet Franfche Tableau en (bet Nederduitfche Tafereel , gebleeken , dat , fchoon in de drie eerfie Dec.
len de overeenkomst vry grout zy, en deeze ook best
bewerkt zyn door den Heer CERISIER, in de volgende
Deelen de afwyking lanes hoe grooter wordt , naar
evenredigheid , dat de Franfche Schryver met wanhlst
zynen arbeid voortgezet, en daar door gebrekkig ten ein*
de gebragt hadt ('s) .
Vourts fchenkt ons de Vertaaler, of liever hier do
Schryver , deezer Lesfen , een naatnlyst van de voornaana(*) Deeze geefc de Heer cea.rsmiz to kennen,
554, 555 •
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naamfl:e Lee vensbef'uryvrngen , Getienkfchriften , Brie
ven en ApologlLn tot onze Vadei landfche Gefchiedenis
behoorende ; lpreekt van de Kerklyke Gefchiedenisfen,
Stedvbefchrvvingen, enz . PRIESTLEY treedt, in de laatfto
Les deezer Af terlinge , weder to voorfchyn, en geeft de
Gefchiedrchryt , ers van andere Volken op, als mede Leevensbefchryvingen , en Zee- en Law-Rerj en .
De Vyfde Afdeeling , over de beiangrykfte Voorwerpen, waarop de B4 oefeuaar der Gefchiedenis zyne opmerking behoort to vestigen , is als 't ware de Toepasfing
der voorgaande Lesfen, ert geeft de nuttigfl :e Waarneemingen aan de hand . daar de Onderwyzer zyne Leerlingen
wyst op die deelen der Gefchiedenis, welke meest kunnen lrekken, om zyn Oordeel to vormen, en zyn Gedrag
to regelen . Wy gelooven dat de Heer PRIESTLEY, test
aanzieiie van dit gedeelte, veel aan de daar by gevoegde
ondlyke Overlevering heeft overgelaaten . Doch zo veel
by mededeelt, in Gefchrifte, zal over 't algemeen met
genoegen en deelneeming geleezen worden .

De Oude en Nieuwe Coi ftttutie der hereenigde Staaten vats
Amertika uit de beste Schriften to haare gronden ohtvouwd, door
r . GE RHAltn »UaIS • R, Ltd van de
aat.
fchappy der Nederl Letterk . to Leyc'en, van het Prov .
Utrechtfche Genootfchap -van Konften en Weetenfchappen, en van het Genootfchap pro txcolendo jure patrio,
to Groningen . Lerfie Deel .
Te Amierdam by J . A.
Crajetifchot, 1793. In gr . 8vo . a55 bla

T

e midden van zo veel gewoels en gruwzaamen bedryfs des Oorlou, to midden van zcr aan~ioudende
worfteiingen der Vryheid , kan her niet dan aangenaam
weezen, op vreedzaainer tonne- len her oog to vestigen,
en de Vryheid daadlyk beftaande, zonder losbandigheid,
zegepraalend en gezegend to zien, als mede den loop naa
to gaan, Vvelken, in een ander Werelddeel, die edele zaak
enschdoms, met zo gelukkig een uitflag, genomen
des
heeft .
Om ons bet gezigt dier belangryke voorwerpen in
klaaren dag to verfchaffen, heeft de Heer DU BAR zyne
welverfneede pen opgevar, en ons her Eerfle Deel des
opgemelden Werks gefchonken . 't Zelve is nosh geheel
oorfpronglyk Opftel, noch geheel Vertaaling ; maar een
meng-
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.mettgzel van beiden . Het beftaat nit Negen Afdeelinuen .
3De eerfte , een Historisch Verf ag van den oorfprong en
voortga . .g van bet Congres, en van het invoeren der Artykelen van Confeueratie , • is van eigen opttel : -- lie
;weede geeft ons eene Vertaaling van de Oude Conftitutie,
en heeft boven de Vertaalingtn, welke wy 'er reeds van
hebben, het voordeel van toegelacht to worcien door Aan .
tekeningen op eenige voor den Nederduttfchen LeLzer
niet gemaklyk verftaanbaare plaatzeu . ---- De derde, van
pu BAR's eigen h 4n t , geeft ms op, de UUtwerking der
!Artykelen Van Confederatie, in 't aigpmeen befchouwd . Ge .
dagiety, van den Gtneraal WASHINGTON, en den Gouverneur
TRU BULI , over den to geringen invloea' van het Congres,
. Oorzaaken van
en het algemeen iieer%rhe, •d
het wantruu yen op Re4enten , het welk Staatiornwentelangen pleeg to vergezellen Inleiding tot een onderzoek nopens de Qebreken in de Artykelen der Cot, federatee gevonden .
De vierde Afdeelmg geeft ons op, he, Hoofagebrek in
de Artykelen van Confederatie (daar in beftaande, dat hit
Congres over de byzondere Staaten, all Lichaamen aangernerkt,
en met over de byzondere In~gezetenen van eenen Staat,kono
de beveien,) uit de natuur der zaak betoogd, en door bechouwing van de uitkomst beweezen . w. , !e vyfle heldett dit (fuk op, door eene Befchouwing der Conftitutien
vat; andere vereenigde Staaten, ingerigt otn to toonen dat
dezelven hetzelfde, Hoofdgebret hadden, en daarom of geheel
vervallen zyn, of minder vootfpoedig zyn blyven beftnan . --•
Leenregeeringen, byzonder in Schotland . --- Greekfche Republieken under den Raad der Amphyt5lions . --- Achazfche
Bondgenoofclyap . -- Dwtfche Ryk . -- Poolen,
Zwitzerland. - Vereenikde Nederlanden ., -- De zesd4
fielt ons voor oogen , andere Gebreken in de Artykelen der Con federatie . --- Gebrek aan een Guarantie der
byzondere Staatscotsllitutien . -- Betaaling by Quoten.
.- Gebrek aan een algemeen gezag ter regeling van den
Koophandel . - Het ligten van Krygsvolk by wyze van Qua .
ten . - Gelyk Stemregt der Staaten . --- Gebrek aan
agt der byzondere Staaeen Nationaal Geregtshof . ten tot het uitgeeven van Papieren geld . - Te, veelvuldige afwisfeling onder de Ledon van het Congres . - Enkelvoudigheid der Vergadering in het Congres . --- De. Artykelen nimmer door het Volk zed`' goeagekeurd . --- I)eaze drie Af ieeling-n zyu bykaras geheel getrokken uit cep
Werkje The Federalist getytel I - waaroimtrent de liter Dunf
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niet fchroomt to zeggen , „ dat zy, die niet ver-

• kiezen in de gewesten der verbeelding orn to zwerven,
„ maar egte praktikaale op Ondervinding en

enfchen-

• kennis, zo wel als op beginzelen van bet Regt, ge,, gronde Staatkunde verlangen, zyns oordeels, vergeefsch
• naar iets beters zouden zoeken ." Hy geeft ons, egter, geene geheele Vertaaling ; doch om voldoende reden,
in bet Voorberigt bygebragt , befloot by die Vertoogen
iiit den Federalist, weike hem meest algemeen belangryk
voorkwamen , over to neetnen ; doch dezelve zo in to
x~igten , dat ze de gedaante van een oorfpronglyk Werk
verkreegen , 't welk niet meer voor Ingezetenen van de
Americaanfche Staaten, die over bet al of niet aannee .
men van eenen nieuwen Regeeringsvorm hadden to raadpleegen , maar, voor alien , die verkiezen mogten eene
werklyk vastgeftelde, eene in een Gewest, welk de aandagt van geheel Europa heeft tot zich getrokken, vast .
geltelde Conltitutie, naauwkeuriger to leeren kennen, zou
ichynen gefchreeven to zyn . Van eenige andere ftukken,
;tot dit onderwerp betrekkelyk, heeft de Schryver tevens
her noodige gebruik gemaakt .
Hierop last de Heer Dt7 BAR in de zevende Afdeeling,
eigen werk , volgen een Gefehiedkundig Verflag van de
vadeelige uitwerkzelen der boven befchreeven gebreken in de
4rtyketen der Confederatie, door voorbeelden aangeweezen .
...--- Onderhandelingen tusfchen Groot - Britanje en de I7ervenigde Staaten, over wederzydfche nalaatigheid in bet nadomen van fommige Vredesvoorwaarden . --- Groot-Britanje weigert een Traftaat van Koophandel aan to gaan . -.Betrekkingen tusfchen Noord -America en andere Europeaanfche Staaten, met opzigt tot den Koophandel . -- $taatAunde van - Groot-Britanje, ten aanzien van den Handel
fop Americ, vddr en naa de Omwenteling . -- Ret Congre:
ionmagtig tot befcherming van den Handel tegen de Barbaryfche Zeeroovers, en van de Irgezetenen tegen de Invallen der Indiaanen .
In die achtfte allermerkwaardigfte Afdeefng, vermeidt ons

de Staat-, Gefchicd- en
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gingen tot Verbetering der Confiitutie. -- Een voorflag van bet
Congres tot het verkrygen van e, n vast inkomen raakt niet
tot fraud . -- Voorbeeld van eene Bezendsng w't het Congres
aan eenen der Staaten . - De n'deelen , door den Koophandel
geleeden, veroorzaaken de Convent .e vim Annapolis, die eera
andere Cunventie to Philadelphia vooefi a . -Handelingen van
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de Conventie van Philadelphia tot hot beraamen der Nieuwe
Conftitutie. - Een Ontwerp, door Dr . FRANKLIN in 't .7aar
DCCLIV opgefield, dient tot een grondflag van het Werk .
-Gedagten van Dr . FRANKLIN,en Generaal WASHINGTON,
over de nieuw ontworpen Conftitutie . - De Conftitutie wordt
getekend, en aan hot Congres gezonden . - Handelingen daarover ix het Congres, 't welk dezelve verzendt aan de byzondere Staaten .
Waarop, in de negende en laatfte Afdeeling, de Arty .
kelen der Nieuwe Conjtitutie volgen , aangegaan in den
Jaare
DCCLXXXVII, en die ten grondflag flrdkt van
een Staat, om ons van 's Heeren DU BAR's eipne woorden to bedienen , „ die, in een Werelddeel, t welk tot
hier toe ten fpeelbal der Europeaanfche I3eerschzugt
„ geflrekt hadt, thans gefchikt fchynt, om den verdrukten ten Europeaanen eene fchuilplaats tegen de overheer„ fching aan to bieden ; eenen Staat, die de Wereld het
„ eerfte voorbeeld moest geeven van eenen Regeerings .
„ vorm, niet door geweld of list opgedrongen, niet uit
„ de f'rydige Inzettingen van veele eeu*en zamengefteld,
„ maar door Wysgeeren ontworpen , en door een Vry
„ Volk bekragtigd .
Eene Conftitutie, die den grond
„ gelegd heeft tot den voorfpoed van de Vereenigde Staa„ ten, en welke wy regt meenen to hebben aan to zien,
„ niet als volmaakt, want volmaaktheid fchynt aan alle
,, menschlyke Inflellingen ontzegd to zyn, • maar als de
„ beste die het menschlyk ver{land tot hedtn heeft wee .
„ ten to beraamen ." en leeze naa, wat FRANK .
LIN des gezegd , wat de groote WASHINGTON des ge .
fchreeven heeft, (bl . 2o5-2to,) en men zal zien, dat die
Iviannen, met hunne medewerkende Landgenooten, geene
harsfenfchimmige Volmaaktheid gezogt, maar het daadlyk
beftaan gegeeven hebben aan een Conflitutie ; niet vry van
onvolmaaktheden, maar de beste die men kon verkrygen .
Uit de opgave van het beloop deezes Werks, weiks
Gefchiedkuadig gedeelte uit de beste bronnea geput is,
bronnen die aangeweezen worden,valt elk in 't ooge hoe
dit geheele ftuk zamenhangt, en in 't verband dient naagegaan to worden . Onbedenklyk genoegen heeft het ons
verfchaft, en van 't zelve durven wy ieder Waarheid- en
Vryheidsvriend verzekeren .
De voorkomende byzonderheden geeven .den Schryver
niet zelden gelegenheid tot eene uitweiding Een deezer
willen wy onzen Leezeren mededeelen, verzekerd dat
dg4
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aezelve aller gezette overweeging verdient . Het algemeer#
Wantrouwen, in de Americaanfche Staaten ten eenigen
tyde heerfehende, en waarvan de Gouverneur TRU BULL
cen akelig tafereel ophing , befchreeven hebbende, vaart
de . Heer DU BAR voort : „ Dit algemeen Wantrouwen is
s, misfchien de noodzaakelyke , de noodlottige, gezellin
S , van alto, Omwentelingen , welke ten doel hebben de
„ Vryheid to grondvesten op de puinhoopen der D .wing,, landy . Len Volk, welk, geduurende een reeks van jaas, ren, magt en onderdrukking Reeds heeft zien gepaard
kotttt eigenaartig tot de hebbelykheid van de
i , gaan
„ denkbeelden van beiden to verwarren, of in cen to finel„ ten, ~ "I-Jet vordert t}itgebreider kundigheden, uitgebrei
„ der otndervinding en dieper nadenken , dan men by bet
„ gros dgr -menfchen billyk verwagten kan, to begrypen ,
• Oat bet naauw bePerkep van de tnaate des gezags niet
• bet +s¢nige, niet altoas bet beste middel is, ow zich
~, voor deszelfa nadeelige uitwerkzelen to behoeden : dat
• to iedere Burger- aatfcltappy ergens eene onbegrensde
agt moet huisvesten, dewyl de wil der
aatfchappy,
~,
welke grgens moet kunnen geuit en uitgevoerd woren vormt
den, in hare natuur zelve onbegrensd is .
„ eene Conllitutie, en men Iceurt dezelve goed ; war die
~, Cpnflitutie begint to werken, }nen ziet een Wil die
~, fomtyds van den opzen aatderfeheiden is, men gevoelt
agt , die aan deezen kan paalen zetten ; en a
„ een
„ fchoon,~l~et, alleen de Wet is, die onze bandeloosheid
„ bzefeugglt, befchouwt, then in de Uitvoerders dier Wet
~, de baaalykheid van Ariflokraaten , die zich boven hunen ver3„ ne, ede~urgerep, zoekeu to verheffen . „ geet„ to bedenken , Oat die gewaande Arifcokraaten,
,, wft wen, even to vooren a als alley vertrouwen waar• dig,, a}elf help op den eerfloel plaatzen, op den wenk
wederom van denzelven zullen moeten af,, de$ Vglks
• jgeden, -eti yich ondei den gemeenen hoop der Inge .
,,, zetenen vennengen, om de kluisters, welke men on,, dertlett doer nun gefmeed to worden, zelven to helen vergeet vooral, dat niets meer
,, pen . draagen .
y , tpe~;evgt otn bet Gezag in eenen Burgerflaat heilzaam
,, of gegaarlyk to maaken, dan de grondflag op welken,
• hetzelve rust .
,, P"en Regent, die zich volgens den algemeenen wil
eerier Vrye Natie aan derzelver hoofd gefleld ziet ,
•
~, kan onrew doen , kan Qnderdrukken : wan; by ka~t;
,, zwalc
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~~ zwak of boos zyn ; dock zyne verkeerdheid zal dike
„ werf kortftondig i en derzelver, uitwerkzelen zullen nim .
,, mer algemeen zyn . Den Despoot, in tegendeel , die
„ zich vermeet zyne magt van God en zyn Degen of to
„ leiden, als of de hoogile goedheid en 't barbaarfche ge„ weld zich immer konden vereenigen ; den Despoot,
„ die zich almagtig waant, ontbreekt juist dat vermogen,
„ welk hem meest naar eene aardfche Godheid zou doers
,, gelyken, bet vermogen om goed to doers, wanneer by
Daar by Reeds omringd "is door de nevelen
„ wil .
~, van vleijery en leugen , houdt de waarheid zich op
„ cenen afftand, en laat hem in 't duister rondtasten ,
n , en wanneer by meent bet gemeene best to bevorderen,
,, begunfligt by niet zelden blootlyk de baatzugt van
,, huurlingen , die hem bedriegen, en de volkeren in zynerx
„ naam kwellen . Zyne Weldaaden zelve moeten gee
paard gaan met de vreeskoesterende vertooning van
• zyne agt . Vrees is de bron der gehoorzaamheid, die
„ hem beweezen wordt , en wat zal van deeze worden,
• indien
Slaaven eenmaal de eenvoudige waarheid
„ bezefFen, dat een enkele arm , ook met den zwaarflen
• fcepter'Y"
gewapend, niet beftand is tegen duizenden ,
• en dat zy alleen Slaaven moeten zyn zo lang zy bet
„ zyn willen .
„ Dan bet zyn niet alleen de vooroordeelen, welke de
„ onderdrukking deedt gebooren worden , en welke eene
• nieuwe orde van zaaken niet op cenmaal kan uitrooi„ jet , die bet Wantrouwen , waar van wy hier fpree,
„ ken, onderhouden . Dat Wantrouwen is zomtyds niet
,, ongegrond . De beste zaak heeft ook flegte voorftan,
„ ders . Eene Omwenteling, die heerschzugt fnuikt, kaa
• tevens vocdzel aan heerschzugt geeven : eigenbaat kan
,, zich met bet hulzel der Vaderlandsliefde vermommen ;
„ en wie kan van de menigte verwagten, dat zy, door
„ den fchyn in 't gewaad der waarheid bedroogen, de
„ waarheid zelve ontmoptende, niet vreezen zal in haar
,, wederom niets dan den fchyn to omhelzen ??
,, Evenwel fchynt bet ons toe , dat die menigte in
• geen ding fcherpzigtiger is dan in bet karakter van die
• geenen to onderkennen , aan wien haare groote belan„ gen zyn toebetrouwd , en dat zich niet zo dikwyls zou
• niisleid vinden , indien zy , alleen haar eigen gevoel
„ raadpleegende , aan 't gefchreeuw der zich dus nee .
meade Volksvrienden , weigerdq bet oor to lgensn , en
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,, meest die geenen wantrouwde, die met niets anders
3i bezig 2yn dan met wantrouwen to zaaijen . Zommi .
„ gen deezer tragten ver-denking to verfpreiden om bet
„ getal der mededingers tot de waardigheden , die zy
„ bejaagen, to verminderen . Anderen, to zeer van hun„ ne nietigheid verzekerd om zo hoog to durven opzien,
„ doen bet zelfde uit nyd , of blootlyk, om , door 't
„ verwekken van onrust, nog cene figuur to maaken ,
„ die in kalmte geheel en al verdwynt .
Nog ande„ ren , wel niet zo boos , dock meer verwaapd en f{ yf„ hoofdig , worden met hunne eigene begrippen en ftel„ zels, waarin zy nit gebrek aan doorzigt geene zwaa„ righeden ontdekken kunnen , en die zy derhalven voor
„ onfeilbaar houden, zodanig ingefiomen, dat zy zich
„ zelven alleen bevoegd rekenen om den toon aan 't v©lk
,,, to geeven ; terwyl een heimlyk gevoel van zwakheid,
,, een wantrouwen op hun vermogen om door bedaarde
,,g
redeneering de overhand to behouden , hen aanzet om
,s den invloed van anderen, die ook voor zichzelven den„ .ken en fpreeken willen, door het inboezemen van ver .
„'moedens , to ftuiten . Gezond verftand to bezitten, en
„ tevens hunne denkbeelden' to verwerpen, kan, indien
„ men hen gelooven wit, by nibmand gepaard gaan dan
„ by verraaders en vyanden des Volks. Allen , wellke
„ 6ok hunne bedoelingen zyn , alien omhangen zy zich
„ met denzelfden mantel van Vaderlandsliefde ; en gelukkig ware bet , indien Wet nog eene andere troep
„ van rampzaligen zich onder hetzelfde dekzel wiste to
„ verbergen : wy bedoelen die politieke Tartuffen, die,
„ aan de tegenparty gehegt, of door dezelve omgekogt,
„ zich onder de welmeenenden vermengen, zich (feeds over
„ gebrek aan yver voor de goede zaak beklaagen , alles
„ son flinkfche inzigten toefchryven, en niets minder be .
„ oogen dan eene verdeeldheid en regeeringloosheid to
„ bewerken , die bet gemaklyk maaken den Volke bet
„ nude juk wederom op den -hats to werpen, en zelfs
„ veelen uit wanhoop dat juk doen to gemoet ylen .
,, De hier befchreevene hindernisfen voor de bevestiging
• van Volksvryheid vloeijen voort nit den aart der werking
• van 's enfchen verft:and en hartstogten ; zy zyn van
• alle tyden en van alle plaatzen ; zy zyn to overwin„ nen ; maar niet to ontwyken ; bet geen wy ons voor„ f}elden to onderzoeken is een weefzel van menfchen
• handen ; een weefzel 't welk daarom gebrekkig zyn
,,, moet ;
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„ moot ; doch welks gebreken niet noodzaaklyk zyn, en,
• eens aangeweezen, eens overdagt , eens doorgrond,
„ door alle volgende geflachten kunnen worden vermyd ."
Tot dit gelukkig toppunt is men in de Vereenigdn Staa .
ten van America opgeklommen , uitwyzens dit Boekdeel ;
waarin wy, door bet Gefchiedkundig verflag, de gedagten
der kundigfte Americaanen, over hunne eigene Staatsge .
lteldheid , en niet des Schryvers, op een verren afftand
gemaakte, befpiegelingen, aantreffen . - isfchien is men
begeerig to weeten, wat de Befchouwer en Befchryver van
dit groot %Verk in America denkt over de Omwenteling
in Frankryk . Hy geeft in zyn Voorberigt, in 't voorby
gaan, ze kortlyk dus op : „ In de Historic der Omwente .
„ ling van Noord-America, met die van Frankryk verge.
„ leeken , zal men mogelyk een gedeelte der redenen
„ kunnen vinden, waarom de Franfche tot heden toe nog
„ met geen gelukkiger uitflag is bekroond . Ons is bet
„ altoos vreemd voorgekomen, dat men in de Oude We„ reld zo blykbaar geweigerd heeft zich bet zo wed be .
Ilaagen voorbeeld der Nieuwe ten nutte to doen ge„ dyen ; en wy fchroomen niet to belyden , dat de' min
„ gunfbge denkbeelden , welken wy doorgaans , bykans
• van den beginne af, ointrent de Franfche maatrege .
„ len gevoed hebben , uit de kennis , die wy van
„ het voorgevallene in America verkrygen konden, grootendeels tendeels hun oorfprong ontleenden .
Nogthans wa .
„ ren wy ook lang to vooren in hot algemeen ten vot,, len overtuigd, dat gelyk, aan den eenen kant , aile
agten der Aarde vereenigd zich to zwak- zul-'
• de
„ len bevinden om de gevoigen van den, fchoon lang .
„ zaamen , fchoon meestal onmerkbaaren, egter nimmer
„ ophoudenden , voortgang der menfchelyke begrippen,
,, door middel van ftrafwetten of van Kanon, to ftuiten, hoe
„ zeer zy dezelven voor een poos mogen vertraagen ;',
„ bet, aan den anderen kant, mede niets dan to leurflei• ling baaren kan , wanneer men then voortgang tragt'
„ vooruit to loopen, en den menfchen maatregeleu op t&
• dringen , voor welken de tegenwoordige ilaat hunner •
„ begrippen ( waare of valfche doer hier Wets tot do
„ zaak,) hen onvatbaar moet maaken ."
Wy twyfelen niet, of hot gunflig onthaal deezes Eer •
lien Deels zal den Schryver aanfpooren om zynen a
beid voort to zetten ; en hem hoeden tegen her onaangeunam gevoel, om, door het oplluiten van het vervaardigdo
ill
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in zyn Lesfenaar, den arbeid van veele uuren vrugtloos
to zien wegzinken . Wy verlangen na bet Vervolg, en
zullen niet in gebreke blyven om then verdienstlyken arbeid, zo ras by ons in handen komL, op eene wyze den .
zelven waardig , bekend to maaken .

De Burgerlyke Vryheid in haare heilzaam.e, de holksvryheid in huare fchadelyke . gevolgen vuurgeJteld, inzonder .
heid met betrekemg tot dtit Gemeenebest . Door lblr joHAN n1EER AN, 1/ryheer van Dalem .
're Leyden by
S . en J . Luctttmans, 1793 . In gr . 8vo . 96 bl .

Tytel van dit Stukje wyst ge- , oegzaam aan , wat
men van den lnhoxt,i to wagten 'iebbe . Niymand zal
De
den
de bekwaamheid ontieggen, vat,
Yryheer van Dalem

de pen 1mesterlli, to kunnen v')eren . Zyne met naam
uitgegeevr,~e Gefchieivnis van Graaf W1t.1.E
van Holland, Raomsch Kontng (*) ; zyne Berigten omtrent Groot,$rittanien en Ierl_ant6 (t), zonder zyn naam, dock egter thans genoeg als zyn werk bekend, kunnen des tot
yoldingende bewyzeu veritrekken .
Die zelfde bekwaamheid in een ander vak dan de Oude
Lands Gsfchiedenis, dan in bet opgeeven van- Waaraeetningen op Reir gedaan, de pen opva:tende, kan iich Wet
genoeg uitdrukken, en een flyl voeren, welke bet even
min outbreekt aan welluidenheid, en vol loening fchenl :t
aan alien , die met hem in denkwyze overeenftemnuen ,
omtrent een Onderwerp , 't geen verre is van op dezelfde wyze begreepen, to worden door de Ingezetener
des_ Lands, voor welken bet oorfpronglyk brftemd is ,
waargan by to meermaalen fpreekt , als in twee Partyeik
vercleeld, en de zodanigen, die van hem verfchilien, een
gedugt gedeelte der R',atie beet, (bI . 8G .) .
Het verklaarde ongmerk des Heeren rYSEER AN is, O ,
onder de twistende Partyen in ons Vaderland, „ eerie laat„ tie pooging aan to wenden om hun de wapenen to
„ doen nederwerpen, en, in plaats van in elkanders boes , zem langer to wroeten , verzoening , vrede , liefde ,
,, een(*) Zie onze dlgem . Yaderl. Letterotf. VI D . rile St . bi.
323 en 5o8 .
(t) Nieu o'e 4lgem . Vi der1 . Letteroef. III P . z lIe St . bl . 591t .
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„ eenRemmiglieid , en al wat de Ingezetenen van bet
„ zelfde Land veredelt , in hunne gemoederen in to gie,, ten ." --- Oin dit oogmerk to bereiken, fchetst by de
1lurgerlyke Vryheid ; als beflaande „ in de zekerheid ,
,, dat het Oppergezag myn Peribon en ntyne Bezittingen
„ en kan, en wil, en moet befchermen, en dat ik in den
„ geenen, aan wien ik my, tot myne verdediging, eeni.
,, germaate onderworpen hell , geen nieuwen Gewelcle• naar vinde ." Eene Bepaaling , die over 't algemeen ;
byval zal ontmoeten .
Doch, wanneer by dit Denkbeeld op ons Land toepast,
en het Bezit van die Vryheid in groote en overloopende
Inaate befchryft, treft men Diet weinig plaatzen aan, die
zeer overdreeven zyn .
en zal ons wel willen verfchoonen , uit hoofde van de veelvuldigheid , bier in geene
byzonderheden to treeden . Alleen kunnen wy Diet voorby,
om, ten aanziene van 't geen de Heer tJERI\IAN zegt,
aangaande de Verbintenisfen met Buirenlandfche
ogenheden, en byzonder van die met Groot-Brittanje, (bl . 17
en 72,) eene tlrydigheid op to merken met de gevoelens
van den hurgemeester RENDORP , dien men zeker Diet
zal verdenken van OnJladhouderigezind, of Engeland ongenegen , to zyn, in zyne emorien , I D . bl . 33, enz. en bovenal bl. 65 , waar deeze Schryver , naar het oordeel des
Heeren
EEIt AN, zeker zal moeten gerangfchikt worden
under hun, die van de Verbintenis met Engeland onguntlig
fpreeken , „ en van de Heerfchappy , die bet Hof van
• St . 3ames zich over onze Raadzaalen heeft zoeken aan
• to maatigen , den grootften ophef maaken ;" immers de
Heer RENDURP fchryft , ter laatst aangehaalde plaatze :
„ Voor my, ik beken rondborFig, dat de invloed !, then
„ het Hof van Londen hier to lande halt, my dikwyls
„ onmaatig is voorgekomen , en dat ik aaarne de Repu .
„ bliek van die Afhangelykheid zou hebben gezien ont• flaagen ." In een ander opzigt flemr de Heer EER11IAN met den Burgemeester wel overeen , als by betuigt
• Het Piger •b elang is de dryfveer die alle Cabinetten be• fluurt!" (bl . 72 .) Vergelyk RENDOUP . em . I D . bl, q.2,
86, 92, IIS, 1IS . II D . bI . 176, i89, goo (*) .
Dan
(*) Wy fchryven bier die plaatzen Wet uit, om dat wy , de
1Wemvrien ran den Burger . RENDORi' beoordeelende, des eene
Op.
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Dan hoe bepaalt onze Schryver de Politike of Polkr .
Vryheid ? Hy verftaat 'er door „ her Regt van alien of
„ van een groot getal der Inwoonderen, om , 't zy in per.
„ loon, 't zy door reprefentanten, telkens door hqn ver,, koozen , in her uit- en inwendig beftuur des Lands
„ deel to kunnen neemen ." - Gelyk de Heer EER11tAN de beste en fchitterendfte verwen koos om de Burgerlyke Yryheid of to maalen, zo zoekt by de flegtfte en
zwartfte uit 'om de holksvryheid to fchilderen ; en dit
was noodig om deeze laatfte to doen voorkomen als
oordenaares der eer •
de Verdelgfter, de Uitrooifter, de
fte .
Dit Gedrocht, want dusdanig wordt her vervolgens on .
der de hand der bewerkinge, ltemt de Schryver toe, dat
in de Democratijclie Cantons van Zwitzerland beftaan kan,
doch in een ftaat van eenig aanbelang in Europa niet , en
dat her Nederlandsch Gemeenebest voor zulk een Regeeringsvorm berekend zou zyn , wederfpreekt, zyns oordeels, zich zelve, en behoeft fchier geene wederlegging .
Voorzigtig ipreekt by van Europa ; want alle Schryvers van zynen Itempel wenden her oog , als zy van
Volksregeermg ljjreeken, altoos of van de Vereenigde Staa .
Of zou Volksvryheid , en daar uit
ten van America .
voortvloeijende Invloed op de Regeering en Regeeringsbeflelling, in de Nieuwe Wereld, eene andere betekems,
en tegenftrydige uitwerkzels, hebben, dan by ons in de Oude lWereld? en zou tot die gedagten moeten komen, inthen antlers, 't geen de Heer
EEI;aiAN van de Polk:vryheid in Europa zegt, waarheid zy ; want, wel verse
van in America de bovengemelde haatlyke naamen to ver .
dienen , gaat zy, als Voorjtandfter, Bevorderaarfter en
Yriendin, met de BurgerlykeJryheid aan de hand, ja mo •
gen die beide Tweeling-Zusters heeten (*) . Doch, ge .
lyk zeker Engelsch Schryver to regt opmerkt, „ de Naa,, k0©pgave gedaan hebben ; waartoe wy den Leezer, die de llfeniet, en onze Letteroef al, bezit, wyzen . Zie Algeas .
Vaderl. Letteroef. voor 1793 , bl . 627, 628(*) Dit wordt niet met fnorkende grootfpraak gezegd ; meat°
met de Stukken beweezen, in her overheerlyk Werk van den
Heer ncmaan, Oude en Nieuwe Con/litutie der Yereenigde Staaten van America,weiks Eerfe Deel wy zo even aankondigden,
hl . 168, enz .
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„ komelingfchap zal regt doen aan de Wysheid en Eer~, lykheid der Beftuurderen van de Vereenigde Staaten
„ van America , die niet , gelyk eenige Staatkundigen ,
,, wier uaamiyst zou kunnen worden opgemaakt, de er„ kende onvolmaaktheld van alle menschlyke Inflellin.
„ gen ten voorwendzel bezigen om in Dwaaling, en aan.
isbruiken gehegt, to blyven, - maar die zich ge
,,
• reed betoonden om de wenfchen hunner Landgenoo„ ten voor to komen, door zulk eene vrywillige Hervor• ming der Staatsgefleltenisfe, als , zonder van den waa„ ren cart of to gaaiu, meest itrekte om den duur daar
• van to verzekeren, en de groote einden van bet Staats• beftuur to bevorderen ; de einden door de Voorzienig„ heid bedoeld : niet om aan de ftaatzugt der Vorlten,
• aan den trots der Edelen, en den hoogmoed der Staats• dienaaren , voldoening to verfchatfen ; maar om bet welvaaren vaaren , den Vrede , en bet geluk des Volks , waaragt oorfpronglyk voortvloeit , to bevorde,
uit uit de
• ren ."
Tot welk een laagte vernedert de Heer EER AN den
,Nederlandfchen Burger in zyne Kunde en Bekwaamheden
tot bet Regentfchap? Doch, is zyne opgehangene fchets
waarheid, en gaat bet door 't geen de Burgemeester KENLoRP vermeldt van de Kunde en Bekwaamheid van de
meesten der zodanigen, die veelal tot de Regeeringsposten in ons Land opgeroepen worded, dan loopen wy,
annen , gevaar van Regee.
door gebrek aan bekwaame
ringloosheid, of althans van een zeer gehrekkig Beftuur .
• Het is noodlottig," luiden zyne woorden, „ dat in
• ons Land de jeugd zo weinig opgeleid wordt tot de
• kennis van zaaken van Staat, en de behandeling der„ zelve . In de gewoone opvoeding , die gegeeven words ,
„ wordt daar' fchier niet aan gedagt . De Regtsgeleerd„ heid, en nog wel byzonderlyk die der Romeinen , is
„ bet voornaamfte daar de jonge lieden zich op toeleg„ gen, en wanneer daar by komt eene maatige oefening
„ in de Pra&tyk, zyn zy zekerlyk in ftaat, om met alien
„ roem Scheepen in hunne Geboorte-Stad to weezen ;
„ maar gewoon alles to toetfen aan die juistheid , die
• een onontbeerelyke eigenfchap der fchaale van Themis
„ moet weezen, zyn hunne geesten zelden gefchikt tot die
„ meerdere toegeevenheid, die in 't beftuur der publiekt
„ zaaken volttrekt noodig is , dewyl bun geheel ont• breekt de vereischte kettnis der Trataaten, en byzonder
,, die
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die, der byzondere belangen der Europefche htogenfie'
Wy zullen hier niet byvoegen de ftaa .
„ den (*) •
len van veeler diepe onkunde in zaaken van Staat en
Koophandel en Zeevaard en Fabrieken, die ons Gemeenebest betrefl'en , en hun , met regt, ten doel van befpot.
ring flelden hunner kundiger, en in deeze zaaken afgerig .
edeburgeren .
ter,
Over bet geheel geeft de hieer EER AN ons Carrica •
turen van de Polksvryheid, of liever by verwart Polks.
vryheid met Polkslosbandigheid , en poogt aan de eerfte
al die haatlykheid en afzigtigheid by to zetten, welke de
laatfte by-alle Braaven verdient en verwekt . Wy willen
gaarne toeftaan, dat verkeerde en buiten 't fpoor hollende :
begrippen van Polksvryheid aangenomen en gekoesterd
zyn door verhitte Vooritanders, of flegte oogmerken bedoelende Lieden ; deeze aan to wyzen , deeze te' weder .
fpreeken , en regtmaatiger begrippen op to geeven , is oordeelkundig en braaf gehandeld ; maar to deezer oorzaake
in een tegenovergefteld uiterfte to loopen, en tegen alle
Polksvryheid uit to vaaren , is geen teken van een onbevooroordeeld verfland, en eeu waarheid zoekend hart . Zou
men, en met het grootfte regt, niet wraaken, dat iemand,
alle verkeerde begrippen van het Christendom gevormd, alle
de rampen door eene baatzugtige en vervolgzieke Geest .
lykheid gebrouweu, byeen voegende, dit voor cen Sche ;s
van den Christlyken Godsdienst opgaf? Ongetwyfeld : en
zou men, op zulk een vertoon des Christendoms, niet mo.
gen zeggen , ik beef voor zulk een Christenheid ! gelyk men ,
in 't geval van eene gedrogtlyk misvormde Polksvryheid,
_mag uitboezemen, ik beef voor zulk eene Polksvryheid ! De
onregtmaatigheid van zulk een handel ftraalt elk in
't ooge .
De fpraakwending tot de ongereprefenteerde beminnelyke
Sexe heeft ons doen glimlachen . In ernftiger plow geraakten onze trekken, als wy lazen : „
en ontneeme
inisterie zynen invloed op het Par• aan het Britfche
„ 1' ment, en op de verkiezing van een tamelyk getal van
eszelfs Leden ; men laate ieder Graaffchap en iedere
Stad gereprefenteerd worden, gelyk de volkrykheid
• van elk derzelven in onderlinge evenredigheid fchyne
• to vorderen ; en het Ryk van Europa, waar men thans
„ de
„

)
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„ de voortreflykfte balans der
agten bewdndert , bet
„ vrye Groot - Brittanje zal welhaast de klem zyner uit,, voerende
agt verzwakt, zyn Laagerhuis in een Nato„ naale Conventie veranderd ; en zyn Koning inisfchien

„ wel na den Tower peen ge v ezen, of tot het Lot der
„ Karels en Lodewyken gedoe ;nd, zien ."
Wy kunnen niet afzyn bier by to brengen , wat onze Enge fiche Broeders , de Reviewers, bier op ze gen
„ Was deeze aanmerking gemaakt door een Engelsc)z On• derdaan , wy zouden dezelve aangemerkt hehbeu als
„ een Libel op de Natie, de Conftttutie, en den Ko .
„ ning : in een Vreemdeling 1'chryven wy zulks toe 4an
„ onkunde, of aan vooroordeelen met welke wy mede,, lyden hebben . \Vie de Engelfclze Conl'litutie verttaat
„ en bemint , zal de Onafhangelykheid van bet Laager .
„ huis aanmerken , als niet min weezenlyk tot dezelve
„ behoorende, dan de Voorregten van de Kroon . Die
„ invloed, voor welken de ilaaffche Haurlingen van bet
,,
inifterie (feeds pleiten, is altoos, met niet min refits
• dan welipreekenheids, vertoond als gevaarlyk voor de
,, Conftitutie, door veelen der agtbaarfte Leden van bei .
„ de de Huizen ; dat zomtnigen deezer zints eene an„ dere taal gevoerd hebben, verzwakt de waarheid niet
„ van 't Been zy in vroegeren tyde beweerden, maar toont
„ alleen de wondere buigzaamheid van bun Vernuft, 't
„ welk ichynbaare verdeedigingen kan uitvinden your
„ dien invloed , wanneer dezelve ten hunnen voordeele
„ werkt, dien zy, buiten den kring haarer werkzaamheid
„ zich beweegende, met rest veroordeeld hadden (*) ."
Wegens des Schryvers uitvaaren tegen Frankryk, zonder onderfcheid to maaken tusfchen de Beginzelen en
Gronden der Staatsverbetering, en de Gevolgen, welke
daaruit zints ontftaan zyn , willen wy geene aanmerking
maaken .
't Geen de Heer AIEERA AN zegt van 't gebeurde in
;pits Vaderland, is de laatfte jaaren, zal niemand, dier

Ge.
(*) Zic The Appendix to the Eleventh Polztlae of the
onthly
,Review enlarged, p . 513 . 'tGendiSchryvstelain
ge hier van bybrengen, is voor ons ter overneemioge to tang .
doch verdient door de Bezitters van die keurige Boekheootdeeling, of die dit Stukje ter leezing kunnen krygen, naagezii
to worden .
LJ TT . 1794 . NO . 4,
N
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Gebeurtenisfen eenigzins kundig, oordeelen, zodanig voorgedraagen to weezen, „ dat geen druppel gal den beker
„ verbittere - den beker des genoegens , then by zo
gaarne in overloopende volheid alien zynen Landgenoo„ ten toe wilde reiken ! " (bl . 3 .) Over her geheel twyfelen wy zeer, of dit Werkje de berouwbetuigende bekentenis zal baaren by veelen, to welker overtuiging van
de fchadelykheid der Volksvryheid 't zelve geiehreeven
is ; eene bekentenis , door den Heer EER Ar4 den zulken in den, mond gelegd . „ Ik had my tot eerie Party
„ laaten overhaalen, die een eeuwigen ftaat van onrust
• in ons midden zou onderhouden hebben : waar de
„ woelziekften , de ilimften, en de geen die her minfte
„ keurig waren omtrent de middelen om hun einde to
• bereiken, de eenigfte kans had den, om, telkeus, onder
• den naam van Vryheid , hunne Landsgenooten to over• heerfchen ; tot eene Party, waarvan de hoofden my
• in meer dan een enkel opzigt misleid hebben : waarin
• wy allen ter flaaverny toe van Frankryk zouden of
„ hankelyk geworden zyn, en van Engeland, intusfchen,
„ den ondergang van onzen Handel, en by her eerfle
„ voorwendzel een nieuwen Zeekryg, met her verlies on,~ zer Colonien, zouden to vreezen gehad hebben : tot eerie
Party, die eene Conflitutie lasterde, waarvan zy zig voor„ genomen had de verdienstlykheid voorby to zien . Thans
• verheug ik my, ook tegen ntynen wil, van myne ver .
• blinding geneezen to zyn : en zo weinig her my van
• achteren zou grieven, in eene reize, waar op ik myn
• hart gezet hadt, verhinderd to zyn geworden, wan• neer ik vernam, dat bet fchip, dat my zou overge .
• bragt hebben , tegen een klip verbryzeld ware ; zo
• wemig grieft my meer eene Omwenteling, die den
• Staat voor een toen nog aan my onbekend verderf be .
• hoed heeft ! (bl . 9a) (*) ."
(*) Wanneer men de Befchryving der hoedanigheden en oog'
merken van veelen dier Partye, zo als dezelve warden opgegeeven door den Schryver der N. Nederlandfche jaarboeken,
die zeker tot dezelve niet behoorde, hier by vergelykt , zal
men moeten bekwnen, dat deeze meer regts son zynen Naasten laaten wedervaaren . Zie 't jaar 1787, bl . 5874, vergeleeken, gt 6067-
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dlgemeene Cefchierlenis der Tegenwoordige Eeuw . In Tier Dee .
len.
et Plaaten . Te Harlingen, by V . van der Plaats,1793 .
In gr . 8vo . 381 bl.
rder den bovenflaanden Titel ontvangt bet leesgraag Publiek
O
een Werk , 't welk zekerlyk volgens geen onbehaaglyk
plan is uitgevoerd .
Gefchiedenisfen van onderfcheidene

De
Volken itaan, dikmaals , in zo naauw verband met elkander,
dat dezelve, in zekeren zin, zich onderling vermengen, en de
Historie van eenig byzonder Volk of Land zich bezwaarlyk
laat fchetzen, of 'er meet tevens van de lotgevallen van andere
Gewesten, meer of min uitvoerig, verflag gedaaa worden . Eea
beknopt verhaal , 't welk bet onderling verband der waereldfche lotgevallen aanwyst, en alzo bet geheel derzelven in een
zamenhangend tafereel voordraagt, is, derhalven, een waardig
gefchenk voor de zuilten, die, meer of min, met een wysgeerig oogmerk, seen c er gewigtigile voorwerpen der menfchelyke Weetenfchap, de
efchiedenis, beoefene n . Daar de Opfteller deeaer 11gemeenc Gefchiedenvfe ten oogmerke hadt flegts
een kort begrip mede to deelen , heeft by noodwendig een
santal voorvallen van minder gewigts moeten verzwygen , en
zich alleen tot de hoofdgebeurtenisfen bepaalen . In de keuze
daar van koomt by ons voor niet ongelukkig getlaagd to
zyn .
Het Eerfle Deel, 't welk, voor zo veel wy weetetl, tiog
maar alleen bet licht ziet, brengt de Gefchiedenis der Volken
tot onderfcheidene tydftippen, by welke dezelve gevoeglykst
kon worden afgebroken , om den draad des verhaals nader.
hand to hervatten . Dear de cart deezes Werks geen doorloor
pend verflag gedoogt, zullen wy een en ander Real der fchryfwyze mededeelen . Ten then einde valt ons oog op he , berigt, wegens eenige Karaktertre'kken en de laatfle oogenblikken
van den vermaarden grondlegger der Rusfifche
onarchies.
„ Geduurende zyne afweezigheid in Per/le, hadt Czar Pea
ter bet gebied van zyn Ryk opgedraagen aan twee zyner
voornaamfte Guntielingen
entzikoff en Schaifiroff. Doch dee
ze wierden ras oneenig, en hefchuldigden elkanderen van hot
verduisteren van 's Lands Penningen . Toen de Czar was to
huis gekomen, bragt ieder hunner zyne klagten in, dock die
van
entzikoff vonden alleen ingang by den Czar . De zaalc
van den thans in ongenade verval en Gunfle ing wierd ondgr,
zogt, en by ee`iang near bet Schavot gefleept, alwaar men
hem, volgens de Rusfifche gewoonte, met de knoet tegen de
voeten floeg , en hem voorts naar bet blok bragt , om to
worden onthoofd, 't geen echter door een pardon, 't geen do
Keizerin verworvel had , een oogenblik v*6r de tiitvoering,
wieri
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wierd verhinderd . De doodftraf wierd toen veranderd in bat .
lingfchap . Doch 'in laater ryd wierd by weder aan bet 11of
geroepen, en in bet eerfte aanzien heriteld . Terwyl de Czar
dus waakte voor de rechtvaardigheid, bevorderde by van een
anderen kant her welzyn zyner Staaten, door bet affchaffen van
eene menigte, tot hier toe onaangeroerde, dwaaze gebruiken .
Grooter dan Lodewyk de XIV, die zich tot een flaaf ftelde
van bet heerschzuchtig Priesterdom, bepaalde by de Geestelykbeid bnrnen behoorlyke grenzen, en fchafte onder anderen
of 'bet geloof aan bet Klooster van Pezaski, bet geen tot hier
toe by de Rusfen zo heilig was geacht, dat een ieder, die aldaar begraaven wierd, in den Hemel kon komen , zonder dar
by - berouw bad behoeven to toonen over zyne Zonden . Insgelyks wierd verbooden, voor de Hooge Geestelykheid op de
knieen to vallep, wanneer zy voorby gingen, gelyk ook bet
plaatzen van fpyzen en dranken op de Graven, eveneens als
of de Dooden daar gebruik van konden maaken . Het ter Bedevaartreizen naar zogenaamde heilige piaatzen , eveneens als
of bet Gebed niet even kragtig was op alle piaatzen van den
Aardbodem, en een aantal van diergelyke dwaasheden, wier .
den mede afgefchafr .
„ Na der de Czar zyne geliefde Catharina, by trappen, had
verheven tot zyne wettige Gemaalin , volbragt by in 1724 dat
geen, het welk noch aan haare grootheid ontbrak . By deed
haar met ongemeen veel pragt kroonen, als Keizerin aller Rusfen, en verwekte daar door reeds de gedagten, gelyk naderhand gebeurde, dat by voorneemens was, oni haar,by zyn voor .
onarchy in
overlyden, bet gebied over de magtige Rusfifche
handers to laaten . Na bet afloopen der plegtigheden, zag men
Czar Peter wederom, volgens gewoonte, in bet midden zyner
Konftenaaren en Bouwlieden ; zo dat dikwyls de grootfe Rusfionarch
9che Heeren klaagden , dat zy geen gehoor by den
konden krygen, terwyl zyn Kabinet voor ieder Architect of
andeteu Konftenaar, die iets nuttigs had voor to ftellen, open
fond. Tot bier toe had de Czar met Catharina in groote
eensgezindheid geleefd . Doch kort na haare krooning b etrap.
t o by haar, zo by meeade, in eene al to groote gemeenzaan heid met een Duitsch jong Heer, van eene fchoone gefalte,
oans genaamd, een der Kamerheeren der Keizerinne, en wiens
Zuster de voornaamfte gunfelinge van Catharina was . Dit
n*m de nayverige Czar, fchoon gewoon alle dagen de trouw,
aan zyne Huisvrouw gezwooren, to fchenden, zo euvel, dat
by hen alle drie, en zelfs i de Kinderen , die by by Catharina
had, in koelen bloede wilde vermoorden . Doch by liet zich
eindelyk,-ten opzichte van zyne Gemaalinne en Kinderen, verbidden . De onvoorzigtige Jpngeling kwam 'er zo wel niet af,
maar verloor zyn hoofd op hat Schavot, fchoon onder een
under voorweadzei .
„ D&
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„ De menigvuldige togten van Czar Peter , in allerlei we•
der, hadden zyne gezondheid allengskens verzwakt, en deedenn
hem met jichtige en rheuniatique toevallen zukkelen ; doch hier
voegde zich, zo men zegt, eene andere kwaal by, die de
zelfde zou geweesc zyn , door welke de heriteller der Franfche Letterkunde in vroeger tyd wierd weggefleept . Zeicer is
bet , dat de
onarch een zeer ongebonQen levee leidde , en
dikwyls by nagt zich op gevaarlyke piaatzen begaf , zonder
veel voor zyne eer of gezondheid to zor, en . Hoe dit zyn
moge, de pynelyke coevallen, die hem kwelden, nainen zodanig toe in her laatst van r72q ., dat by geen reden had zioh
met eene merkelyke verlenging van zyn leven to vleien . De
groote Held voelde den dood naderen met eene wysgeerige
gelaatenheid , en beklaagde zich voornaamelyk, dat by noch
veele dingen onvolraoid moest laaten . Geduurende de laatlte
dagen van zyn leeven wierd by bezogt met eeu aanhoudend
glen, zo dat by maar nu en dan by zyne kennis was . In
een dier laatlle bedaarde oogenblikken, vrorg by pen en inks,
en wilde lets op papier zetten : doch kon niers voor den dag
brengen, dan, geef alles weder aan . . . Toen begaven hem zyne
hiagten geheel, wanneer by zyne Docliter Anna deed komen,
doch deeze vond hem reeds butten Iteunis ; en, weinige uuren
laater, overleed de groote
onarch, in de armen der Keizerinne Catharina."
By het bovenf'aande zullen wy nogg voegen het Verllag eener
Zwitzerfche Volksvergaderinge , waarvan wy hier eene Afbeelding aantreffen . De Schryver, een berigt gegeev,-a hebbende van
zeker gefchil, omtrenc den aanvang deezer Eeuwe, tusfchen den
Abt van ST . GAL en de Tockenburgers ontflaan, en hoe de
laatften, cer verdeediginge van hunne regten , die van Bern en
Zurich hadden in den arm genomen, welke zich insgelyiks banDe zaak aantrokken, vervolgt aldus : „ Om de genotnene be• fluiten" (te weeteu, die der Berners en Zurichers) „ meer
• kragt by to zetten, wierden dezelve, gelyk omtrent alle ge .
• wigtige zaaken pleeg to gebeuren , in de Volksvergadering
• gebragc, welke in de Gewescen van dit Gemeeuebest , op
• eene zeer zonderlinge wyze, worden gehouden . De voor• naamfte Burgerlyke Ampcenaaren zyn alhier ook deeds de aan• zienelykile Krygsbeampcen, terwyl ieder Burger een Soldaat
„ van zyn Vaderland is . Wanneer 'er nu iets van .-gewigt
„ moet worden beflooten of goedgekeurd , worden de Bur• gers met Krygs - uziek vergaderd, en verlchynen gewapcnd,
• ieder in zyne reije . De Ampt :naaren verfchynen teWens in
• hunne Krygsuniform, to voet, hehalven den tydelyken Voor .
• zitter des Raads, die als Opperbevelhehber re Paarde verfchynt ..fchynt Zo ras eene zodanige Vergadering voltailig is, fluit
• men een kring om de Oflicieren . Waarop dv eerfle in rang
N3
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• de to doene voortlellen opgeeft , die dan , by wege van
• overttentming, dour de meerderheid, worden toeget}emd, of
„ afgekeurd ."

Tydrekenkundige Qefeningen , en Vervolg op dezelve. OpgeJleld
door ATT, VAN OL J . z . Leermeester in de Iskunde, e.
delid der
aatfchappy : Tot nut van 't Algenleen, to f4mflerdarn, enz . Te Groningen, by N. Veenkamp en A . Groenesvolt, 1792 . In gr. YO. 98 bl.
e rekenkundige VAN OL deelt in deeze twee Boekskens,
elk van agt Hoofdflukken, eenige Tydrekenkundige Voor .
ftellen mede, leerende 1, de Dagnaam der Weeke uit to rekenen .
s . Het vinden van den Zonnen-,cirkel en Zondagsletter. 3 . Van
den lllaanen-cirkel, of het Guldengetal. 4 . Van de Epalta. 5 . Van
de Room/che Indu?ie . 6. Van de Yuliaanfche Periode . 7 . Van de
Paaschviering, en 8 . om door dezelve bet Pinxterfeest to vin .
den . Het Vervolg gaat over bet $urgerlyk .7uliaansch en Gregoriaansch Zsnnejaar ; bet vinden van de verfchillende datums
in dezelve ; als mede van den Zen- en aanen-cirkel, bet Guld'engetal en de Epa&z : wordende deeze alle door eenige Proe .
ven of Voorbeelden opgehelderd ; eindigende met een Calen_
der om bet Paaschfeest to vinden . Styl en Taal zyn zber
gebreklyk, ook kor3 de Befchryving, in veele opzichten, kor .
ter en zaakelyker zyn .

D

Poezy Van HARB ANUS ASSCHENBaRGR . Te 4mflerdam, by P. J.
ijlenbroek, 1793 . In 4t0 . 280 bl

U

e Dichter r1AR ANUS ASSCHENBERGH , to dmJlerdem den
D 18den van Slagtmaand,1782 , in den ouderdom van 66 jaa .
ren en 7 n1aanden, overleden, is aan onze Natie meest bekend door eenige vertaalde Tooneelftukken , welken op den
Amiteldamfchen Schouwburg vertoond worden.
edegewerkc
bebbende aan fommige Tooneelfpellen, uitgegeeven onder de
Zinfpreuk : Oefening befchaaft de Kunflen ; als mede aan de
beryming der Pfalinen, bekend onder de Zinfpreuk : Laus Dee,
Salus Populo ; en aan de Christelyke Gezangen, ten gebruike der
Doopsgezinde Gemeente , vergaderende by bet Lain en den
Toren, to Am/leldam ; heeft by nog, kort voor zyn dood, een
eigen opgefleld Zedeiyk Tooneelfpel : De deugdzaame Zoon, in
bet licht gegeeven , en , by die gelegenheid, affcheid van de
Zanggodinuen genomen .
Wat nu deeze zyne Poezy aanbelangt, nimmer heeft men be m,
kun-
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kunnen everhaalen, om dezelve, by zyn leven, der Waereld
mede to deelen . Hy heeft echter niet gewild, dat zyne verzamelde Dichtflukken nimmer het licht zouden zien . Integendeel.
Hy heeft dezelve
et alleen daar toe, naar zyn
eigen oordeel, en naar dat van des kundigen, geduurig meer
en meer verbeterd en befchaafd, maar ook grootdeels zelfs
ter uitgave gerangfchikt . Het ontwerp deezer rangfchikking
heeft de Uitgeever P . J. UIJLENBROEK , met goedvinden van
des Dichters cenigen Zoon,
r. GYSBERT ASSCHENBERGH, gel
heel gevolgd ; „ hebbende niets agtergehouden , dat 's Dichters
• roem als
ensch en Kunstbeoefenaar zou kunnen bevorde.
• ren ; niets gegeeven dat then zou kumlen krenken ."
et vermaak kunnen wy 'er het volgende by affchryven .
• Stukken , die alleen waarde oncleenen van den tyd , of van
• de perfoneele betrekkingen, waarin zy zyn gefchreven, heeft
• men ge 3ordeeld gevoeglyk geheel weg to moeten laaten .
• De room eens Dichters hangs niet of van de veelheid, maar
• wel van de verdienflelykheid zyner voortbrengfels ; en dee'
„ zen behooren zo wel algemeen behaagelyk, als flechts be• trekkelyk belangryk , to zyn."
Wy hoopen dat dit
voorbeeld veele naavolgers zal vinden .
Drie byzondere A}deelingen rangfchikken deeze Gedichten,
op eene zeer voegzaame wyze . De eei fle dfdeeling bevat elf
Brieven , in welken het karakter der opilellers zeer wel is
waargenomen .
Dezelve zyn : i . Hypermneflra aau Linceus .
s. Casfander aan Statira . 3 . Statira aan Casfander . 4 . Turnus
aan Eneas. 5 . Eneas aan Turnus . 6 . Karel , Erfprins van
Spanje, aan Ifabella de Valois ; nit zyne gevangenis . 7. Anna van
.l3oulein aan Henrik den Agtflen ; nit haare gevangenis . 8 . Daf.
nis aan Silvia . 9 . Leopold aan Bregitta ; uit zyne gevangenis.
i o. Charlotte aan Emilia, en ii . Ferdinand aan Arnold. De
tweede Afdeeling behelst tagtig, Vertelzels en Puntdichten ; en
de derde zes-en dertig verjcheiden Gedichten , op byzondere
onderwerpen .
Om onzen Leezer, nit eenige weinige Proeven, bet boertig
en fatyriek vernuft van den Heere ASSCHENBERGH eenigermaate
to doen kennen , kiezen wy de volgende Vertelzels nit de
tweede Afdeeling .
DE SNOEK.

Leer dat geen gramfchap u betaamt,
dhannaer ge een' gek een tal van logens hoort vedichten :
Lieg plomper noch d,rn hy ; maak dear door hem befchaamd,
Ze zuit gy hem en elk verpligten .
GELI.ERT.

N4

e

183

$.

ASSCHE1vBERGI1'S

Ben zeker logenaar
Yertelde kort en klaar,,
Dat by een' groo:en fz;oek had in zyn net gekrcgen ;
(Net was geen fchrobnet, maar een zegen .)
Een' Snoek , veel meer dan is®nderd ponden zwaar .
E , die dit hoorde, zei : Dat 's een verbruide logen!
Waar toch , op welk een' fchaal , is deeze fnoek gewogen?
Een alder trok hen; by de inouw,
Hem wenkend' dat by zwygen zoit,
En fprak : Dit 's waarlyk suet byzonder ;
'k Zal u vertellen grower wander .
Fen waardig vriend van my, die 't landverblyf verkeos,
,Had, vddr zyn plaats, een brug, (bier moet men wel op letters .)
Waarop een jongen was gewoon de pruikedoos,
Des rrorgehs, tydig neer to zetten.
yn vriend had zich gekleed ; fprak tot zyn knecht : ga been,
Om de opgernaakte pruik my van de brug to baalen .
fly gaat ; by kornt to rug, en zegt : Ik zie 'er geen
Wat drommel! zou de jongen drraalen !
Hoe! zei myna vriend, ik zag, Ldat zweer ik op myne eer!)
Vat by da pruikedoos zette op haar plaats ter neder ;
Zie nog wins ; gy zaagt mis . Tan goat, maar komt voort wedeo,
En zegt : Zy is 'er niet, myn beer!
floe! fprak by, kan dit mooglyk weezen?
7I'aar zott de jongen zyn ? by :nag myn gramfchap vreezen :
Lkzelf heb hem gezien ? zou by ook op de plaats
Aan 't wandlen zyn, en zich vermaaken met de maws?
Ne;t zoekt ; doch, waar men zoek', by is met op to fpooren .
r 1l wat men onderwind is moeite en tyd verlooren .
Geduld thin, zei myn vriend : ik zal my deezen dag
Eehelpen wet de pruik , die 'k gistren heb gedraaycn ;
Il,ewel ik 't liever anders zag :
Die iongen, fchynt bet, heeft than lust em my to plaagen .
Zo als by uit zou gaan komt Pieter, zyn tuinier,
Al vliegend naar hem tee, en fchreeuwt, vol drift en yver
1Wy ;shegr! myn,heer! ei, kom toci fpoedig aan de vyver,
En zie welk een ver fchriklyk dier
Daar op den kant ligt ; och! ik du ; f 't Wet nader kowen .
Loop, fprak by, Piet! gy fchynt to droomen .
1Veen, 't s zo als ik zeg ; ik dr'oo9n waarachti ; niet ;
Geloof' hit als jy 't wet low eigen oogen ziet .
Hy volgt zyrr' tuinman, zonder draalen ;
Hy k,wt, by ziet, by fchrikt, op 't zien van zulk een' fnoek :
Geeft last here op den wal to haalen .
alien 1lerk en kloek .
Zes kaerels deeden dit,
Zodra by was op 't land gckomen,
Hcef3 edn van hen eon mcs genomen
En
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En fneed den buik hem op tot in bet ingewand.
Naar, oc/r! wat fchrik beving zyn leden,,
IZ anneer by uit den fnoek zag treeden
Den prutkejoiigen, met de doos nag aan zyn hand!

Hier flond de logenaar, van d'eerflen fnoek, verflagen,
Sloop zachtjes been, en' dorst geeir tweede logen svaagen .
VRAAG ZONDER ANTWOORD.

De Prins van Luik, die ook als Bisfchop word geiicit,
Reed, pracIstig uitgedoscht, naar 't land, met eedle Heeren
En Krygslidn, die aan hem verflrekten tot een wacht,
Oin alien overlast to weeren .
Die zag een doer, die lagchte en fchaterde air ontzind .
De Prins wierd die gewaar en deed hem by zich komen .
Hy fprak : zeg de oorzaak my, myn vrind!
thaarom ge uw vreugd niet kunt betoornen?
De Boer zei : 'k lageb alleen, mynheer!
Door 't denken wat toch zy , die bier, in vroeger jaaren,
ddr u, ook Prise en Bisfchop waren,
I17e1 zeggen zouden van die flaat/le, pracht en eer,
Die zy in hunnen tyd nooit zagen?
aar, zeker, 'k lagch om u geenzins .
'k Doe 't , Jrak de Vor st , ook niet als Bisfchop , maar als Prins,
En 't kan me, als Prins, op 't hoogst behaagen .
'k Geloaf jouw woord, ter goeder trouw ,
Zei Kees : maar , ze, my, zonder draalen :
Indien de Duii'el eens mynheer den Prins kwam haalen,
aar each de Bisfchop blyven zou?
DE

DRIE A

BACHTEN .

Een zekere iemand kwam by zekren Predikant,
(Ik meen 't was :n Zuidbeveland.)
Dien by zeer nedrig bad aan her; een gift to geeven,
Tot onder/leuning van zyn leven .
Hoe' fprak de Predikant, verwonderd zynde : gy
liomt my ordentlyk voor, en vraagt ge een gift van my?
Ya, zei hy, ja, mynheer! 'k ben tot then flap gekamen,
Op dat in v 't leven nitt door bonger word' benomen .
Kent gy geen ambacht? vroeg by veer,
7a ; ik ken 'cr drie, mynheer :
N 5
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Hit flraatenmaaken, 't knoopenmaaken,
En 't brilknflypen ; dat zyn alle drie myn zaaken .
Wet, vroeg hy, waarom bleeft ge aan 't Jlraatenmaaken niet A
Och! dat 's een werk, mynheer, dat niets baart dan verdrlet :
en heeft than zo veel otimewegen,
Dat aan den rechten weg geen Jlerfing legs gelegen,
Waarom die oak niet Jlyt . Vel, 't knoopennaaaken dan ?
Dat 's iets, waarby geen meksch de kost oait winnen kan,
Chas 't antwoord : wie dit waant, vind zich gewis bedrogen :
en hoert titans veel to veel van haaken en van oogen .
Nu , 't bridlenflypen? . . . . och mynheer!
Dat's nag het ergst van all' ; geloof my, op myne eer :
Want op het goede word geheel geen acht geflaagen ;
Dies is een bril onnut in does edroefde dagen ;
En 't kwaad, dat dog aan dag gefchied,
Is 't, dat men doer geen bril, maar door de vingers, ziet'.
GULLE TOEGEEVANDHEID .
Een Schipper , 't zacht geloof van enno toegedaan,
(En, by gevolg, geen vrind van vechten of van flaan,)
Zeilde in den grand een' Turkfehen roover.
Een deel van 't yolk f)rong by hem over,
Dot daadlyk wierd geveld, dock geenszins op zyn last .
feel andren hielden, aan een touw, by 't roer, zich vast,
Op hoop van redding . Snoode Turken !
,Vus fprak de Schipper : gy zyt waarlyk rechte fchurken.
Is self een touw by u Wet vry ?
Be/laat gy niets doe dievery,
Dan rooven , plunderen , en plukken ?
Gy zyt, zo waar! inhaalig vee.
Iiierdp kapt by dat touw aan flukken,
Eu zegt : dear, dieven ! neemt he : met.
DE SCHUPPER EN ZYN STUUR AN .
Een Schipper, zwervende op de woeste en halle baaren,
Zag , dichte by zyn Schip , een' Britfchen Kaaper vaaren .
De Ssuurman zeide : ik zal then bond,
Dat zweer ikW zeilen in den grand
Alen dient die roovers nit to reeijen,
Ler zy in magt en aantal groeijen!
De Schipper fprak, bedaard to moe :
(Hy was een ennoniet :) ik geef geen' last dear toe ;
1klaar , zo gy 't echter wilt beproeven ,
Date dient ge een weinigje op to l,even .
Ds
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Net uur van elven was verloopen ,
Straks riep de wacht afgryslyk : Brand!
Ben Franschman filet zyn venfler open,
En keek verbaasd aan alien kant .
ar is de brante? zek, myn frinte?
l)us vroe; by : zek het my ter deeg ;
Zek op wat plaats by hum befinte?
en antwoord : in de Lomberdfleeg .
Ok! borst by uit, wat ramp! wat fpyte 1
in arme mantle, ik ben jou kwyte!
KWINKSLAG .

Een Schout ontbood een' Boer voor 't hooge dorpgerecht,
En fprak, wet, hondsvot! guit! hebt gy van my gezegd
Dat nooit een grooter fchurk, dan ik ben, is geboren?
Wie , ik P hervat de Boer : dat klinkt my vreemd in de corer .
.Keen Schoutlief! neon, men heeft jou logens aangebragt :
'k Heb 't nooit gezeid, maar 'k heb 't wel duizendmaal gedacht .
Wy erkeanen gaerne, noch niet to kunnen bevroeden, welke
reden de Heer A ssCHENBFR .GH gehad moge hebben, om deeze
Gedichten , by zyn leven , niet to laaten drukken , daar 'er
toch reeds vertaalde Tooneelfpellen van hem in het licht waren : die, als vertaalingen befchouwd, zyn kunstroem minder
konden bevorderen, dan eenige eigen vindingen in deeze Poezy,
vooral in de eerJie effdeeling, bl . t-61, voorkomende . Dan,
mooglyk heeft het meer ernftig gelaac van fommigen,vergeleken
met eenige losfe uitdrukkingen in eenigen deezer Gedichten,
(zo als op bl . 84, 108, 122,126 en I5a voorkomen,) hem daar
toe aanleiding gegeeven .
aar waarom dan eene uitgave naa zyn'
dood toegefiaanl' Dit is voor ons een Raadzel . Zeker is
bet intusfchen, dat eenige Pertelzets in deezen Bundel alleen
door de bery~ning eene foort van nieuwheid gekreegen hebben , zo als het Geduld, hl. 141 , de Billyke Wensch, bl . 152 ,
de ontydige Voorzorg, bi .172, enz . welke, ais oude, en genoeg
bekende, Kluchten , ecn Dichter to weinig ear kunnen aaabrengen .

Ce-
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Cezangen op de Geboorte, het Lyden, Sterven en Verheerlyking
van Yezus Christus . Door j . HAZED Cs . Z. Te 4jnfleldam ,
J. Hazeu Cz . z., i794 . In gr. 8vo.
by N. T . Gravius
,253 bl.
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heeden mist men, in de Hervormde Kerk van Nederland, zodaanige Godsdienftige Gezangen , welke by de
verklaaring van JEZus Lyden, en op de Feestdagen, gezonget .
kunnen worden . Noch bet aanhoudend verlangeu van veeleat ;
de ernfige poogingen van fommigen ; noch het voorbeeld (ter
Lutherfchen en Doopsgezinden, welke zeer gepaste en reeds
hernieuwde Euangehfche Liederen gebruiken , hadden kragt
genoeg, om dit gebrek in de Hervormde lark to doen ver •
goeden. Heeden fcbynt men 'er ook veel minder dtn ooit aan
to denken, zedert de door de Provintien afgevaardigde Predikanten, tot het berymen van nieuwe, en nu reeds in ge .
bruik zynde, Pfalmen, to vergeefsch aangehouden hebben, om
eenige Euangelifche Gezangen by die Pfalmen to mogen vo .:gen . Ware 'er immer een gepaste tyd of gelegenheid, otn
zodanige Gezangen to ontwerpen en in to voeren, het ware
zeker die van den Jaare 1772 ; dan daar het toenmaals, zelfs
op verzoek, tot geen befluic heefc kunuen gebragt worden,
merit men rasp dat 'er gewigtige redenen moeten zyn, welke
de invoering van zulke Gezangen by de Hervortnden, toc hueden, wel eene alzins gewenschte zaak doen blyven, doch geen
vooruitzTcht opleveren, dat dezelve fpoedig zal gefchieden .
intusfchen kan men de poogingen van den Heere HAZEL
(wiens dichterlyk genie men nit een' berymden, en geheel op
Nooten geftelden, Heidelbergfchen Catechismus reeds heefc leerep
kennen (*)), om voorgetnelde redenen, geenszins afkeuren ;
en wet to minder, om dat by deeze Gezangen aan de Hervormde Kerk niet opdringt, maar nederig van gevoelen is, dat, in .
then men by dezelve eens zuike Gezangen begeerde in to voeren,
men bekwaame Dichters genoeg vind-en zoude ; weshalven by
zich volftrekt niet durft vleyen, dat men zyne Gezangen, in
zulk een geval, daar toe zonde kiezen en goedkeuren . Echter zou by het zich, en met reden ! tot eene cer rekenen,
wanneer by, door dit zyn Werk, den grond mogt leggen, dat
Per Godsdienftige Gezangen in de Hervormde Kerk ingevoerd
wierden . Doch zyn groote wensch is, dat dit Werk in de
huisgezinnen der Christenen moge ingevoerd worden, en aldaar
tot ftichtinge zal zyn .
Daar de vervulling van deezen wensch voornamelyk zal
af(+) Zie , onder anderen , onze bei ordeeling van dat Werk ,
d;. Fad. Left . vioor 1791 . bl . 40 en 4L .
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afhangen van de meerdere of mindere kunde en kieschheid
der,Huisgezinnen, die dtt Gezangboek zullen gebruiken ; zo
kunuen wy niet nalaaten om aan to merken : dat zy , die
jets ineer dan eene drooge beryming van Schriftuurplaatfen ,
of van zeer oppervlakkige Zedelesfen nit dezelve getrokken, in hunne geestelyke Gezangen begeeren, zich maar zelden in deezen 13undel ;zullen voldaan vinden ; nadien in dezelve niet alleen zeer weinig poezy gevouden words, maar
zelfs de kieschheid der taale en der denkbeelden , op veele
plaatfen, enkel aan de zucht om to rymen is opl eofferd . De
volgende Proeven zullen het bewyzen .
Zie bier de aanhef van het 5oJle Gezang.
De Landvoogd Jleld, J Heer!
Len kruisfchrift, niet tot eer
Der Yooden, in vertooning ;
Gy had Beep misdaen, peen :
Jklaar by uw' Naarn alleen ,
Schryft hy : ,, der Jooden IConing.

oon 't Yolk dit hoanend' ziet,
fly toch herfchryft bet niet ;
Naar waakt, met trotfehe toonen,
,Poor d'eer van zyn gefchryf;
fly bleef dus 't wanbedryf
Aan u betoond, verfchoonsn.
0
Ziet daar, verblinde .7o6n !
Het oplchrift voor Gods Zoon,
Dien gy aan 't kruis doer flerven ;
Schoon gy xw' Koning dood,
Zyn magi blyft eindloos groot ;
JYat Jlraf zult gy verwemvenl
Welk een gewrongen , welk een koud verhaal van eene
omflandigheid, die zo veel edele denkbeelden in het hart van
een Christendichter kan verwekken! Op bl . i6 komen de volgende regels voor :
De vrel Lazuin klinkt overal,
De heern'len maaken bly gefehal,
En aard en zeeen juichen ;
Bet Aid' en Noord' roemt 's fleeren dain,
Bet Oost' en West brengt Schatten aan
'F 1llost apes voor hem bulges .
be-
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behalven dat juichen en buigen Diet zeer kiesch gerymd is, z&
beefs het aanbrcngen van Schatten nog zo weinig verband
met bet algemeen gejuich, dat het enkel een floplap words .
Doch deze zyn , in zulk eene menigte, in deeze Gezangea
to vinden, dat men dezelve byna op elke bladz . kan aantreffen .
Dan, wy zeiden, dat de denkbeelden, en de kieschheid der
taale, in dit Gezangboek, dikmaals aan bet rym zyn opgeofferd geworden ; wy behooren hetzelve dus nog in eenige Proeven to bewyzen.
lode Gezang :
Lsat een fnooddart, een Verraader
Vluchten als bet licht hem ziet ;
Hy, voor 't onderzoek een' finaader
Vlucht, maar zyne daaden niet .
Die finaader voor bet onderzoek komt alleen daar zoo ge .
wrongen voor om to rymen. Zo ook vinden we , bl . 63 .
Geef ons bet Schild van 't waar gelove! in plaatfe van 't geloof. En bl . 8, een geeven van hart en hand aan God : N B .
d e hand aan GOD!! ja, de Heer HAZEU maakt geene zwaa .
righeid , om den Hof Gethfemane , bl . 42, eene Woestyn to
noemen, om dus, by voorraad, een rymwoord voor pyn to
hebben . Doch genoeg om ons gezegde to tlaaven . Zetfs buiten den dwang van Rym en Versmaat, is de taal deezer Gezangen, dikmaals, onzuiver, zo als bi . r1 . vs . 6, juichd' in
plaatfe van juicht , bl . 57 , gy /laat en wond DE Knegt , in
plaatfe van DEN Knegt, en foortgelyken . - lntusfchen zullen
minder kiefche Zangers zich met dit Gezangboek mogelyk zeer
wel to vreede achten, voornamelyk in Imflerdam, nadien bet,
volgens bet Pasfieboekje van die Stad ingericht, en met Ker.
kelyke goedkeuring bekragtigd is : befeande het geheel in 75
Gezangen ; verfierd met een niet onbevallig Tytelplaatjen .

De Naarfligheid der Kinderen beleond, in aangenaame en leerzaame Verhaalen en Gefprekken . Door C . ULLERt, Predikant
eyer,
et Plaatjes . Te Rotterdam, by J.
to Zyderveld .
1793 . In 8vo . 117 bl.
nder alleWerkjes,die in deeze tyden,tvaarin meer dan ooit
U ten voordeele der Kinderen,zo in ons Vaderland,als buiten
bet zelve, gefcbreeven word, zyn uitgegeeven, verdient dit Stukje
van wylen den Heer c . ULLER, met regt, eene plaats . Zyn
voordragt is eenvouwig, en voor kinderlyke verfanden gefchikt .
Zyne Verhaalen en Gefprekken zyn leerzaam, pryzen bet goede
be-
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bevallig aan, en ilellen bet tegenoverge ftelde naar verdientte
in bet veragtelykst licht . De Leezer oordeele nit het vol .
Bend flaaleje , zynde bet eer(te Verhaal dat in dit Stukle
voorkomt .
„ Kinderen moeten dankbaar zyn .
„ De Dankbaarheid is eene fchoone detcgd, Kinderen kunnen dezelve niet becer leeren , dan wanneer men hen dikwerf doet gevoelen , hoe veele dingen zy nodig hebben , en
hoe veel goeds zy elk oogenblik van hunne Ouderen genieten .
„ GEERTRUIDA gedroeg zich altoos zeer ondankbaar jegens
haare Ouderen . De eester kwam eens by haar
oeder klaa .
gen, dac zy, tegen andere Kinderen, gezegd had : „ yne
Ouderen moeten mfr wel alles geeven, dat zyn zy verplicht ;
daar voor ben ik hun kind.
Zy moest aan(tonds nit de war.
me kamer in een koud vertrek gaan, kreeg weinig to eeten,
en, in plaats van naar gewoonte op een bed to flaapen, moest
7y nu op een matras gaan leggen ; den volgenden dag kreeg
zy des morgens geen ontbyt, en des middags ward haar niets
anders, dan brood en water, gegeeven. Toen leerde zy zien,
boo veel goeds zy van haare Ouderen genoot, en welk een
groot voorrecht zy boven zo veele duizende arme Kinderen
bad .
„ KLAARTJE, in tegendeel, was een zeer dankbaar kind, wetke onzen lieven Heer elken morgen dankte, dat Hy haar zulke
goede Oudereu had gegeeven, welke van den morgen tot den
avond voor haar zorgden, en haar zoo veel goeds bewezen .
Zy_ was hun ook zeer gehoorzaam, om dat zy haste dankbaar .
held nog door flees anders kon bewyzen . Uit eigene beweeging deed zy hun allerhaude kleine dienften, en verrichce alles, war zy maar eeuigzins doen kon . '
Uit die ftaaltje kan de Leezer zien , dat dit Boekje niet
alleen Lesfen bevat voor de Kinderen ; maar dat ook, daarin,
den Ouderen, van ter zyden, zonder dat het zelfs van de Kinderen gemerke word, word aangeweezen, hoe zy hunne Kinderen behandelen moeten . Zulks het veelen deezer even nuttig zyn zal die to leezen, als hunnen Kinderen zeif.

De Bode uit Thuringen, befiaande in Schetzen tot een Tafercel
van
enfehelyke Gelukzaligheid, dvor c . G . SALZ AN . Lit
het Hoogvluitseh vertaald. IYde Deel. Te 4mflerdam, by G .
Roos en J . ten Brink, Gz . , t7g4 . In 2vo. 4r6 bl.
en behoeft den Naam van den Heer SALZ AN, die, door
verfcheidene zyner Schriften, in ooze taale oveigezer,
70
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zo wet its door de drie voorige Deeltjes van liet Werk, dat
wy thans aankondigen, by onze Landgenouten genoeg bekend
is, flegts to leezen, om verzeelterd to zyn, dat men, in dit
Deel, weder zeer veele nuttige Lesfen, welker opvolging, 't
menfchelyk ]even geluhkig maaken kan, op eene aangenaame
wyze voorgedraagen, ontmoeten zal . Dit Deel behelst
de Levensgefchiedenis van den Heer CONSTANT , Kooprnan to
Richmannshauzen, en zal waarfchynlyk agtervolgd worden, de .
wyl de Heer CONSTANT in het zelve Dog Diet in de hoedanigheid van Koopman ten voorfchyn treed ; SALZ AN laat hem
alleen by 't floc, als Knegt van eenen Heer VAN ASSOF, na
.,Imerica reizen .
Indien de flyl, en wyze van voordragt,
van den Autheur, Diet reeds t' overbekend was, zouden wy
gaarne een flaaltje daar van opgeeven, doch nu vergenoegen
wy ons met to zeggen, dat bet Deel , voorhanden, Diet minder
fchoon ge(chreeven is, dan de voorgaande . De Uitgeevers berich .
ten ons, dat dit 1)eel ook afzonderlyk,,onder den titel van Levensgefchiedenis van den Heer CONSTANT, ten dienfte der gee+
nen, welke de Bode Diet bezitten, by hen to bekoomen is .

,De Gefchiedenis van Sir Charles Grandifon verkort . Ten
Nutte der Nederlandfche yeugd. Ult het Engelscb vertaald,
ortier , 1793 . It' 12W,
Te Leyden , by Honkoop en du
219 bl.

e Vertaaler bericht, in zyn Opdragt aan de Nederlandfche

Jeugd, dat zyn oogmerk in deezen tweeledig was : eerst
D
om in de Charaters der Hoofdperfoonen deezer Gefchiedenis
uitmuntende voorbeelden van deugd en regtfchapenheid ter
navolging voor to flellen, en om tevens daardoor de Leeslust
der Jeugd op to wekken ; ten anderen, om dezelve, in bet aan.
leeren van taalen , als de gefchiktfle hulptniddelen ter verkryging van verdere nuttige kundigheden, de behulpzaame hand
to bieden ; ten then erode belooft by, dat dit Werkje ook in
andere taalen zal gegeeven , en door andere zoorigelyke agtervolgd worden .
Daar het groote Werk van den Hr . RICHARDSON, in veeler
handen, ook in onze Taale is, hehoeven wy van den Inhoud
deezer Gefchiedenis Diet to fpreeken . Ter aanpryzing van dit
Uittrekzel uit dezelve, zeggen wy alleenlyk, dat de flyl zeer
verflaanbaar is, de voornaamfle trekken in de Characters der
Hoofdperfonaadjen naauwkeutig, in agt genomen zyn, dat de
geheele Gefchiedenis in een zeer gefchikt geleide word op .
gegeeven, en de Opfteller zich bevlytigd heeft, om op zulke
byzonderhedeu eenigzins breeder flit to flaan, die n attige Zetlelesfen voor de Jeugd kouden opleveren .
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LETTER .OEFENINGEN .
Vyftal Leerredenen , ter aanpryzing van Onderzoek , in
zaaken den Godsdienst betrefende , door o . BONN R T ,
Donor en Profesfor der H. Godgeleerdheid, en AcademiePrediker to Utrecht . Te Utrecht by W . van Yzerworst,
1 793. In gr . 8vo . 13 .14 bl .
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vyftal Leerredenen van den Hoogleeraar BONNET,
hier aangekonciigd , bevat zeer belangryke onderwerpen . Zy zagen her licht op verzoek van eenigen van
des beroemden mans byzondere Vrienden, en verdienen
ook onze opzettelyke befchouwing . Zonder ons tot goedof afkeuren in to laaten , hebben wy alleenlyk voorgenomen, de zaaken, in de Leerredenen begreepen, en
de wyze der behandelinge, met alle mogelyke beknoptheid aan to kondigen . De vier eerfte Leerredenen voeren aan her hoofd denzeifden text , bet vereerende getuigenis, welk PAULUS aan die van Beree'n geeft , Hand .
XVII: i r . De vyfde Leerrede loopt over her gebod
diens zelfden Apostels, i Thtsf. V: 21 .
In de Inleiding tot de eerflce Leerrede beklaagt zich
de Heer BONN&T over de heimelyke ondermyningen en
openbaare aanrandingen van den Christen Godsdienst
in onze dagen , als mede over de zucht tot nieuwheid ; „ eene oorzaak, fchryft zyn Hoog Eerw. van de
„ rampzalige pooging onder hen, die nog den Christen
• Godsdienst willen fchynen voor to ftaan , om wit
• nieuws in to voeren, en, ia, de Verklaaring van Gods
„ heilig woord , zulk eene uitlegkunde fwaakeiyk to
• maaken, die men, ten aanzien van ongewyde Schry .
,, vets, ten fterkften veroordeelen zou : eene uitlegkun• de, regt gefchikt, om her voornaam gedeelte der Evan.
• gelieleere twyfelachtig to maaken, to verdonkeren, ja,
• geheel weg to neemen ." Voorts behelst deeze Leerrede cene uitvoerige Verklaaring van den Text , ter
aanwyzinge van her pryswaardig gedrag der Bereers,
in deszelfs onderfcheidene byzonderheden , en van den
lof, bun deswegen door den Historiefchryver geaeeven .
LETT. 1794 . No . 5 .
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de tweede Leerede, nader ter zaake treedende, onderzoekt de Heer BONNET meer bepaaldlyk, welk het woord
zy, 't geen aan die van Bereen door de Apostelen wierdt
verkondigd . Dit doet zyn H . Eerw . met oogmerk om de
L eere der Proteftantfche , dat wil zeggen , der bier to
Lande door openbaar gezag vastgeftelde, Kerke, tegen de
zogenaamde dryvers van nieuwigheden to verdeedigen .
„ Volgens de gedagten der laatstgenoemden (fchryft de
„ Heer BONNET) moeten wy ons Jefus Christus ilegts
„ voorftellen, als een bloot mensch, doch, als den bes„ ten, den voortreflykften, onder de menichen ; die van
„ God in de Wereld gezonden is , om wyze lesfen to
„ geeven ; den weg ter deugd aan to wyzen ; de gee„ nen, die deezen weg bewandelen , die hun best doen
„ om deugdzaam to zyn , uit dien hoofde to verzeke .
„ ren , dat ze na deezen gelukkig zullen zyn ; verder
„ moeten wy gelooven, dat Jefus die leer, met wonde,, ren, en een heilig leeven, bevestigd heeft ; --- ein„ delyk, dat Hy, onregtveerdig ter dood gebragt zyn, de, uit den dooden is opgeftaan, om alle twyfeling
„ aangaande zyne Godlyke zending, en een leeven na
„ dit leeven, weg to neemen . --- Derhalven (vervolgt
„ de Hoogl .) wanneer een mensch , naar zyn vermo„ gen, de deugd betragt, eerlyk, regtveerdig, maatig,
„ weldaadig is ; na bedryf van zonden zyn leeven be„ tert , en, naar zyn vermogen in goed doen volhardt,
„ dat by zich dan , van de vergeeving zyner misdaaden
„ en zwakheden, en van eene eeuwige zaligheid, verzeke„ ren kan ; zonder dat by noodig heeft to gelooven in
„ eenen Verlosfer, die, zoo als de Proteftanten bewee .
„ ren, Diet alleen mensch, maar ook waarachtig God,
„ zynde, door zyne gehoorzaamheid , door zyn lyden
„ en fterven, in de plaats van Zondaaren, aan Gods ge .
„ regtigheid genoeg gedaan , en de eeuwige zaligheid
„ niet alleen, maar ook at •wat ter verkryging van de .
„ zelve, door geloof en heiligmaaking, noodig is, ver,, worven heeft : en overzulks weerdig is, dat alien Hem
„ Godsdienftige eer bewyzen, op Hem bun vertrouwen
„ ftellen , in Hem hunne Zaligheid zoeken , van Hem at„ teen hun heil verwagten, en God den Vader, wegens
„ zyne onbegrensde liefde , in bet zenden, in bet gee„ ven , van zulk eenen Verlosfer , dien Hy tot zonde
In

„ heeft gemaakt, op dat wy zouden worden regtveerdigheid
„ Gods in Hem, eindelooc de eere toebrengen :
niets
„ van
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van dit alles behoort , naar de gedagten van deeze
lieden, die eene andere gedaante aan bet Christendom
poogen to geeven , tot bet weezen van den Godsdienst
van Jefus ."
Noodig hebben wy bet geoordeehl, door deeze aanhaa .
ling, den Leezer een denkbeeld to geeven, wat bet zy„
waarvan de Heer BONNET bet beliryden en v^rdeedigeit
zicb in deezen bondel hebbe voorgelleld .
Ter berei+
kinge nu van zyn oogmerk , naa eenige algemeene
aanmerkingen , bepaalt de Redenaar de aandagt zyner
hoorderen by den waaren aart der leere , welke Je»
fus Kruisgezanten alomme verkondigd hebben : waaromtrent drie zaaken , vooral , opmerking verdienen
Vooreerst, of wy ons Jefus flegts als den besten det
menfchen , als Profeet en Leeraar der deugd, dan
ook als Godmensch en verzoenenden
iddelaar, moeten voorilellen ? Vervolgens , of de hoofdleere van 't
Euangelie alleen beftaa in Voorfchriften van goede 1vVer .
ken, geflaafd met beloften, dan of daartoe ook behoora
de leere des geloofs aangaande God den Vader , den
Zoon, den H . Geest, en van de reinigmaaking der zone
den door Jefus dood? Eindelyk, of onze geheele verpligting jegens Jefus daar in gelegen zy, dat wy naar zyne
Voorfchriften zo deugdzaam zyn als wy kunnen, en
ftaat maaken op zyne beloften, dan of wy hem hebben
aan to merken als de verdienende oorzaak onzer zaligheid, zonder wiens tusfchenkomst wy eeuwiglyk had .,
den moeten verlooren gaan? Om dit gefchil to bellisfen i,
doorloopt de Hoogleeraar bet Boek der Handelingen, en
vervolgens de Brieven der Apostelen, om aldus naa to
glan , hoedanige leeringen , aangaande de voorgeftelde
Vraagen, aldaar worden voorgedraagen ; al bet welk zyn
H . Eerw. tot bet befluit leidt, dat de leere der Protefl :anta
fche, „ en in 't byzonder die der Gereformeerde, Kerk,
„ aangaande den weg des heils, met de waarheid over„ een(temt ."
Om nu to doen zien, dat de bovenftaande lead riiet
aan de Schryvers van bet N. V. byzonder eigen, maar
reeds van ouds voorfpeld, was, tragt de Heer wNNE'r
vervolgens de overeenflemming van de leere det Apos .
telen en Profeeten naauwkcurig to ontwikkelen ; dit is
de inhoud der derde Leerrede . Het aanvoeren, test dier*
einde, van eenen reeks van getuigenisfen, ten bewyze,
„ dat de Apostelen, en PAUL,US in 't byzoiidet, tee'

too
,, ftaavinge van

as BONNET

hunne leere, in navolging van hunneit

• Heer en eester, zich hebben beroepen op de Schrif• ten van bet Oude Testament ;" dit alles geeft den
Heere BONNET aanleiding tot eenige Vraagen , ,, wet• kcr beantwoording , in den tyd then wy beleeven,
• zeer belangryk voor ons is , ter bevestiging van ons
• geloof aan de Euangelieleer ." De bedoelde Vraagen zyn
deeze : „ Vindt men waarlyk , in de Schriften van bet
„ 0 . V . Voorzeggingen aangaande den Heere Jefus, en
• hebben de Apostelen, in bet geen zy, ter bevestiging
„ hunner leer, bybragten, den waaren zin van de door
Wat
hen aangehaalde gezegden opgegeeven ?
„ hebben zy voornaamlyk, uit de H . Boeken des 0 . V .
„ willen bewyzen ? -- Was bet noodig , dat de Apos,, telen zich , op oude Voorzeggingen aangaande den
,, esfias, beriepen? --- Hebben de Profeeten, hebben
„ de oude Geloovigen , die Voorzeggingen kunnen ver• ftaan?" Aangaande de eerfte Vraag verzet zich de Heer
]BONNET zeer ernftig tegen de zulken, die, alle Voorzeg.
gingen verwerpende, van oordeel zyn, dat de aanhaalingen , uit bet 0 . V . , door Christus in 't geheel geenen grond
opleveren om aan Voorzeggingen to denken ; maar dat
het flegts toepasfingen zyn van zekere gezegden, en overbrengingen van zekere gebeurtenisten,waar aan de Schryvers van het 0 . T . niet gedagt hebben, en niet konden
denken . Nogthans erkent-zyn H . Eerw . dat 'er in bet N .
T. woorden, fpreekwyzen en gezegden, uit bet 0 . T. ontleend, alleen by wyze van toepa ;frnge op deeze of geene zaaken en gevallen, gebezigd worden, zonder dat de
oude Godsmannen aan die zaaken of gevallen gedagt
hebben . Gaarne hadden wy gewenscht dat de Hoogl .
eenige kenmerkett hadt medegedceld, aan welke de aanhaalingen , ten aanzien van derzelver bedoelinge, van elkander kunnen onderfcheiden worden . --- Omtrent de
tweede Vraag is de Hoogl . van begrip, dat de Schryvers van bet N. T. met hunne aanhaalingen, voornaarn1 k, tragtren to bewyzen, dat Jefus, als de beloofde
esas , lyden moest en f erven , en vervolgens uit de dooden
opfaar, : om reden dat „ de leere van
esfias toekom .
• Rig lyden , by de oude Ifraelttifche Kerk zeer wet be• kend , de openbaare leer der Joodfche Kerk, ten aan• ziene van den
esfias, ten tyde van Christus , en al
• lang to vooren, zeer bedorven was ." --- Voor de
nuodzaaklykheid der beroepinge op Voorzeggingen geeff
de
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at Hoogl .

a1s de reden op , dat de Wonderwerken , door
de Apostelen verrigt, niet genoeg waren ten bewyze van
bet gezag der Christelyke leere ; maar dat de Jooden, als
verpligt zich to houden aan
ozes en de Profeeten , uit
de Schriften van het 0 . V . moesten overtuigd worden,
dat Jefus de
esfias was . Eindelyk, op de vierde Vraag,
met de woorden , Luc . X : 24 , en i Petr . 1: t i , een bevestigend antwoord gegeeven hebbende, doch tevens erkennende, dat, in de oude Godfpraaketi,voor, ons, zontyds nog veel duisrerheid overblyft, ineent de Hoogl .
dat eertyds deeze duisterheid geene plaats had, als z yn.
d e 'er „ alle reden om vast to ftellen , dat de oude Kerk,
• by het befchreeven woord , ook byzonder onderwys
geuoten heeft, tot regt verftand der G,dfpraaken, ge .
49
• lyk ook, tot kennis der wyze bedoelin'gen, van den
,, Levitifchen Godsdienst : " went byzonder onderwys ,
gelyk de Hoogl . vervolgens aanmerkt , , door mondelyk
• onderwys medegedeeld , en door getrouwe overlevering
,, bewaard," zal geweest zyn de fleutel der kennisfe, wel .
he, volgens bet zeggen van Christ us, door de Wetgeleerden was weggenomen. Hoewel de Heer BONNET, ter 1taavinge van zyn gevoelen, bet gezag van GROTIUS inroepe, dunkt ons, egter, deeze meening to fmaaken naar
de Overleveringen der Roomfche Kerke, die door de Pro .'
teftanten, gemeenlyk, yverig warden afgekeurd .
De vierde Leerrede, in welke bet onderzoek van de
leere des Christendoms wordt aangepreezen , behelst niet
eer uitgewerkt is de vyfde en laatlte,
veel byzonders .
in welke de beproeving in zaaken van Godsdienst, als
noodig en nuttig, wordt voorgedraagen. - Verfcheiden
bedenkingen brengt hier de Hoogl . in 't midden, welke
opmerking verdienen, hoewel zy, waarfchynlyk, geenen
algemeenen byval zullen ontmoeten ; inzonderheid 't geen
zyn H . Eerw . aangaande de verborgenheden in den Gods .
dienst, en het gebruik der reden, als eenen toets ter be .
proevinge, voordraagt . Doch ons beftek gedoogt niet,
bier over verder uit to weiden . Te wyd, misfchien, naar
gelange van het Werkje , is ons verllag uxtgedyd .
aar
eeu Gefchrift, gevloeid nit de pen van eenen mall van
die verinaardheid als de Heer BONNET, verdietlde onze
leyzondere opmerking.
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Van bet omflagtig Werk des Amfterdamfchen Iloog

toz

J . VAN NUYS KLINKENBERGi ©NDERWVS .

Onderwys in den Codsdienst, door j . VAN NUYS KLINKENBERG, ii. L . AL S. S. Theol. & Phil. Doftor, Boogleeraar in de H. Godgeleerdheid en 11;erkelyke Gefchieaenis , aan het Illuftre Athenceum , en Predikant in de
Gerneente, to Amfterdanz ;mitrgaders Lid van het Zeeuipsch
Genootfchap der Weetenfchappen to VlisJngen . Te 4mfterdam by J . Allart, 179 ; . 1X en Xde Deel, in gr .
8 ve. , van 671 en 686 bi .
.
leeraars en Predikants VAN NUYS KL1NKENBERG hebben wy, van tyd tot tyd, berigt gegeeven, en betzelve,
naar onze manier van bevattinge, op zynen regten prys
gefchat . Thans voegen wy de twee genpemde Deelen
byeen, omdat zy bet zelfde onderwerp behandelen, to weeten, de Zedeleer der Openbaaringe ; met eene uitvoerigbeid, welke bet getal der opgetekende bladzyden uitwyst.
Naa eenige algemeene aanmerkingen over de ChrisIelyke Zedeleer, de hoedanigheden der Goede Werken,
de inwendige Verbetering van bet hart, en de uitwendige
Verbetering van den wandel, handelt bet Negende Deel
over de Pligten, welke de Christenen aan God verfchuldigd zyn, zo met hunne gedagten en woorden, als met
bunne daaden . In een afzonderlyk Hoofdftuk fpreekt de
lioogleeraar van de Zonden tegen God, en befluit dit Deel
met eene befchouwing der Plichten , welke de Christenen,
1;eer byzonderlyk,aan elk der Drie Goddelyke Perfoonen verfchuldigd zyn . Het Tiende Deel ontvouwt de Pligten ,
welke de Christenen aan zich zelven verfchuldjgd zyn ,
,nevens de Zonden, welke daar tegen over flaan ; als mecte
de Pligten , welke de Christenen jegens den Naasten moeten oefenen . Alle deeze onderwerpen worden bier be .
handeld met eene uitvoerigheid, doorgaans nederdaaiende
tot kleinigheden , welke veelligt , aan zommige Leezers , lastig en verveelende zal voorkoomen . Dit algeween berigt zy genoeg omtrent dit Werk, in 't weik
ook zulke Leezers, die aangaande verfcheiden, dus ge .
naamde, Geweetensgevallen, opheldering verlangen, hun1~,a begeerte zullen voldaan vi Wen,
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Huisboek uoor Vaderlandfche Huisgezinnen . Door JOHnNNES FLORENTIUS
ARTINET,
eester der vrye Konfien, Dottor in de Wysgeerte, Lid van de Hollandfche,
Zeeuwfche en Getderfche
aatfchappyen der Weetenfchappen to Haarlem, Rotterdam, hlisfingen en 4rnhem ;
en Predikant to Zutphen . Te Amfierdam, by J . Allart,
1793 . In gr . bvo . 546 bl.
et zeer veel genoegen hebben wy dit nuttig Huisboek doorleezen ; onzen dank daar voor betuigen
wy, in naam van bet Publiek, aan den arbeidzaamen en
menschlievenden Schryver , door de ronde verklaaring
van ons gevoelen, dat de Vaderlandfche Natie, welke,
i1 andere opzigten, reeds zo veele Verpligting aan den
I-ieere ARTINET heefr, door den tegenwoordigen letter •
arbeid ,, onder eene nieuwe verpligting is gelegd . Het
oatwerp en de aanleg van dit \Verk is, in alien deele,
1,fwaardig en heilzaam, en de uitvoering, veelal, daar
aan evenredig. Deugd , in de uitgebreidfte betekenis van
dit woord, onder alle de Leden der byzondere Huisgezinnen, aan to kweeken, en daar door de goede orde
en bet geluk dier kleine maatfchappyen to bevorderen,
is, voorwaar, eene pooging, den Wysgeer en den Christen Leeraar waardig . Hier toe, onzes oordeels, is het
ARTINET zeer wel berekend .
gefchrift van den Heere
Zyn Eerw . moge, nu en dan, nederdaalen tot byzon .
derheden, die, naar het oordeel van zommigen, bet aanzien van kleinigheden hebben . Doch ook deeze zyn van
gewigt , zyn r}oodig om een voegzaam zamenhangend
geheel to vormen .
Naa een woord ter onderrigtinge, aangaande het oog .
merk van zyn Gefchrift, tot de Vaderlandfche Huisgezinnen in 't algemeen to hebben gefproken, treedt de Heer
ARTINET ter zaake . In de eerfte Afdeeling (zy zyn in
alles elf in getal) wendt by zyne rede tot twee ondertrouwde lieden , vermeldende den lof des Huwelyks,
ruimt de zwaarigheden uit den weg, die hen tegen de
verandering van flaat met fchroom doen opzien, en geeft
vervolgens eenige voorbereidende onderrigtingen , welker
opvolging hen kan ftellen in bet daadelyk bezit van het
geluk, voor welk bet Huwelyk berekend is . In eene volgende ,Afdeeling befchouwt by dezelven, als door den
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Huwelyksband met 'er daad vereenigd, en deelt hun
die hoedanigheden, zyne bedenkingen made, noodig ter
voorkoaminge van verwyderinge, en om hun de zoete
vrugten dier allernaauwil=e vereeniginge, door de ondervinding, to doen frnaaken . „ Ve ecrite tnaanden, (zegt
„ by) na een geflooten lluwelyk, zyn wonder aange„ naam ; maar laat my toe u to zeggen, dat die eerfle
„ tyden hagchelyk en zelfs gevaarlyk zyn . De dagen
„ der to vooren beteugelde driften, en der omzigtigheid,
„ zyn voorby , en zeer 1igt1}k wordt men achteloos . ')e
„ gevaarlyke ftormen van koelheid, verveeling en v1,1„ ging, kunnen dan opkomen, en geweldige fchokken gee„ ven . Veelen werden daarvan beloopen, en zyn 'er in
„ vergaan . Het valt onmogelyk alle dingen aan to flip„ pen, die de rust kunnen verfl:ooren . In ongelukkige
„ Huwelyken is de grootfte oorzaak van bet kwaad, by
„ geringe gelegenheden , voortgekomen . De eerfle voor„ naamfl:e regel is dan, zich aan geene beuzelingen to
„ bekreunen ." Vervolgens, de Echtgenooten befchouwende, in de gewigtige hoedanigheid van Ouderen, geeft de
Heer 1\IARIINET eenige regels aan de hand, aangaande
de Lichaamelyke en de Zedelyke Opvoeding . Gelyk de
meeste deezer regeien, uit de beste hedendaagfche Opftellen, over die gewigtige onderwerpen, ontleend,een algemeeeen byval zullen ontmoeten, zal de wyze, op welke zy ontvouwd werden, dezelve dies to gereeder ingang
doen vinden .
et opzigt tot bet onderwys in den Godsdienst, aaugemerkt hebbeilde, hoe de verflandige
oeder
best gefchikt is, om de Kinderen over de eerfle gronden
to onderhouden : „ Gy zult bun, mogelyk, (gaat by
• voort) daarna eenen Katechifeermeester geeven ; maar
• welkeu? \Veinigen verftaan den waaren kinderlyken On .
„ derwystrant : meestal volgt men den ouden flender . - Hy
eester zyn, die, als een kind,
• moet uwer kinderen
,, kan denk( :n ; die op den eenvoudigen kindertoon kan
• praatei ; die eerst woorden en daarna zaaken vatbaar
„ kan verklaaren, en duizend gelykenisfen ter ophelde .
• ring aan de hand heeft . Noem hem, die dat wel kan
„ uitvoeren , een' voorrtreflyken
an, en waardeer hem
„ boog ; bet geen niet veal geheurt . Dan , (vervolgt
• de peer ARTINET) by deeze gelegenheid meet ik u
„ herinneren, dat gy alle Leermeesters uwer kinderen,
,, tegen de byna algemeene gewoonte, w6l moet betaa„ ku, en liever nicer, dan by van anderen ontvargt ;
,, dat
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„ dat gy herb alle achting moet bewyzen, en minzaam

•
•
•
•

bejegenen ; en dat gy hem niet naar een flegt vertrek
of hok verwyzen, maar in eene goede kamer, 's winters by een goed vuur , moet zetten ; of zal eene
koele modevifite beter ontvangen worden, dan de an,
„ die bet groote Werk des Onderwys by uwe Kinderen
• zal verrigten?" Naa de taak der Ouderen to hebben
afgehandeld, gaat de Schryver tot de Kinderen zelve
over, om bun eeuige algemeene pligten onder bet oog
to brengen. „ De Schryver van dit Boek," dus teder
luidt de inneemende aanhef des kinderlievenden Schryvers, ,, die eene opluikende tederheid altoos met eene
„ genoeglyke aandoening befchouwt ; die met verwonde„ ring ziet wat gy, Kinders des Vaderlandsl Du reeds
„ zyt, en verder worden kunt ; die eeu zagt gevoelig
„ hart voor u heeft, en, gaarne iets tot uw geluk wil,, lende toebrengen, zo veele voorfchriften, ter beftie„ ring van uwe Lichaamlyke en Zedelyke Opvoeding,
„ in de handen uwer Ouderen overgaf ; -dees Schryver
„ komt thans ook tot u, dewyl 't ganfche Vaderland, onze
„ groote
aatfchappy, tot welke gy behoort, uwe Ou,, ders, en ook by , bet grootlte belang 'er in Itellen .
„ Ziet hem niet aan als, een norfchen, ftuurfchen, bar,, den , grimmigen
an, die, met eene onverbiddelyke
• roede, voor u verfchynt, om to flaan, zonder dat 'er
„ misdreeven is ; of om een hard Onderwys, dat afgry„ zen baart, aan gehoorzaame Kinderen voor to werpen .
,, Gewis, zo gy dat vermoedt of vreest, dan kept gy
„ hem niet . Zagte lieve voorftellen wil by aan u doen ;
,, en daar gy zodanigen zo gaarne van uwe Ouders, ja
„ zelfs van Vreemden, hoort, waarom zoudt gy ze van
„ hem niet willen ontvangen? Hy bedoelt uw geluk, bet
• geen gy zien kunt in alles, wat by, ten uwen voor• deele, aan uwe Ouders fchreef; en zodanige bedoe• ling kan u immers niet mishaagen?"
Niet mihder hartlyk is des Heeren ARTINET'S aanhef,
daar by het woord tot de 7ongelingen zal voeren, om
dezelven hunne voornaam(te pligten, of liever bun waar
belang, onder 't oog to brengen . Diep doordrongen van
her gewigt van hun leevensperk : „ Nu, (fchryft by)
„ nu is bet zo verre met uwe jaaren gekomen, dat gy
• eerlang (welk een gewigrig tydilip !) op bet groc,r
• tooneel des levens zult moeten verfchynen : eene ver„ fchyning, vooraeker zfoodzaakelyk, en in een' zekeren
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zin rtoodzaakelyk voor u ; maar ook gevaarlyk en on.
zeker voor uw geluk ; waren 'er geene legioenen van
openbaare en gwheime verleidingen, men zou gerust,
en zonder rs n yvoord to reppen, u daarop laaten treed en ;; maar nu, nu 'er nergens eeue ;,volkomen veilig.
den
held ' gevonden wordt , zou het eene waare onbarmhartigheid zyn, u, onvermaand, tot bet opeubaar leyen to laaten gvexgaan . , De fchoone_vlafn der Vriend .
fchap,, en bet vuurig verlangen naar uwe behoudeuis,
gloeien in myn hart, bet "welk nin pier dulden zal,
dat bet door een ander, in tederheid en zugt naar uw
,, waaragtig geluk, overtroffen worde! Gelooft_ dit, en
„ dan wil ik u meer 4eggen." En, inderdaad, de regels
en onderrigtingen , welke de Heer ARTINET, in deeze
Afdeeling , den Jongeliggen, gelyk ook in de volgende
aan de Dochters , mededeelt , zyn, van then aarf , dat,
door eene getrouwe opvolgjng van dezeive , hunne befchaafdheid, hunne • glarie, hunne deugd, en, ' t geen ton
's
ans hoofdbedoeling is, bun waar, geluk, aanmerkelyk
zou bevorderd warden,
Intusfchen heeft de Zutphenfche Leeraar bier mede zyne taak nog niet ,afgedaaa. Nog Brie gewigtige befchou .
wingen, in zo veele Afdeelingen, houdenn zyne aandagt
bezig. 't Zyn die van de Hoofden,der Huisgezinnen,
ten aanzien der Dienstboden ; Van de Dienstboden zelve ;
om nogmaals weder to keeren tot de Hoofden der Huisgezinnen, met opzigt tot hunne maatregels, en gedrag
aangaande den Godsdienst ; om eindelyk alles met een
woord van bemoediginge tot de Ouden van dagen to befluiten . In bet begin der last to Afdeelinge ontmoeten
wy eene beknopte zamentrekking van . het verhandelde
in bet geheele Werk . Niet onaangenaam-, vertrouwen
wy, zal 't voor veelen zyn, die herinnering bier to leeoeders, lioofden _ der Huisgezinnen,
zen . „ Vaders en
• meer dan immer eerwaardig wegens uwen gevorder• den leeftyd! Hy, die bet vermaak badt u zo, lang to
• onderhouden , over veele gewigtige dingen, welke kon,, den dienen, om u en uw Huigezin gelukkig to maa• ken, verbeeldt zich thans, dat gy tot bet einde uwes
• levens nadert : des wit by , voor de laatfle reis , tot
• u fpreeken , en dan affcheid neemen . - Gy zyt,
„ myne geeerde Vrienden ! jong ge,weest , en hebt nu
• eenen hoogeu jaartop bereikt . Gy hebt twee zeer
• gewigtige tydperken van uw leven, waarin veel ge,,, beard
„

•
•
•
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•
•
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,9 betir .l is, doorgeloopen, uwe jeugd en uwen volwas-

• fen flaat : nu l:omt het derde en bet laatfte aan, mede
• van geen gering belang, dewyl gy in hetzelve van de
,~ Waereld zuit aftreeden . Dus zal 'er haast aan uive
• aanzienlyke en verheven beftemming, ten opzigte van
„ uwen aardfchen flaat , voldaan zyn . En well: eerie
• eer, welk een geluk voor u , dat gy, door \ bet 1iefde• ryk beflier van GOD, ;daarvan hebt molten voldoen! • Staat, bidde ik u, thans eon oogenblik flil, en ziet
• to rug naar den grooten afgelegden weg, welken gy zo
• Lang bewandeld hebt ; naar de verfchillende tooneelea
• van uw leven, welke gy hebt gezien ; en naar de zo
„ onderfcheiden aanmerkelyke lotgevallen, die u zyn we„ dervaaren . --- Denkt aan uwe tedere kindschheid, zo
veel, als gy u daarvan nog kunt herinneren° : denkt
„ aan den volgenden jeugdigen vrolyken tyd, toen idles
„ u aanlachte : denkt aan uwen volwasfen that : en denkt
,, vooral aan dien nooit van u vergeeten, blyden eiy •g e„ lukkigen Dag - van ewe onderlinge Verbindtenis . En,,
„ als gy dat alles herdagt zult hebben, zegt my, -boe
„ waart gy in dien heerlyken morgenflond, en op deft
„ fchoonen crag van uw leven ! Laat my toe , u dat
„ met eenige trekken to herinneren . Alles, ja alles, was
,, kragt , genoegen , blydfchap ! Gy bevondt u beiden
„ wonder wel gefchikt tot arbeiden, en alles werdt door
„ u met viurdigheid, lust en yver, verrigt . Uwe zenu„ wen waren flerk gefpannen, uwe fpieren vast . Zelden
„ waart gy bedugt voor gevaaren : weinig wierdt gy door
„ vrees beloopen, en gy bezweekt niet onder eenige we• derwaardigheden . Uwe moed flondt vol, en, naar ge„ lange eenig kwaad u aanrandde , des to flerker was
,, uw wederftand . Gy behoefde weinig help ; maar flona
„ meer gereed , om , zelfs ongevraagd , anderen by to
,, fpringen . Gy liept naar eenen kranken met- de genees• nnddelen in de hand, en konde geheele nagten waa• ken zonder bindernis . Gy fuelde naar eene ongeluk~
• kige Weduwe met zo veel gelds als troosts . Gy vloogt
• naar uwen arbeid : want werkeloosheid was voor u eeue
• zwaare pynbank . - I-Joe vrolyk loofde gy uwen Schep .
• per in den morgenllond, en met welk eene gloeiende
• dankbaarheid vereerde gy hem in den avond! Ben vase :
• nanhoudende Nap, naar welken gy nict lang wagtte,
• kwam aan, en herftelde tvwe kragten, hoeveel zy oak
geleeden hadden,
aar nu, & welk eene verbau„ VIA-

toa

J. r.
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s, zende , welk eene bykans ongelooflyke, maar gevoelf, en zigtbaare, verandering ! Gy zyt geworden het geen
s, gy t iet dagt to kunnen worden ; en nooit zult gy meer
9, worden 't geen gy geweest zyt . _- Zo vervallen van
9, den ouden bloei! Nu willen uwe voeten traaglyk voort,
9, en zy beweegen zich Diet lang, of uwe oogen zien
s, reeds oin naar eerie rustplaats voor uwen hygenden
s, adem . 1), flyve ruggegraad kromt zich Diet dan met
+, moeite, en herllelt zich Diet dan onder veel verzuch9, ten . -- Uwe zielsverrnogens zelve gevoelen de groot
2, veranderde lichaamsgefteldheid . Uwe Natuur is ontaard
s, naar gelange zy in jaaren is toegenoinen . De Ziel heeft
,, grootelyks geleeden by her vertlyten des lichaams . Zy
„ is gewis flog zeer jong : want wat is eene eeuwiglee„ veiide Ziet van tlegts zeventig of tagtig jaaren! --*r
„
aar is uwe Ziel Dog jong in deeze waereld, haare
„ wooning is oud, en dat belemmert haar in alle haare
,, wgrkingen . Het edel verfland is onvatbaar, het oor,, deel clomp , de wit magteloos , de verbeeldiug zeer
,, flaauw, en het geheugen is trouwloos geworden .
,, Gy verhaalt menigmaal het geen gy Diet weet ihmer
„ gezegd to hebben , en dat men u duizendmaal vertel .
„ de is u thans een vreemd nieuws : ja het nieuwe,
„ waarvan gy voorheen zo veel verwagtte , heeft nu
„ bykans geen fchoon meer in uw oog , om dat gy
„ lang geleerd hebt weinig daar van to kunnen out„ vangen. Denken was eertyds uw leven ; maar - denken
„ is thans voor u een zwaare arbeid . En waar zyn
,, . die lieve tedere hoedanigheden , voorheenen Gene uwer
„ uitmuntendfte hoedanigheden I Tedere gevoeligheid ,
„ weleer door uw hart zo liat bewerkt, maar die u ook
_, zo" menig zagt vermaak in het medelyden gaf, is' ge,,,,,weeken, en dat heeft uwe ziel tot koelheid vernederd ;
• ja de zoete aandoeningen van liefde en ontferming hou„ den ook bykans op. Gy beklaagt u, dat gy by eene
• weenende ongelukkige Weduwe Diet meer kunt wee„ nen, by eenen blyden Diet meer kunt vrolyk zyn, en
• fmert hebt in u zelven, terwyl gy geene fmert in an• deren kent . Kwyning volgt op des lichaams verzwak„ king, en verminderende zielskragten verzwaaren het Teed :
,.J a, het geen verder gaat, eene ongemaklyke tederheid
„ tast nu de beste aandoeningen zelfs aan, en verbittert
• de anders aangebooren, zagte, en lieve goedaartigheid .
• 6 Treurig verval, Oat u zelven verbaast, en dat
g©k
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„ ook by zekere ondervinding, naauwlyks gelooven kunt!
,, 6 Hoe veel verfchilt niet de oude van den jongen
„ ensch!"
Hoewel reeds tamelyk uitgebreid, kunneu wy, egter,
ons verflag van dit Werk niet eindigen, zonder daar nevens to voegen den hartlyken wensch , met welke de
inenschlievende Schryver van de hoogbejaarden zyn af(cheid neemt , en zyn Boek befluit . „ En nu , myne
„ waardtle Vrienden 1 na u, na uwen Kinderen en Dienst .
„ boden , zo veel kortlyk gezegt to hebben , van al wat
„ dienen kan tot het Huislyk Geluk , door den zegen
„ van den besten Vader , die' in de Hemelen is ; en
„ na u, in 't byzonder, thans geleid to hebben tot de
„ verbaazende grenzen der Eeuwigheid, waar aardfche
,, menfchen niets meer ten uwen voordeele kunnen doen,
„ moet ik een aandoenlyk affcheid van u neemen . Ver„ laat vrolyk deeze zo fchoon van GOD gefchaapen, maar
„ door dwaaze en zondige menfchen zo belinette, wae„ reld . Rust van uwen langduurigen en veelvuldigen atbeid , ten nutte uwer Huisgenooten afgedaan . OntSP
„ vangt den loon voor denzelven, u befprooken in de
„ gewesten der vergelding, uit handen van den genadi„ gen Jesus, die niets van denzelven vergeeven, en alle
„ uwe fl:ruikelingen vergeeven, heeft . Ziet daar millioe .
„ nen verheug le Ouders , millioenen zalige Kinderen ,
,, millioenen gelukkige Dienstboden ; en wanneer gy met
„ d:e volmaakten de Liederen der Eeuwigheid zult aan„ heffen, willen wy op Aarde bidden, dat de uwen, door
„ u bier nagelaaten, u langs deezen fchoonen wet mogen
„ volgen, om uwe Flemelfche vreugd meer to volmaaken!"
Ds Tweede Oorzaaken ,

welke
r . GIBBON heeft geftelJ
voor den fpoedigen voortgang van het Christendom ; door
den Heer DAVID DALRY 1'IA onderzogt . Uit het En.
gelsch vertaald . Te Utrecht, by W . van Yzerwurst,
I"793 . In gr. 8vo. 187 bl .

~ Vertaaler van dit wederleggend Gefchrifr fchynt
2eene kennis geha .l to hebben aan het Werk, in
het wek de beginzels voorkoomen, die hier wederfproken worden . ties Heeren GIBBON'S History of the De .
clips and Fall of the Roman Empire is in Engeland algemeii bekeud : bieroin mogt deszelfs Tegenfc iryver , de
Heer

D

sib

D . DALRY

PLE TEGEILT GIBBON.

Hedt DAVID DALRY PLE , gelyk men fpreekt , met de
deur in 't huis vallen , en zonder eenige inleiding ter
zaa ;te treeden . Dit is niet bet geval der Nederlanders ;
om de kostbaarheid des beroemden Werks, is hetzelve,
in vergelyking gefproken, in weinige handen. De Vertaaler, om geene andere redenen to melden, zou llegts
aan bet billyk verlangen der Leezeren van DALRV PLE'S
Tegenfchrift voldaan hebben, indien by, vooraf, van bet
oorfpronklyk Werk eenig inlichtend verilag gegeeven hadde . By deeze aanmerking voegen wy eene andere, vol .
gees welke het ons althans eenigermaate onvoegzaarn
voorkoomt, eene Wederlegging in bet Nederduitsch of to
geeven van een Werk, 't welk in eene andere taal geiehreeven is . Hoewel wy de goede trouwe van den Heere
DALRY PLE, in bet aanhaalen van GIBBON'S woorden, geene
zips in twyfel trekken, verlangt, egter, ieder onpartydige, in bet oordeelen tusfchen den man en zynen naasten, bet geheele redeubeleid, zo wet van den eenen als
van den anderen, in zyn geheel voor oogen to hebben :
iets, waaromtrent zyn verlangen, door aangehaalde plaatzen, dikmaals uit haar verband gerukt, bezwaarlyk zal
voldaan worden . Wy herinneren ons , eene en andere
Aankondiging ter Vertaalinge van het Werk van den Heere
GIBBON gezien to hebben . Hoewel veelen onzer Land.
genooten misfchien wenschten , dat die tank door eene
kundige hand volvoerd wierdt , denken wy 'egter , dat
deeze wensch niet ligt zal vervuld worden . Van wegen
de uitvoerigheid en kostbaarheid , zoude bet geene genoegzaame koopers vinden, out de moeite en kosten eens
Bockhandelaars -te kunnen verpeden .

De Speciebus Plethora; diverfis , quatenus inde Ha:mor.
rhagia: uterine oriri, vena:fe6lionisque noxre & cdmmoda determinari queunt . Amftelodami apud A. Fokke
Simonsz . 75 p . wo, majt
et al to fterk in de mode geraakte aderlaaten, voorafl
fl in bloedvloejingen, en wel voornamentlyk in zoge .
naamde ftortingen, of bloedvloejingen van de Baarmoeder,
tegen to gaan, het fchadelyke daar van aan to toonen,
en zekere kentekenen aan to wyzen, wanneer men ver .
plicht is al of niet eene aderlanting in bet werk to ll:ellen, maakt het hoofdoogmerk nit van dit Werkje, bet
welk
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welk wel klein in omvang, maar ryk in zaaken, is . In
cene beknopte Voorrede tracht de ongenoemde Schryver
den G eneesheeren , ten aanzien van bet misbruik der
aderlaatingen, en cene algemeene *erkoelende geneeswyze,
die dikwyls even nadeelig zyn kan , oplettend to maa•
ken ; en daarby aan to toonen, van hoe veel gewigt bet
is, om de wezentlykc bloedrykheid van eene fchynbaare
wel to onderfcheiden, en wellte ongelukkige 'gevolgen uit
eene minnaauwkeurige behandeling ontllaan kunnen . In
de behandeling van bet onderwerp, befchryft de Autheur
eerst de waare bloedrykheid, geeft de kentekenen, toevallen , oorzaaken, en de vereischte hulpmiddelen, op,
waarby zeker eene aderlaating dikwyls van bet grootfle
nut en zelfs hoogstnoodzaakelyk zyn kan ; dan by voegt
'er teffens, en met bet grootile recht, by, dat eene bloedrykheid , van gezond bloed namentlyk, veel zeldzaamer
bloedflortingen veroorzaakt, dais 'er uit eene (chynbaare
bloedrykheid, en vooral uit een ongetleldheid en onevenredigheid der vaste en vloeibaare deelen, ontftaan kunnen .
Vervolgens de fchynbaare bloedrykheid, iii derzelver on .
derfcheidene foorten, met haare bedriegelyke verfchynzels,
befchryvende , maakt by ook melding van eene zoda .
nige , welke uit eene ophooping van galachtige ftoffe
dikwyls ontftaat, en die menigwerf van alle kentekenen,
waaraan men eene waare bloedrykheid kan onderkennen,
vergezeld word, behalven dat zich doorgaans daarby opdoen, een geelachtig beflaage tong, bittere fmaak, zomtyds duizeling , hoofdpyn voornamentlyk in bet voorhoofd, verlooren eetlust, niet zelden neiging tot overgeeven, en eene zekere onaangenaame gewaarwording op de
krop van de maag .
Deeze foort is bet die zeker allerbedrieglykst is , menigvuldige teizen voorkomt, en zeer zeldzaam eene aderlaating gedoogt ; maar in tegendeel, in weerwil der flerkfte bloedvloejingen , door gepaste galtemperende , naar
boven en onder ontlastende , met byvoeging van plaatzelyke bloedtlelpende middelen, kan geneezen worden, zo
ala de kundige Schryver dit alles bondig beredeneert,
met voldoende getuigenisfen der beroemdile Geneesheeren, en overtuigende Waarneemingen, bevestigd .
Wy zouden' gaarne van dit belangryk Werkje lets meer
willen zeggen, indien bet voor Leezers van allerleie clasfen gefchikt was ; dan daar bet, uit hoofde der Latvnfche
Taal, waarin bet gefchreeven is, alleen voor de Geleerden,
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den, en vooral voor Geneesheeren, beftemd is, van welken
wy Diet twyffelen, of zy zullen het met groot genoegon
doorleezen, en hunne oplettendheid waardig keuren, zo
zullen wy bet, by de verzekering, dat bet ons als zeer
nuttig , en in een aangenaamen ftyl upgefteld, voorgekomen is, laaten berusten .

De waare Volksverlichting, met opzigt tot Godsdienst en
Staatkunde, befchouwd in haren aart, oogmerken, gren .
r . HIERONY US VAN
zen, bronnen on gevolgen, door
ALPHEN . Eerfte gedeelte . Te Utrecht , by de Wed.
J. van Terveen en Zoon,1793 . Behalven bet Voorberigt,
zoo b ladz . in gr . 8vo .

het Voorberigt voor deze Verhandeling, waarvan wy
den Tweeden Druk voor ons hebben, zegt ons
Idenreeds
Schryver, dat hy, by bet begin van dezen arbeid, niet
dacht, dat de Inleiding, die by voor zyn Stuk plaatzen
wilde, zo veel arbeids in zich hebben, en zo veel plaats
beflaan zou, als by by de ondervinding gewaar werdt : dat
by daarom zyn taak, gedurende den voorleden Winter,
niet verder heeft kunnen afwerken , dan tot bet einde
der eerfte Afdeeling : dat by ondertusfchen , daar deze Af.
deeling , zo wel als de Inleiding, op zich zelven ftaan
kan ; daar by niet wist, welke verhinderingen hem, in
den aanftaanden Winter , bet vervolgen van dit Werk
zouden kunnen beletten ; daar eindelyk de genoemde
twee Stukken, in den tegenwoordigen toeftand van zaaken , niet ongefchikt zyn, om herinnerd en overwogen
to worden ; befloten heeft, dezelven afzonderlyk uit - te
geeven .
Het voornaam oogmerk van de gemelde Inleiding was,
volgens des Schryvers eigene verklaaring, „ aan to too„ nen, dat Staatkunde en Godsdienst, zo lang 'er be• fchaafde Nation en Volken geweest zyn, nimmer van
„ elkander gefcheiden waren ; dat de aart der zake dit
• noodzaaklyk maakt ; en dat 'er geene reden is, om to
„ vermoeden , dat daarin , thands , eenige verandering
• zoude kunnen gemaakt worden ; gelyk ook, dat ver .
• lichting in Godsdienst verlichting in Staatkunde veroor• zaakt ; en dat deze beide, gezamentlyk en wederkee• rig, werkfaam zyn tot bevordering van menfchelyk,
• burgerlyk en laatkundig, geluk."
Doch

11. VAN ALPHEN, DE WAARE VOLKSVERLICHTING .
Doch last ons zelven den voornaamen Inhoud van dit
Stun wat uitmriger opgeven . In bet begin fpreekt by
van zcker Boekje over de Verlichting , naar bet Hoogduitscii, to Liugen gedrukt . Hy hadt, by bet oppervlakkig doorbia_leren van uetzvlve , 'er eene klachte rrt
gevonden, over bet gebrek van vrvh,ad der llrukpers in
Nederland, en e n oogenblik zich zelven gevraa„d, of
die klachte ook gegrond ware : dock, by een aandachuger lezing, hadt by dit geicft rift van then aard bevonden, dat zyn Vaierland, ten opzichte van hetzeive althands, geene verdediging behoefde. Het zou geen overtullige arbeid zyn, zegt ny, bet hersfertfchimmi e, Wandrochtelyke, enz . daar in voorkomende, eens your mtnkundigen bloot to leggen ; doch by wilde geen Twist .
fchrift fchryven, en by vondt bet ook nattiger, dir onderwerp- eens vooral, van de regte zyde, on raiiakt,
en duidelyk aan het oog to vertegenwoordigen, dan bet
gebrekkige in aile dagelyks uitkomende Schriften over de
Verlicliting aan to toonen . Na dat by dierhalven £yde
uitfpraken gedaan heeft over de pogingen van anderen,
welken zich voor Verlichters en Leeraars van bet rnensehdom en der Christenheid uitgeven, en welker de ;rkbeelden by of uit hunne Schriften hadt leeren kennen, of uit
de, Gefprekkert, die zy hielden, wanneer by hen tdt zich
had geroepen, en , by het fchynzel eener eenzarne la tap, in
eene onafgebroken fialte vry wt laten fpreken, en met alle
aandagt aavngehoord : na dat by voorts eemtige aarrnrerkmngea geuraakt heeft over bet gewigt en de moeilykhoid
der ftoffe ; treedt by zeif ter zaake, om ons, by wyze
van Inleiding tot zyne Verhandeling over de Volksverlichting , to leeren, war . hem overgehaald hebbe , 'oul
Staatkunde en Godsdienst, die by twee oude gezellinnen
rtoemt, Wet van elkanderen of to fcheiden . Vooreerst,
iL .ko %t hier in aanmerking, bet gezag der oudheid,
CtiIZCDEK, de priesterlyke honing ANIUS in ltalie, dw
Jo,te •t , de Bgyptenaars, de Grieken, de Romeinerr ; de
Eleufinifche verb •, rgxnhedeu, hoe zeer naderhand verbasa
tend, fc tynen hem toe, in liunnen oirfprong, eetre Staar .
kun ltge initelling to zyn getveest , waar in ,' hehalven
deze of geene m °er verhevene waarheden van God cu
Go isdienst i ouk de beginzels en voorregten der bur4er .
tyke verceoigin ; gd,leerd werden . „ ja zelfs, zer,t by,
„ de onvaagde Hulling : dat de Godsdienst een- ,uitvin„ d rig der Staatkunde zou geweest z#°ri, Iouut, zo fl ;
.1'
LETT . 1794 . 1\O . 5 .
„ my
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„ my niet bedriege, ten miniten duidelyk, de algemeen .
„ held zo wel, als de noodzaaklykheid van deze famen„ voeging, in alle burgerlyke regering, aan ; welke men
„ daarom ook by alle volken, welke eenigen trap van
„ befchaafdheid hebben, tot hier toe heeft aangetroffen ;
„ terwyl zulks alleen by Eskimaux, Camfchatdalen , en
~, foortgelyken, geen plaats heeft . Waar befchaafdheid
„ is, vondt men, gedurende bykans agt-en .vyftig eettwen,
• natiomalen Godsdienst :"
[Als de zaak met gezag
of to doen was, dan hadt de Heer VAN ALPxEN 'er ook
nog bet gezag van eenige vry onbefchaafde volken by
kunnen voegen .
aar tevens hadt dit gezag hem dan
kunnen leeren , bet welk by uit de historie der befchaafde natieu nog niet fchynt geleerd to hebben , en
bet welk zy echter op iedere bladzyde zo duidelyk zegt,
dat de vereeniging der Staatkunde met dat Been ; wat by
verfchillende volken Godsdienst genaamd wordt, altyd de
bron is geweest van tallooze gruwelen , de hinderpaal der
verlichting en der deugd, en de oirzaak van de yzelyk .
fte rampen . Van de Taheiters , b . v . , fchryft Pop,STEP, ( "c ) : „ Behalven de Goden van den tweeden rang,
• ftellen zy nog eenige mindere Wezens . -- Van dien
;, cart is by hen de OROaIETOEA, een kwaadaartige geest,
„ die zich , naar hunne gedachten, gemeenlyk rondom
„ de --- begraafplaatzen --- onthoudt.
De Ta„ heiters gelooven, dat deeze booze geest, als de Pries„ teren hem aanroepen, in ftaat is, om die menfchen,
„ over welke zy zyne wrack afbidden, eensklaps to doen
„ iterven .
isfchien zyn deeze Priesteren joist niet zeer
• naauwgezet van geweten, en weeten, als, men hun de
• handen vult, eenen mensch, lien men gaarne van kant
„ wil hebben, to vergiftigen, en dan zynen fchielyken
„ dood aan ORO ETOEA toe to fchnyven. Dit komt my
„ to waarfchynlyker voor,, dewyl : de Inwooneren my
• plechtiglyk verzekerden , dat bet in bet geheel geene
• ongewoone zaak was , dat bet gebed der Priesteren
• aan deeze Godheid verhoord wierdt ." Ben - weinig ver •
der (t) zegt dezelfde Schryver, van de menfchenoffers
der Taheiters fprekende : „ De byzonderheid, van welke
„ men den Heer cook verzekerde, to weeten, dat men
s , niet dan ondeugende menfchen doodde, om de Goden
„ to
(*) I aarnemingen, IIIde Stuk, bl. 667.
(t) Bl. 6T7.
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,, to verzoenen , fchynt de wreedheid van deeze gewoonte
„ eenigszins to verminderen, en aan een onheilig bedryf
„ eenen fchyn van wettigheid to geven . Dan deeze daad
„ verfchynt wederom in haare geheele verfchriklykheid,
„ wanneer 'er verder gezegd wordt, dat men de keuze
„ van bet Offer aan den Hoogepriester overlaat. Deeze
„ kan dus , by zulk eene gelegenheid, Wet flechts aan
„ zynen byzonderen haat zeer gevoeglyk den teugel vie„ ren, maar ook ongeftoord de vreeslykfte tooneelen van
„ Priesterlyke Staatkunde vertoonen .
Nag eene be„ merking, dat men naamlyk flechts zulke misdaadigers,
„ die geen losgeld voor hunne misdaaden kunnen op„ brengen, tot deezen dood veroordeelt, is een bewys,
„ dat de Priester by zulk eene gelegenheid tefl'ens aan
„ zyne hebzucht voldoen kan . Is dit alles waar , data
„ leveren ook de Inwooneren der Societeits-eilanden een
„ droevig voorbeeld van die onzalige afwyktngen, in wel„ ke de menfchen altoos dieper zinken, naar maate zy
,, zich in zaaken van den Godsdienst meer aan hunneu
„ eigen waan overlaaten, en zich van de eeuvuutivigheid
„ dier aanbiddinge in geest en waarheid verder verwyde„ ren, die ons door de Christelyke Openbaaring op zulk
„ eene volmaakte wyze geleerd wordt." En war kan
ondertusfchen de Verlichting ooit uitwerken, om die ouzalige afwyking to ftremmen, zo lang zy door de Staalunde onderfteund worden 2 In de daad, indien men door
odsdienst verflaat, her geen 'er eigenlyk door verflaan
moet worden, maatig, regtvaardig, godzalig leven in deze

k

tegenwoordige waereld (*) ; Wezen en Weduwen bezoeken in
laaare verdrukking, en zich zelven onbefmet bewaaren van de
ivaereld (t) ; indien men eene Staatkunde bedoelt, die,

van de Zedekunde niet onderfcheiden , niets anders leert,
als de plichten, waar toe zich een Vader door de flem
der natuur zelve genoopt voelt, van den engeren kring
cener enkele huishouding, tot her groote lighaam eener
gantfche burgerlyke maatfchappye, over to brengen (I) :
dan

(*) Tit . II : zs .
(t) JAc . 1 : 27 .
(4) „ Ce font les vertus prlv~es qui font presque toujollrt
les vertus publiques ; & un homme eft a la tyre de i'Etat tuck
qu'il eft dans 1'intdrieur de fa maifon . Les premiers fentimeufh
de la nature font ceux qui fonnent I'ame : & la vertu qui
gouverne, n'eft quo cette pretnidre hounetetg ppliqude a de
P a
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dan is bet zo zeker, dat Godsdienst en Staatkunde tett
naauwften to zamen verbonden , of liever wine en dezelfde zaak zyn ; als bet onbetwistbaar is, dat de geregtigheid een yolk verhoogt, en de zonde de natien uitteeren doet (*), dat is to zeggen, gelyk bet zeer wet
uitgebreid wordt door den zeer lofwaardigen Schryver
van de Brieven over de Weelde (f), „ dat een yolk geza• menlyk, en als
aatfchappy hefchouwd, door deugd
• en goede zeden machtiger wordt, terwyl deszelts af„ zonderlyke leden over 't geheel gelukkiger leeven, daar
„ bet zich in tegendeel door Zedeloosheid zo wel zwak
• van buiten, als ongelukkig van binuen, maakt ." Doch s
indien men, Godsdienst met Godgeleerdheid of Bygeloof
verwarrende, daar door of een zamenftel van waarheden
of dwaalingen verftaat , waar omtrent men , behoudens
deugd en geluk, verfchillend denken kan, of een zamenitel van uitwendige plegtigheden, die dikwyls ongerymd
en fchadelyk, en altvd willekeurig, zyn ; indien men van
eerie Staatkunde fpreekt, die meer het handhavenen eerier
byzondere regeeringsvorm, of van de gewaande voorregten van efte clasfe van burgeren , dan het algemeene
welzyn bedoelt ; en indien men dan bet verband tusfchen Godsdiensr en Staatkunde beweert, dan beweert
men to onbedachtzaam eerie zeer gevaarlyke ftelregel,
Vvelker opvolging duizenden gruwelen en duizenden onheilen gebaard heeft , waar mede de laarboeken der
enschheid opgevuld zyn . De fleer VAN ALPHL+N zal
'er, hoopen wy, zeer ver of zyn, one de vereeniging
van Godsdienst en Staatkunde (de woorden in deze, helaas! al to zeer gebruiklyke, betekenisfen genomen zynde,) aan to pryzen : doch, was net, urn nmisverfland en
misbruik voor to komen, niet allernodigst geweest, dat
hy, terftond in bet begin zyner Verhandeling, uitdrukkelyk verklaard hadr, wat by door Godsdienst en Staatkunde verf'aat? Vooral, daar by zich, ter ftaavinge zyner ftelling, op het gezag van volken beroept, by welken
werkelyk de vereeniging van Godsdienst en Staatkunde (de
woorden in dien kwaaden zin genomen zynde,) zulke tallooplus grands objets ." THO AS, Notes fur l'Eloge du Due de
P .357 .
(*) Dit fchynt de zin to zyn van Spreuk . XIV : 34 •
(t) In de Voorredeit voor bet Eerile Deel.
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looze boosheden en elenden ftic'htte? -- Doch laat ons
voortgaan .]
De Schryver komt vervolgens op eene tegenwerping
tegen zyne itelling, naamelyk, dat de Christelyke Godsdienst, in de drie eerfte Eeuwen onzer Jaartelbng, geheel afgefcheiden was van bet burgerlyk bewind ; en na
dat by in een uitftap heeft zoeken to bewyzen, dat, niet
tegenftaande bet menigvuldig onderfcheid tusfchen Sinai's
Wetgevinng en bet Euangelie, echter bet Christendom,
met opzigt tot alle Ryken en Staten, hetzelfde is, wat
de
ofailche Wetgeving met opzicht tot Israel was, naamelyk, „ de bron van menfchelyken en nationaalen your• fpoed ; en zulks onder bet opperbeftier- van den ver• hoogden Jefus, gelyk by de Joden onder de theocra• tie van den Jehova ;" ,na dat by getracht heeft dit to
bewyzen , zegt by , dat 'er dus in bet plan van den
Verhoogden
iddelaar reden moet zyn, waarom, ,in de
„ drie eerfte Eeuwen van bet Christendom, de Staat• kunde geheel afgeCcheiden bleef van de Christelyke
• Leer, en de laatfte door dezelve zo min geleid, als
„ de eerfte door de laatfte gehandhaafd of befchermd
• werdt ." En , fchoon by bekent , bier niet alles to
doorzien, meent by echter, uit den aard van de Leere
vanjefus, en nit zyne Gefchiedenis, eenige byzonderheden to hebben opgemerkt , waaruit men die reden misfchien zou kunnen opmaaken .
[fVy hebben geen lust, om den Schryver bier to vergezellen . Wy voor ons, eerbiedig volgende de uitdrukkelyke verklaaring van Jefus zelven, dat zyn Koningryk
et van deze Lhaereld is, vinden her in bet geheel niet
vreemd , dat , gedurende de drie eerfte Eeuwen , bet
Christendom met de Staatkunde niets gemeens had ; maar
geloven veeleer , dat ieder onpartydige , die de inrigtingen en bet gedrag der Christenen vergelykt met hun
voorgewend geloof aan de leer van den heiligen JEsus ,
bet ten uiteriten vreemd, en allerbetreurenswaardigst, moet
vinden, dat men, na verloop van die drie eerfte Eeuwen, zoo verre van den geest des Christendoms afgeweken is, dat men geheel tegenftrydige dingen, die Jefus zelf
gezegd had niets met elkanderen gemeen to hebben, met
elkanderen heeft willen vereenigen, waaruit natuurlyk heeft
moeten voortvloejen, dat men van bet Gene veelat niets
heeft over behouden, dan den blooten naam, $n de uitwendige gedaante .]
P 3
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Na voorts kortelyk gefproken to hebben over de verb
heiflng van het Christendom tot nationalen Godsdienst,
onder CONSTANTYN ; over de fchudding van hetzelve,
onder JULIAAN ; over de verbastering van dezen Godsdienst, onder THEODOSIUS, en vervoigens, komt by op
de tyden der hervorming, beftedende het overige, en wel
bet grootfte gedeelte, dezer Verhandeling , aan een overzicht der drie laatst verloopen Eeuwen ; poogt den weldaadigen invloed van de hervorring op de burgerlyke maatfchappy in dat tydvak, en wederkeerig de hulp der waereldIyke magt op den voortgang der hervorming op het
voordeeligst of to maalen ; tracht de tegenwerpingen, wel .
ken uit de Gefchiedenis van dat eigen tydvak, tegen zyne
felling aangevoerd worden, to ontzenuwen ; beweert, dat
nog heden, door de meerdere verlichting, de vereeniging
van Godsdienst en Staatkunde niet onnodig gemaakt is,
en befluit eindelyk, om, zoo als by zegt, alles in cent
amen to trekken, en den knoop toe to haalen, deze Verhanfdeling
op de volgende wyze : „ De Godsdienst vormt
goede menfchen, en legt daar door den grond, dat de
Staatkunde goede burgers en regenten verwagten kan . Hy
derhalven , die den Godsdienst van bygeloof zuivert , en
wat 'er in gebrekkig was, uit de ware bronnen, aanvult ;
die egte godsdienttige denkbeelden en gevoelens in omloop
brengt , bewyst aan het menschdom dienst , en is voor
de Staatkunde behulplaam . De overtuiging in zaken van
Godsdienst hangt wel van geene ,uitwendige befcherwing of hulp af ; het Christendom zal ook nooit op
aarde worden uitgeroeid ; maar, zal bet Volksgodsdietlst
blyven, en als zodanig aan menfchen en burgers geluk
en welvaart toebrengen, dan moet het gehandhaafd worden tegen geweld en list ; zo wel tegen inwendige ondermyningen, Os tegen uitwendige aanvallen . Daar men
tog door de ondervinding geleerd heeft, dat bygeloof en
heerschzugt, die twee geesfels van het menschdom a niet
ophouden, hare oogmerken op allerhande wyzen to wil3en bereiken, en de waereldlyke magi daar toe by de hand
to nemen, is het uit then hoofde noodzaaklyk, wil men
egte Godsdienftige en Staatkundige vryheid voor den ondlergang of verbastering behoeden, de verdediging naar
den aanval to rigten . Zodanig was bet altoos met de
,Taak, uit Karen aart, gelegen. De ipwendige gefteldheid
der- Christen- natien, en hare betrekking op elkander s
Vozdegt Zulk§ . Zodanig was de toeftaud van Europa,
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in de drie laatfte Eeuwen ; en wy hebben voor als nog
Been reden, orn to denken, dat veranderde omftandigheden deze maatregelen onnodig maken ; to meer, daar de
cart der zake altoos dezelfde blyft . Ilet is zelfs to vre .
Zen, dat eene geheele fcheiding van Staatkunde en Gods .
dienst zoude aanvangen met onverfchilligheid omtrend,
en eindigen zal in verlgting en verlating van, alien Gods .
dienst. Daar dan de Godsdienftige verlichting de Staatkunde so wel, als de Staatkundige den Godsdiense, be .
veiligt en bevestigt, is 'er alle reden, om deze twee ge .
zelltnnen, verder, door de weestyne dezes levens to (amen to laten reizen ."
'Er komt in dit alles zeer veel voor, waar aan ieder
veritandig en braaf man zeer gaarne zyn' zegel zal haugen,
wanneer by het op zyne wyze verklaaren mag . Doch 'er
moet noodzaaklyk by den Lezer telkens twyfeling onttan over de wyze , waar op de [-leer VAN ALPHEN
verftaau wil worden . 'Er zyn verfcheiden plaatzen in
dit Stuk, die men opvatten kan , als gunftig voor die
bepaaling van Godsdienst en Staatkunde , welke wy zoo
even hebben opgegeven : maar, zoo als men die gelezen
heeft , (toot men weder op anderen van een' gantsch anderen ftempel . in den woord, de denkbeelden van God.
geleerdhefd, Godsdienst en Bygeloof, zyn in deze Verhandeling telkens onder den gemengd, en, terwyl men van
den invloed van den Godsdienrt fprak, zyn dikwyls redeneeringen gebezigd , die alleen van dat geen ontleend
zyn, wat verdwaasde of bedrieglyke menfchen , by alle
volken, voor Godsdienst uitgevent hebben, daar het ondertusfchen niets anders was, als ydele hairklovery, of
bygelovige piegtigheid, door het blind vooroordeel voorgeftaan, of door de baat- en heerschzucht tot een be .
dekzel haarer bedoelingen gebezigd . Even zoo is het met
het woord Staatkunde gegaan .
Naauwkeurig bepaalde
denkbeelden en uitdrukkingen, die in een zoo gewigtig
Stuk vooral zoo noodig zyn, om verwarringen voor to
komen, vinden wy in deze gantfche Verhandeling nergens : maar in tegendeel telkens of algemeene uitdrukktngen, of eene ongefchikte vermenging van de inrigtingen des bygeloofs en des bedrogs, met die der vrienden
van waarheid en deugd . Wie zou, b . v . in het midden
van het betoog , dat de toenemende verlichting des
menschdoms her verband van Staatkunde en Godsdienrt
niet onnodig maakt , de volgende plaats verwachten e
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tie orclervinding bevestigt, dat 'er by de Jaden eene
• Priesterlhaar , en by de Romeinen Vestalen noodig
• waren, om bet Godlyk your voor her uitgaan to ,bet ; waren . Zoude men zelfs
et mogen gisfen , dat de
„ wyste volkeren, met deze en foortgelyke verrigtingen,~
„ hebben to kennen gegeven, overtuigd to zyn, dat de
„ weldadigfte bekendmakingen des hemels fpoedig haren
, ; luister en kragt verliezen , 'byaldien zy niet door de
, ; dankbare oplettendheid en zorg der menfchen worden be .
,, waard en gade geflagen?" Van de Joodfche Priesterf'chaar willen wy thands niet fpreken ; maar wy mogen
tech wel eens vraagen, 'hoe bier de Vestalen to pas ko .
wen? De Beer VAN ALPHEN houdt zeker den dienst van
Vesta niet voor de weldaadigte bekendmaaking des hemels ;
en by kzn ook zoo onkundig niet zyn, in de gelchiedenis der Romeinen , dat by niet weeten zou, dat de
vei ftandigften ouder hen hem daar even min voor hiel .
den ; by kan niet onknndig zyn , dat en de dienst van
esta, en her overige geheele zamenitel der Romeinfche
bygelovigheid, niets anders was, als een loos bedrog,
waar door de Grooten het yolk van alle genet hunner
eigene regten, en van alle denkbeelden van regtvaardigheid jegeus hunne uabuuren, listiglyk wisren to beroo.
ven . ' ' En waarom moest dan toch aan de bedrieglyke
zamenftelzels van zulke volken telkens gedacht worden,
in eene Verhandeling over het verband van Godsdienst
,-n Staatkunde? Of zou men inoeten ttellen (gelyk werkelyk zommige brokken van dit gefchrift gemakkelyk
,oo zouden kunnen opgevat worden) dat wel de wine
Godsdienst eene meerdere ftrekking heeft , dan de anriere, otn maatfchappyelyk geluk voort to brengen, maar
dat toch apes, was by eenig yolk den naant van Godsd:enst gevoerd hebbe, welk een ontaard, wanftaltig, ongerymd of hood, ding her dan ook ware, ten minften
eenigen nuttigen invloed op den Staat gehad hebbe? De
Senaat van Genua verzoekt zomtyds van den kerkelyl<en Staat voor de gantfehe Republiek verlof, om gedurende de vasten vleesch to mogen eeten : maar , ais
de ledeit van den Senaat, die veelal Kooplieden zyn,
"eene groote hoeveelheid gezouten visch to verkopen hebhen , dan words voor dat jaar bet verlof niet gevraagd,
tcengly', de vasten , bet
tiv Senaat handhavent dan
L11; eet Been 'vleesch , maar de edelen verkopen hunne
visch.
„
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virch (*) . Zou zulk een Godsdienst ook eenigen nutti<
gen invloed op d, -n Swat hebben? . . Waarlyk 1 laat
ons bet nog eEawaal
in drie woorden zeggen ; zoo
'
men door Godsdienst iets antlers verftaat als Deugd ,
dan is bet van de gevaarlykf}e uitzichten , wanneer
ien Godsdienst aan den
men de hardhavening van
Saaat toeerkent . De Staat handhavent dan, onder den
naam van Godsdienst , of inentcaelyke begrippen , o£
willekeurige plechtigneden ; handhavent dus, in alien ge .
valle , jets , waaromtreut by Diets to zeggen heeft ; en
handhavent dikwyls , met verdrukking van waarheid
en deugd, de dwaaling en bet bygeloof, of bet bedrog en
de huichelaary .
Doch ons beltek laat Diet toe, dat wy ons verder in
dit onderwerp b geven . Kundige Lezers zullen de Schriften van de uitmuntendre mannen kennen, die v66r den
Heer VAN ALPtti.N dit Stuk behandeld hebben ; en •zy
zulien in die Schriften aanleiding genoeg vinden, om de
Verhandeling van onzen Schryver naauwkeurigcr ter toetze to breugen . 1'V y kunnen intusfchen Diet nalaaten, ten
zelfden einde nog byzonder aan to pryzen een onlangs
uitgegeven Stu!tje van een' zeer diep denkenden en vry .
moeatgen Eugelschman Joel BBARLOw, getttuld : Elvis aux
ordres privileKies, &c ., (Lond . 1791), van welk boekje
bet tweede captttel , 1'Egl fe ten optcnrifte voerende, door
iederen denkenden en onpartydigen Lezer met bet grootfte gewegen gelezen zal worden ; ook dan, wanneer hij
het met den Schryver Diet overal eens mo.gt zyn .
Op deze In leiding , die reeds 128 bladzyden befiaat,
volgt nu, in de overige 72 bladzyden van dit Stukje,
bet eerlle gedeelte van des Schryvers Verhandeling over
de Volksverliclating . In deze Afdeeling zegt by getracht
to hebben „ bet echte denkbeeld van verlichting en volksverlichting , vooral met betrekking tot Godsdienst en
Staatkunde , to geven ; eene fchets van eene Natie, in
bede opzichten verlicht , op to hangen ; en verder nog
bet een en, antler op to merken , omtrend den aart .
Qogmerken en gren~en, dezer verlichting ; ten einde men
zicit
(*) iettres fur l'Italie en 1785 (par U. DU rATY .) Vol . I,
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zich een geregeld en volledig denkbeeld van myn onder•
werp zoude kunnen maken ."
War ons Uittrekzel reeds zoo uitgebreid geworden is,
en daar wy ook bet plan dezer Verhandeling beter zullen kunnen overzien , en de uitvoering, gegronder beoor .
deelen, wanweer het tweede gedeelte bet licht ziet ; zullen wy thands niets meer van dit Stuk zeggen , maar atleen nog maar, uit het Voorberigt, aan onze Lezers mededeelen de opgaave van den taak , dien de Heer vAty
ALPHEN in het tweede gedeelte nog denkt of to werken .
,, De taak , my nu nog overig, is
„ 1 . Aan to wyzen de bronnen en middelen tot deze
verlichting ; waar toe ik brenge K) de fchriften der wyzen ; 0) vooral den Bybel,welken ik houde en in byzonderheden hope aan to pryzen, als het beste Godsdienftig en
Staatkundig Handboek voor menfchen, burgers en regen ten ; y) eene nationaale lefture ; 8) opvoeding, fcholen,
openbaar onderwys, enz . enz.
„ 11. Te befchouwen den tegenwoordigen ftaat der
Staatkundige en- Godsdien{lige verlichting, in vergelyking
gebragt met dien der vorige eeuwen ; en by die gelegen .
beid eenige Stellingen der nieuwere verlichters to beproeven ; als b . v. a) de opfland is de heiligfle der pligten ; 1) men heeft geenen heerfchenden Godsdienst noo .
dig ; y) geene Natie is vry, zo zy niet, in eene Natio .
pale Conventie, zig zelf eene Conflitutie gegeven heeft, :
en mogelyk nog eenige andere, of foortgelyke .
„ 111 . Zal ik waarfchynlyk nog wel deze of geene Aanmerkingen en Byvoegfelen hebben , welke ik het best
in eene laatfle Afdeeling by den zal kunnen plaatfen ."
Vaderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
Vereenigde Nederlanden , zints den aanvang der NoordAmericaanfche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oor .
log tuafchen Engeland en deezen Staat , tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigfte Schryvers en egte
et Plaaten . Ten T7ervolge
Gedenkftukken zamengefteld .
van WAGENAAR'S Vaderlandfche Historie . Xde Deel .
Te Amfterdam by J. Allart , 1793 . In gr. 8vo . 460 bl.
Behalven den Bladwyzer .

deezes Werks hadt , in het laatfle Boek
voorgaanden Deels, om den zogenaainden OorD edcsSchryver
log
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log- met den Keizer Diet to verre nit het oog to verlie .
zen, wat daar toe behoorde , nevens den daarop gefloo .
tenen Vrede , gemeld, met eene Opgave van den gedreig .
den Oorlog met de Venetiaanen, en bier door den draad
van het Verhaal der Orilusten, die den Staat inwendig
beroerden, afgebrooken .
et den aanvang deezes Deels,
of het XXVI Boek, knoopt by then weder aan ; fchryven .
de :
„ Wy moeten to rug keeren tot den Aanvang
DCCLXXXV, om de toedragt der zaa„ des Jaars
• ken binnen 's Lands to befchouwen . Die zelfde toonee• len van Oneenigheid en Verwarring zullen zich aan ons
„ oog opdoen, en fterker rollen dan immer werden 'er ge• fpeeld . In een tyd, dat Eensgezindheid hoogst noo„ dig was, zien wy de toorts van Tweedragt zwaaijen,
„ en de gloeiende vonken van verderf atom verfpreiden ."
Zulks bleek nit de Bedenkingen van zyne Hoogheid en den
Raad van Staaten, by het overleveren der Petitien, en de
taal van Holland to dier gelegenheid gevoerd . Hier ontmoeten wy eene overneemenswaardige Aantekening, betreffende het nader onderzoek der
emorie van Confideratien en Elucidatien van den Raad van Staaten, die zo veel
gerugts maakte , en aan 't welke die Raad thans verklaarde zich nimmer to zullen onttrekken .
emorie," zegt de Aantekening, ,, over wel,, Deeze
„ ke wy breeder gefprooken hebben in het VII Deel on„ zer Vaderl, Hist ., bl . 359 werd, ingevolge van een
„ Staatsbefluit by Staaten van Holland den 24 van
„ Slachtmaand des voorleden Jaars genomen, en ter over„ weeginge aanbevolen aan de Heeren DE GYZELAAR,
„ vISSCHJK en DE KEDIPENAAR ; Penfionarisfen van
„ Dordrecht en Am_/terdam, en "Ordinaris Gedeputeerde
„ van Alkmaar, en den Raadpenfionaris VAN BLE1SWVK ;
„ die dit Stuk daadlyk ter hand namen, en eene zeer
emorze van Confideratien opflelden, die„ uitgewerkte
„ nende tot wederlegging van die, waar op de Raad van
„ Staaten zich hier beriep. ---- Eerie
emorie wel ver„ vaardigd ; maar Dimmer by Holland ingeleverd ; om
• dat, gelyk wy uit vastgaande befcheiden weeten, de„ zelve Diet volkomen of was , toen de Heer PIETER
• PAULUS, Secretaris dier Commisfie, met den aanvang
• van Grasmaand d .s Jaars 1785, tot Raai en Advo .
• caat-Fiscaal ter Admiraliteit op de
aaze werd aan• gefteld, en by dezelve eerst eenigen tyd daar naa
„ kon afaxaaken . - Ten anderen, en wel vooral om
„ dat
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~, dat men de verwydering Diet grooter wilde doen word
• den, daar men zag dat de Raad van Staaten, naa het
„ gedaan Rapport, hoe zeer dezelye gemeend hadt daar .
„ op in eeniger voege to moeten antwoorden, evenwel,
„ in de daad, aan den inhoud van dat Rapport begon
„ to voldoen, door de F%Dtieren in beter ttaat to ftel• len , ten minften zo veel de tydsomftandigheden toelie„ ten , en Gefchut to doen aangieten en aankoopen ; to
inisterie van den Raad geheel veran„ meer daar, bet
„ derd zynde , bet to wagten was dat 'er by den Raad
aatregelen zouden wordeit gevolgd . - W y
„ andere
emorie van Confide• hebben deeze nadere ontworpen
• ratien , met de Bylaagen , onder bet oog gehad en ge• leezen ; doch, om bovengemelde redenen, en ook , de„ wyl zulks ons uitdruklyk verzogt is, zullen wy daar
1-let genoeg oor• van geen vender gebruik maaken .
deelende deeze gelegenheid waargenomen to hebben ,
• om to vermelden, dat dezelve , fchoon nooit overge• leverd, weezenlyk beftaat ."
Schoon wy 's Schryvers Voorzigtigheid pryzen, en hem
jeer kwaalyk zou gevoegd hebben van aanbetrouwde Papieren een vender gebruik to maaken , dan hem uitdruklyk
vergund was, fpyt bet ons, dat by zich bier zo bepaald
vondt, en wederhouden van byzonderheden aan 't licht
to brengen, die nu misfchion voor altoos in 't duister
et dit alles weeten wy thans, dat deeze
zullen blyven .
emorie, die veelen als een harsfenfchim befchouwd hebben , werklyk beftaat ; en waarom zy nooit ter tafel van
og . kwam .
hun Ed . Gr .
In dit Boek ontmoeten wy de ontworpen Publicatie
des Stadhouders, en wat in onderfcheide Gewesten daar
over to doen vie] . Voorts bepaalt bet zich tot Holland
in 't byzonder , de voortgezette Oproeren aldaar, en bovenal in de Hofplaatze . De aanftelling van
r . JOANINES GERARDUS LUYKEN, tot ,Advocaat-Fiscaal, wordt 'er
befchreeven , met eenige byzonderheden welke men elders vergeefsch zou zoeken . Het netelig Stuk over bet
Cotnniando des Capitein Generaals in 's Graavenhaage is
uitvoeri ; behandeld . Wat to Dordrecht en Delft, ten aanziene van de Grondwettige Herftelling en Wapenhandel,
gefchiedde, vindt men vermeld ; in 't breede wat to Ley4en des aangaande gebeurde , met een verflag van het
veel gerugts wekkend Leydfclie Ontwerp . Onder de byzonderheden, Arferda::z betreffende , de Vergaderingei
vats
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van Regenten uit verfcheide Gewesten daar gehouden .
Voorts wat in Gouda, to Rotterdam en to 17iaanen, ten
deezen Jaare gebeurde . Het Nationaal Adres aan Staa .
ten van Holland in een der Vergaderingen van vrywillige
Schutters en Genootfchappen in ons Vaderland ontworTerwyl dit Boek beflooten wordt met een kore
pen .
verlag van de Burger . Societeiten, die, om deezen tyd,
vroeger en laater op veele Piaatzen, onder veelerlei ge,
daanten, en naar byzondere Wetten, werden opgerigt .
„ Algemeen ," zegt de Geichiedlchryver , „ was . de
„ Wet, dat in die Gezelfchappen alien onderfcheid van
„ Rang ophieldt , en, de aanzienlykfte met hunne mia
„ aanz .enlyke
edeburgeren op gelyken voet verkeerden .
„ Eenigen zagen ze met on verfchiiltge, anderen met fcliee• le oogen aan, en ontbrak bet niet aan de zodanigen,
„ die 'er openlyk regen uitvoereu, en geene Smaadnaamea
„ to afichuwelyk hidden om die Byeenkomflen '•e r .medq„ to bellempelen ; terwyl zy niet naalieten de Gebreken,
isbruiken , waar voor dezelve
„ daar aan vast, en de
„ bloot flonden , en hier en daar daadlyk plaats gree„ pen , ten breedilen uit to meeten . Voorftanders der
„ Burger- Societeiten, die bykans overal in grooten getalg
„ gevonden werden , toonden, terwyl zy dezelve aan„ preezen , niet blind to zyn voor een en ander Gebrek
isbruik, 't geen to du,-,ten flondt, indien de Le.
„ en
• den deezer Broederichappen zich daar tegen niet wa .
„ penden , door het vastflJlen en aankleeven van wel .
anx.
„ ingerigte Wetten , en bet volgen van heilzaame
• regelen ." Twee raadgeevingen , nit chriften van dies
tyd, bygebragt hebbende, velt by dit, onzes agtens, biilyk oordeel.
,, In hoe verre de Burger- Societeiten over 't alge.
• meen , en eenige in 't byzonder, beantwoord hebben
„ aan deeze heilzaame raadgeevingen en nutte waarfchu .
„ wingen , of 'er van afweeken , zullen wy tiler op ons
„ neetnen to bellisfen . Dit alleen mag ongetwyfeld be„ vestigd worden , dat zy alle op verre na et gelyk
,, flonden . Wie dezelve, ten deezen dage, op verfchil.
„ lende Plaatzen, bezogten, (want 'er was eene onder• tinge toelaating der Leden, in verfchillende Piaatzen ;
„ bet toonen eens Getuigfchrifts van Lidmaatfchap was
,, genoeg voor een Vreemden om 'er to verfchynen , zo
„ by door geenen Societeits-Broeder werd ingeleid,) be„ kennen eeppaarig, dat men, de eene Burger. Societeit
,, naat
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naar de andere , beoordeelende,, een zeer onregtmaatig
vonnis zou vellen ; en dat, gevolglyk , de lof aan deeze gegeeven, en de blaam geene opgelegd, met geene
regtmaatigheid altoos ten - ,regeltnaat kan dienen om de
waarde of onwaarde dier Burger-Broederfchappen to
bepaalen . Wy zullen, in den verderen loop onzer Gefchiedenisfen , meer dan ddne gelegenheid aantreffen, om
dezelve op zeer onderfcheidene wyzen werkzaam to
zien , en die getrouwe opgave zal onze Leezers in
ftaat ftellen, om voor zichzelven to beflisfen . Te meer,
dewyl 'er een tyd zal opdaagen , waar in de Tegenffianders van de Grondwettige Herflelling desgelyks
Burger . Societeiten aangingen, en bier door betoonden,
dat bet houden van dusdanige Byeenkomllen der Ingezetenen op zichzelven niet to wraaken was, gelyk zy,
in den aanvange, eeu algemeene kreet daar tegen aan• hieven ."
Het XXVII Boek betreft Gelderland , Zeeland, Vriesland, Overysfel, Stad en Lande en Drenthe, en vangt de
Schryver, de ftoffe van 't zelve opgeevende, dus aan
„ De veelvuldigheid van 's Lands inwendige Lotgevallen,
,, die zich als opeen flapelden , hidden ons Lang in de
„ Hofplaats en in Holland op (*), welk Gewest, otn zo
„ to fpreeken, het middelpunt was, waaruit de eerfte be„ weegingen ontftonden, en na de andere Bondgenootfchap„ lykeGewesten onderfcheidene rigtingen namen, die gewy„ zigd werden door byzondere Staatshelangen, inzigten en
„ omftandigheden, 't geen aan de 6dntoonigheid, anders
„ onvermydelyk in 't Verhaal van Volksgebeurtenisfen, in
,, een niet uitgeftrekter Staat dan onze J'ereenigde Ne• derlanden, eene verfcheidenheid byzet, welke het ver„ veelende, zo met wegneemt, althans vermindert . Hoe 't
~, zy, de Gefchiedkiinde fchept de voorwerpen niet ; maar
„ verwerkt de voorkomende ftoffe, en moet zich, fchoon
„ bet op verre na niet aangenaatn valle , fchikken om
• getrouw to boekftaaven wat 'er gebeurde, en ,hoe grout
ss de eenzelvigheid ook moge weezen , zich troosten met
„ der waarheid hulde to doen ." ---- Wat in de opgemelde Gewesten, den Wapenhandel der Burgeren, en de
Grondwettige Herflelling, de twee hoofdvoorwerpen, van
deezen voorgeflaan, door anderen befireeden, betreffeude,
voor,,

„
,,
„
„
„
„
„
„
,,
,,
„
3,
„
s,
,,

(*
eer dan de helft van dit Boekdeel wordt aan Holland
befteed.
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voorviel , wordt war eisch befchreeven . De taal der
Voor- en Tegenflanderen hoort men in de opgegeevene
Stukken , en de bedryven ziet men in de ontvouwde
Verrigtingen . Tot welker opgave uit den Inhoud ons de
plaats ontbreekt. De Befchryving der Vieringe van het
Tweede Eeuwfeest der Hooge Schoole to Franeker geeft
eenige verademing to midden van zo veele gebeurtenisfen van eenen anderen aart, die ons de wtelingen der
Partyfchappen in veele fchilderyen voor oogen hangen .
Woelingen in de Raadzaalen der Staaten, in de Stadhuizen der Steden, in de Raadhuizen ten Platten Lande,
als mede tusfchen Burger en Burger. Nergens- ontbrak
het aan lieden, die niets onbeproefd lieten gm de Onderneemingen ten Grondwettigen Herftel, en de daarby
gevoegde Wapening, to dwarsboomen en to ondermynen,
door het zaad van Tweedragt tusfchen Regenten en Regenten, tusfchen Regenten en Burgeren, tusfchen Burgeren en Burgeren, to zaaijen, en alles toe to brengen
om daar aan een weeligen wasdom to bezorgen ; terwyl onder de Voorftanders van bet Patriotistnus diet
dage by wylen zich zelven vernielende Verdeeldheid
heerschte . Hoe veel herinnerings verfchaffen ons deeze
Verhaalen
En mogt de Schryver, bet XXVIII Boek ontiluitende,
't welk over Utrecht handelt, met regt, zeggen : „ Wan• neer wy bet Sticht noemen , en van Utrecht , in dee• zen tyd, fpreeken, vertoont zich aan onzen geest een
• reeks van Gebeurtenisfen, -zo digt opeen gedronben,
• dat ze bezwaarlyk to fchiften en to fcheiden vallen,
• en , fchoon meest in een onmiddelyk verband flaande
• met die wy voorheen to boek flelden, hooger en hoo• ger liepen . Veel, 't geen waare Vryheidsmin niet naa• laat goed to keuren, en toe to juichen, doet zich op ;
„ doch zomtyds to zeer vermengd met omftandigheden
„ en bedryven , die de Gemaatigdheid ell Bedaardheid
,, moet wraaken ; terwyl de Zuiverheid van veeler Oogmerken re meermaalen in verdenking komt, en de mid .
merken
„ delen, ter bereiking van elezelve aaugewend, niet altoos
• even pryswaardig zyn ."
Van de regtmaatigheid deezer voorloopige Waarneeming zal de Leezer overtuigd worden , als by de Lotgevallen van bet Sticht, in den fare
DCCLXXXV, in
dit Boek aanyangelyk verhaald, zal geleezen hebben . -Aanvangelyk verhaald zeggen wy , om dat wy op het
ein .

Ot het vervaardigen der Befchryvinge van de Willem-
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einde deezes Deels dit Slot aantreffen : „ I-Iet breed be.
„ loop cter Utrechtfche en Sttchtfche zaaken zal voor
„ den Leezer eene verpoozing vorderen , weshalven wy
„ bet verdere Verhaal tot een volgend Boek uitftellen ."
De Splitzing in het Verdaal ddn Gewest betreffende,
moge den Scnryver en Boekhandelaar best gelegen komen ; kain bet anders gefchikt worden, zal bet den Lee,
zer zeker welgevalhger weezen .
De -Belegering en Verdediging van de Willemftad, in
aart
l DCCXCIII . Befchreeven door P1ETER VAN OLDENBoRGti ; Secretarts en Penningmeeiter der Steede en Lan .
den van WttlemJtad .
et Ajbeeldingen . Te Dordrecht en
AmJterdam by A . BlusId en Zoon en J . Allart , 1793 .
In gr . 8vo . 1444 bl .

,Jtad , tot bet geeven van een Dagverhaal des BeJegs an een Berigt des Aftochts der Fran fchen, van de
Verovermngen .op dezelve behaald, en van-de verwoestin'gen . door bet vyandlyk vuur in die Vestitig aangerigt,
en eeniae andere tnerkwaardige om(landigheden hier toe
betrekl~k, was de Secretaris dier Stad, VAN OLDENBORGH,
• u 0 rgetuigrn dier Gebeurteoisfea, in flaat, fchoon
Oo
het zyn gewoun weak niet ware voor de Drukpers to fchryven,
waarom by voor bet gebrekkige in /tyl en taal verfchooning
verzoekt . Dit is wanrlyk Been Compliment aan den Leezer gemaakt . Hy behoeft ze . Wy willen ze hem gaarue
verleenen
.
`Verrewee
de meeste byzonderheden , behalven klel .
nigheden bet plaatslyke betreffende , zyn nit de nog
versch in 't geheugen liggende Dagpapieren van then tyd,
toen de Franfche Wapenen dreigden in 't hart des Lands
to dringen . bekend,
Wy tekenen 'er aileen nit op , dat dit Beleg dier
Veste zestien dagen duttrde ; dat de Verdedigers ruin
an en de Belegeraars 8ooo fterk waren ; dat
300
tusfchen de 9 en to,ooo gloeijende en andere Kogels ,
met omtrent - co Bomben , Houwitzers en Granaaten,
in de Vesting gevallen zyn ; dat van bet Garnifoen en de
Burgery iiiet meer dan 15 fiteuvelden, waar onder 4 Bur .
gers , terwyl bet getal der Gekwetflen 12 a 13 beliep .
aar Un eenig Huis was van Bombe of Kogel vry geblceT

j? .\1AN OLDENEORGH, BLLr.G . VAN D1 WILLUOTAD, 2a,;

bleeven, en de fchade binnen de Stad zo groot, dat ze
met geen 8o,ooo Guldens zal to boeten zyn . Het noodige herd der Kerke berekent men , dat alleen op eene
fom van Sooo Guldens zal to ftaan konien .
en heels dit Werkje , 't welk ten Gedenkftuk eenet
zo merkwaardige Gebeurtenisfe moet dienen , met Prentverbeeldingen opgecierd ; en bovenal de Helden, die ter
Verdediging zicli kweeten , in gedagtenis bewaard, door
derzelver Silhouetten . Prykende het Silhouet des Barons
VAN BOETZEt AAR , Gouverneur der Willemftad, op den
Tytel : terwy l men dertien andere op twee Plaaten za .
mengevoegd vindt, en Ldn onder de Voorrede aantreft . '
De breede Naamlyst der Intekenaaren wyst uit, de h oo .
ge verwagting, welke men van dit aangekondigd Werk
vormde . Of daaraan, in alien deele, voldaan zy, twyfeleit
wy zeer ; dock de Bezitters hebben in een kort beftelz
byeen, wat daze voor den Lande zo gewigtige Gebeur .
tenis betreft .

Proeve, betrefende de Natuurlyke Gelykheid der
enfchen,
als ook der Rechten, die daar uit voortvloeijen, en de
Pligt%', die hier op teunen . Welke met een Zilveren
edaille bekroond over door ha Godgeleerd Genootfchap
van PIETER TEYLER VAN PER HULST, in Grasmaand
179 . Overgezien en vermeerderd, door L . W . Bt2OWN~
S. T. D . Hoo,gleeraar in de Zedelyke Wysbegeerte, het
Recht der Natuur , en Kerkelyke Gefchiedenis , als mede
Bedienaar des Godlyken Woords in de Engelfche Gemeente to Utrecht . Te Utrecht, by de Wed . S . de Waal
en Zoon, I79 .} . Zoo b l . in gr. 8vo .

Hoogleeraat
wiens \Terhandeling , over het
Onderwerp , door de
D eopgemelde
met een
BROWN,

van TEYLERS Naalaatenfchap,

befchonken, en niet, gelyk de
LERS

Godgeleerd Genootfchap

Heeren Direcieuren
Zilveren Eerprys
Tytel vermeld, door TEYdaar mede bekroond is 9

blykens de Tytels in de uitgegeevene Verhandelingett van
TEYLERS Godgeleerd Genootfhap , waar men , tusfchen het
toewyzen van den Gouden Eerprys en den Zilveren, altyd dit
onderfeheid in agt genomen vindt (*) , heeft j kort naa
de
(*) Dit onderfcheid, gelyk o' as van
tart . 1794.. NO. 5 .

goeder hstid vorzelter

9

)I P

anneer men, met de daad, eenCLER
aangenaamen
voort to Droom
droo
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de Vertaalde Uitgave zyner Proeve in gedagte Verzameling , deeze , in 't oorfpronglyk Engelsch, overgezien en
vermeerderd het licht doen aanfchouwen .
Wy hebben van die Verhandeling, zo als dezelve in
de Werken van TEYLERS Godgeleerd Genootfchap voorkomt, den Inhoud en onze Beoordeeling opgegeeven (*) .
In deeze Vertaaling, daar mede vergeleeken , vin .
den wy eenige Verfchikking, fours eenige Uitbreiding ,
en ook wel eene Uitlaating . Doch de verandering is zo
groot en van dat aanbelang niet, dat dezelve eene nieuwe Opgave of herhaalde Beoordeeling vordert : weshal4Ven wy onze Leezers tot de reeds aangeduide plaatzen
ouzer Letteroefeningen to rugge wyzen ; en hier alleen
aanmerketi , dat deeze Vertaaling, in kragt van taal en
cierlyltlieid van flyl, op verre na niet haalt by die in liet
Werk des Genootfchaps . Wie de moeite neemt eener
vergelykinge zal, met eenen enkelen oogflag, dit verfchil
ontwaar worden . In de tegenwoordige gedaante is
het meer een Handboek, en voor elk verkrygbaarder ge.
worden.
is, rust daar op , dat bet Godgeleerd Genootfchap alleen een
Gouden Eerprys uitlooft, en de Zilveren enkel afhangFt van de
Heeren Diret'teuren der Naalaarenfchap van TEYLSit, als den of
meet Verhandelingen waardig gekeurd worden met de B_
kroonde in openbaaren druk to verfchynen, en zy goedvin .
den die blyk van agting daar Ban to verleenen .
(*) Zie hier boven, bl . 13 en 63 , enz .
Het 3eaar Tweeduizend vierhonderd en veertig. Een Droom .
Door den Heer D CRCTER, than: Lid van de Nationaale
Conventie, enz . 6 Utinam ! Naar den derden Druk uit
het Fran:ch vertaald. Tweede Deel . Te Haarler>i by
F . Bohn en A . Loosjes Pz . , 1793 . In gr . 8vo.
32o bl .
heeft, en wakker wordt, wenscht men niet zelden ,
weder in to iuimeren, en then Droom to agtervolgen ; eeir
wensch die zeldzaam gefukt . Wy kunnen niet ontkennen, dat wy, het Eerfte Deel van deezen Droom uit de
hand leggende, ons in 't geval bevonden van to wen(chen om het andere,, en met
.
inen .
W
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men . Wy hebben then wensch moeten uitftel?en tot het
den Vertaaler en Uitgeevers gelegen zou komen, oin ons
weder op den gang to helpen . --- Gelukkig hebben zy
niet lang verwyld (*) .
De Hoofdftukken , waarin deeze Droom is afgedceld ,
voeren deeze over 't geheel min duistere Opfchriften
dan die des voorigen Deets : XXXII. De Franfche AcadeXXXIII . Het Kabinet des Konings.
mie .
XXXIV. De Zaal der Schilderflukken .
XXXV.
Zinnebeeldige Schilderyen .
XXXVI . Beeldhouw. en
Graveerkunst . - XXXVII. De Troonzaal . -- XXXVIII .
De Regeeringsvorm . --- XXXIX . De Trovnsopvolger .
XL . De Vrouwen .
XLI. De Belastingen .
XLII.
De Koophandel. -- XLIII . Het Avondgezelfchap. -XLIV. Seinen. - XLV . Het Christendom . - XLVI.
Theocratie . - XLVII . Taalkunde. --- XLVIII. De
groote Wet . -- XLIX . De Leeraar der Natuurlyke Historie .
L . Onbebouwde Landen . - Lt. Een Vraagfuk.
LII . Aflocfng d . ?r Schulden van den Staat .
LIII . Openlyke Voorleezing van een Oud Edit .
LIV . Het Lugtfchip . - LV. Kort gefprek over gewigtige zaaken . --- LVI . Zeemagt . - LV IL De Leeraar
in de Staatkunde .
LVIII . Staatspenfoenen .
LIX .
LX . Tuinierskonst . - LXI . Verveig
Van Africa .
van het voorgaande . --- LXII . Van de Oost - Indzen . -LXfII . Van den Algemeenen Geest .

Het inzien deezer Opfchriften is genoeg, om elk, die
den fchryftrant van IERCIER kent, uit to lokken . Veel,
zeer veel , biedt zich om ftryd aan dat bet bier eene
plaats vinde . 'Byzonder werd onze aandagt getrokken
door bet Floofdfluk , 't welk Belastingen ten Opfchrift
voert : fchoon bet geheel to lang is om bet over to nee .
men , inzonderheid als men de veelvuldige en geenzins
korte ophelderende Aantekeningen daar by wilde voegen, zullen wy bet voornaamfte opdisfchen . „ Zeg my
eens, " vraagt ERCIER aan zynen onderrigtenden Gids,
„ hoe de algemeene Belastingen geheeven worden ;
• want hoe volmaakt uwe Wetgeeving ook zy , daar
• moeten, denk ik, egter altoos Belastingen opgebragt
• worden? -- In plaats van to antwoorden, vatte my
„ de
(') Zie onze Aankondiging van bet
Let . . voor 1793, bl . 220.
Q 2
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de braave
an, die my geleidde, by de hand', en bragt
my op een groote en ruime kruisftraat . Daar zag ik
eene Geldkist, twaalf voeten hoog . Die kist ftondt op
vier rollen ; boven op dezelve zag men eene opening
„ in de gedaante van een Armbos , waar over een af .
• dak was gemaakt, dat haar voor den reaen beveilig• de . Op die bos ftondt gefchreeven , Schatting voor
den Koning, vertegenwoordigende den Staat. Naast de• zelve ftondt eene andere bos, wat kleiner , waar op
• deeze woorden : Yrywillige Gift . Ik zag verfcheide
• perfoonen, die met een ongedwongen vrye en genoegly• ke houding verfcheide verzegelde pakjes in de bos wier• pen , gelyk men in onzen tyd brieven in bet Post• comptoir fteekt . Alzo ik die gemaklyke wyze van
„ Belastingen to betaalen bewonderde , en daaromtrent
• duizend belachlyke vraagen deedt , befchouwde men
„ my als een arme Grysaart, die uit zeer verre Landen
„ kwam ; en de fpraakzaamheid van dat Volk liet my
„ hooit lang na een antwoord wagten . Ik beken dat
enfchen to
• men droomen moet om zulke beleefde
• vinden : 6 welk een getrouw ' •Volk !
,, Die groote kist, die gy daar ziet, zeide men my,
In
„ is onze algemeene ontvanger der Geldmiddelen .
• deeze kist werpt elk Burger bet geld, dat by fchul• dig is tot onderhoud van den Staat . In de eene zyn
• wy verpligt jaarlyks de vyftig1 a penning van ons in• komen to werpen . De daglooner , die geen goed
• heeft , of de geen, die maar juist zo veel heeft als
„ tot zyn onderhoud noodig is , is van de Belasting
• ontflaagen : want hoe zou men bet brood van den
• ongelukkigen nog kunnen befnoeijen , die een geheelen
~, dag werken moet om bet to winners ? In die andere
• kist zyn de gewillige giften , tot nuttige ftigtingen be• ftemd , gelyk tot de uitvoering van voorgeftelde ont„ werpen, die de goedkeuring van bet algemeen ont .
• vrngen . Somtyds is die kist nog beter voorzien dan
• de andere ; want wy willen gaerne vry in onze giften
„ zyn, en onze edelmoedigheid wil geene andere beweeg„~reden hebben dan de Reden en de Vaderlandsliefde .
„ Zo draa onze Koning een nuttig Edic`l heeft uitge .
„ vaardigd, dat de algemeene goedkeuring verdient, dan
„ ziet men ons in mcnigte toeloopen, en eenig blyk vap
„ erkentenis in die kist brengen. Op dezelfde wyze beloo,, nen wy ook alle waakzaame daaden van den Vorst ; by
53 heeft
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heeft maar voor to flellen , en wy leveren hem de
middelen om zyne groote ontwerpen ter uitvoer to
brengen. Daar is zodanig eene bos in elke wyk. Elke Stad heeft zulk eene kist, waar in de Schatting van
bet landvolk geworpen words, dat is van den welge• flelden boer ; want de daglooner heeft zyne armen
„ in eigendom, en zyn hoofd is niemand iets fchuldig .
• De Usfen en Varkens zyn zelfs vry van dat haatlyk
• regt, dat men eerst op de hoofden der Jooden gelegd
• heeft, en dat gy betaaldet, zonder de vernedering to
• bemerken .
„
aar , antwoordde ik, hoe ! men last bet aan de
„ goede trouw van bet Volk over, welk eene Schatting
,, bet betaalen zal? Daar moeten veelen zyn , die dezel,, ve inhouden , zonder dat men zulks kan bemerken?
• ----- Geenzins , die vrees is ongegrond . Vooreerst
„ geeven wy bet geen wy geeven , met een goed hart ;
~, onze Schatting is niet gedwongen ; zy is op de billykheid heid , zo wel als op gezonde reden , gegrond . Daar
• is
niemand order ons, die bet zich Diet tot een punt
,,
~, van eer maakt om de heiligfte en wettigtle fchuld naauw„ keuriglyk to voldoen . Daarenboven, zo 'er ieknand
„ was, die, in ftaat zynde om to betaalen, zig daar van
„ durfde onttrekken, zo ziet gy dat tafereel wel, waar op
„ alle de naamen der Huisvaders than ; men zou wet
„ ras ontdekken, dat by zyn verzegeld pakjen, waar by
„ zyne handtekening zyn moet, niet in de kist gedaan
„ heeft ; by zou ztg eene eeuwiae fchande op den hall
„ laaden, en zou met bet zelfde oog aangezien worden
„ als een dief ; de naam van een flegt Burger zouu hem
„ tot zynen dood byblyven .
„ Die voorbeelden zyn zeer zeldzaam , naardien de
• Vrywillige Giften gewoonlyk hooger loopen dan die
„ der Schatting . De Burger weet, dat by, als by een
„ gedeelte van zyne inkomflen aan den Staat geeft , zig,
„ voor zigzelven nuttig maakt, en dat by, zoo by ze„ kere gemakken genieten wit , daar toe de onkosten
„ moet doen .
„ aar wat zyn woorden, als bet u met voorbeelden
„ getoond kan worden? Gy zult bet zien, beter dan ik
,, bet u zeggen kan . Het is van daag de dag, dat, van
„ alie kanten , de billyke Schatting van een gqrouw
„ Volk, jegens eenen weldaadigen Koning, inkomt ; by
,, erkent, dat by flegts de bewaarder is der giften, die
'1 hti%
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hem aangeboden worden .
Gaa mede na 's Ko .
De Afgevaardigden van alle de Provin .
„ cien komen van daag aan .
In de daad , eenige
„ 1chreden gedaan hebbende, zag ilk mannen , die kleine
„ wagentjes voorttrokken, waarop kisten ftonden met lau„ rieren bekroond .
en brak de zegels van die kisten,
„ men woog haar met een fchaal, en de fchaal toonde
„ terftond bet gewigt van bet Zilver dat zy bevatte„ den, als men 'er de zwaarte van de kist, die bekend
„ was, aftrok . Alles wierd altoos in Zilver betaald, en
„ men wist dus met juistheid , hoe veel de algemeene
„ Schatting opbragt ; de fom werd openlyk bekend ge„ maakt by bet geluid van pauken en trompetten . Na
„ deeze algemeene fchouwing plakte men bet beloop der
„ geheele fom aan, en men wist de inkomften van den
„ Staat : zy wierden in de Koninglyke Scharkamer ge.
„ bragt , onder de bewaaring van den Boekhouder deb
„ Geldmiddelen .
,, Deeze dag was een dag van vreugdebetoonin ;en.
„
en krgonde zyn hoofd met bloemen ; men riep, long
„ leeve de Koning f men ging op de wegen elke Schat„ tingkist to gemoete . Z y waren bedekt met tafeltjes,
„ naar bet landleeven gelchikt . De Afgevaardigden der
„ verfchillende Provincien groeteden elkanderen , en deeen dronk op de gezondheid
„ den elkaar gefchenken .
„ van den Vorst, onder bet gebulder van 't kanon ; dat
„ van de hoofdftad antwoordde, als de tolk van de dank .
„ zeggingen van den Vorst . Toen fcheen bet Voik maar
• 4en eenig Huisgezin . De Koning tradt in bet midden
• van die vrolyke fchaare ; by beantwoordde de toejuizyner Onderdaanen door dat teder en vriend• chingen
• lyk gezigt, dat vertrouwen inboezemt, en liefde voor
• liefde fcthenkt ; by kende die konst niet van ftaatkun .
• dig to handelen met een Volk, van 't welk by zich
• als den Vader befchouwde ."
„ Ik heb u vergeeten to vraagen," zegt ERCIER Wy
ders, „ of gy altoos, en op gezette tyden, van die Lo,, teryen hebt, waarin, in mynen tyd, bet arme Volk
• al zyn geld bragti' -- Neen zeker niet, wy misbrui• ken de ligtgeloovige hoop der menfchen zoo niet . Wy
• ligten nief, van bet arrest gedeehe der Burgeren, eene
• zoo wreede als fchrander uitgedagre Belasting . De el• lendige, die, vermoeld van bet tegenswoordige, niet dan
• in hoop van bet toekomende kan leeven, bragt bet
„ loQn

,,
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„ loon van zyn zweet en arbeid in dat nood'ottig rad,
„ waaruit by Reeds zyn geluk verwagtte ; bet bedroog
„ telkens zyne armoede . Het groot verlangen , om wat
„ to bezitten, belettede hem to redeneeren, en, fchoon
„ bet bedrog tastbaar was , verbeeldde zich elk , alzo
„ bet hart eer ophoudt to leeven dan to hoopen, dat by
„ eindelyk eens als een gunfleling der Fortuin zou be• handeld worden . Het waren de fpaarpenningen van
„ -bet arm Volk , van welke die heerlyke gebouwen ge• ftigt waren, daar bet zyn leevenson-derhoud kwam be .
„ delen . De pragt der altaaren was zyn werk, en naauw„ lyks werd bet by dezelve toegelaaten . Altoos vreemd,
• altoos to rug gellooten , kon de Arme Diet op dien
„ fleen gaan zitten, dien by hadt haaten houwen : ryk
„ betaalde Priesters bewoonden de ark, die, ten minfteil
„ als de billykheid plaats hadde, hem moest toebehoo .
„ ren, en hem tot fchuilplaats moest dienen ."
Het geheele Werk door, treffen wy, waar bet to pasfe
knmt, een Koving aan .
ERCIER is voor een
onarchaale
Regeeringvorm : zie daarover de Hoofdflukken, de Throonzaal, de Regeeringsvorm en de Throonsopvolger, getyteld,
• De beste Regeeringsvorm," dus drukt by zich onder
andere uit, „ is die van eene vrye
onarchie s in welke
„ thn eenig Koning in zynen perfoon, alleen, de wetgee„ veude en uitvoerende magt vereenigt , wits by de
• Grondwetten Diet konne veranderen , en de tusfchen
a , beide komende Lichaamen deel aan de Regeering heb„ ben . --- De Vertegenwoordigers der Steden, de magt
• hebbende om op zekere tyden to vergaderen, om over
„ den toeflaud en de benoodigdheden van den Staat to
• raadpleegen, om berigten en vertoogen daarover aan den
„ Vorst to doen, zullen , wel verre van zyn gezag to belem• meren, hetzelve bevestigen, in plaats van vernietigen ."
-- Dan , hoe veel verfchilt zyn
onarch in bet Jaar Tweeduizend vier honderd en veertig, van die by bl . 45 in bet
einde der 4chttiende Eeuwe befchryfr . „ Acht of Lien
• gekroonde hoofden houden bet menschlyk gelacht aan
„ de keten, zyn bet eens, verleenen zig onderling hulp,,
• om die in hunre Koniuglyke handen to laaten blyven,
• om die, naar bull welgevallen, to kunnen aanhaalen, tot
• bet voortbrengen van fluipttrekkingen toe ." Dit fchreef
de Heer I4rRCIER waarfchynlyk in den Jaare 1787, toen
de derde Druk, met eenige nieuwe L-ioofdftukken en Aantekeningen, verfcheen , welke de Nederduit,~ch& Vertaaler
Q 4
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$evolgd heeft . De overgenomen Bedenking komt in eene
Aantekening voor, welke de gereedheid der Vorflen tea
Oorloge met veel nadruks befchryft . „ Werpen wy, is
„ zyne taal, een vlugtig oog over Europa, bet is niet
• anders dan een groot tuighuis, daar duizenden vaten
,, kruid flegts een klein vonkje wagten, om op to vlieu
• gen . Dikwyls is bet de hand van eenen voorbaarigen
• Staatsdienaar, die de uitbariling veroorzaakt . Zy lleekt
• in cens bet Noorden, Zuiden, en de twee einden der
• Aarde, in brand ."
Wy zullen van dit Deel afflappen, met nog gene awe
dere trek, over de Gelykheid , dat dikwyls zo verkeerd
begreepen, en met moedwil misduide , ftuk, aan to voeren .
• De Burgers," fchryft ERCIER, , zyn gelyk ; de
• eenige onderfcheiding is die, welke natuurlyk onder de
enfchett, door deugd, vernuft en arbeid,plaats heeft ."
•
„ Wat kan ," laat by den Leeraar der Staatkunde zeg,
gen, ,, swat kan de bewerktuiging der
aatichappy ver,, fcheelen, die in den grond niet flan een uitwendige
~, vorm is , mits bet Natuurlyk Regt elken i byzonderen
• Perfoon befchermt, mits de Gelykheid weezenlyk be .
,, waard blyft? En waarin bellaat die Gelykheid ; bet is
„ noch in de magi, noch in den rang, noch in den
,, rykdom, om dat de
enfchen in natuur, in talenten
~, en verfland, in kragten zelve, ongelyk zyn . Die Ge ..
„ lykheid, zo wezenlyk wei4chenswaardig en dierbaar ,
„ beflaat in de regten, die elken Burger den eigendonz
„ zyner goederen, en zyner gevoelens, zyner nyverheid,
'I, en van zyne talenten, verzekeren . Dus zal elke Staat,
2 , waarin bet geluk tot de laage klasfen zal komen, daar
g , de minfle der Burgeren in vrede leeft, baarblyklyk naar
,, de regtvaardigheid geregeerd worden, op welke\wyze
de wetgeevende magt oak ingerigt zy . - Alles wordt
311
~, gelyk in 't oog der reden, als de veiligheid dezelfde
„ is ; zy kan, -bet is waar, van fyner wetten afhangen ;
a , maar die wetten zyn altoos in de magt der menfchen,
• zo dat men de Staatkunde eer door de feiten , dan
,, door die veranderlyke vormett , die zo zeer van de
„ grilligheden der gebeurtenisfen afhangen, beoordeelen
a, moet ."
„ Zy zyn," vervolgt die Leeraar, „ zeer
• weinig onderrigt, die n1toos om de Gelykheid roepen,
en die den flaat der Natuur in de Burgerlyke Regee,, ring willen invoeren . Het gees de Burgers fchynt to
,, khaiden is juist dat geen 't welk bun vereeni~t , 't
35 welk
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geweld en de vermetelheid betengelt .
en is
„ dan genoodzaakt, de Ongelykheid 'in het ontwerp der
„ flaatkundige Regeeringsvormen to laaten inkomen , en
„ het zou een fchoon geheim zyn, flegts zoo veel Ongt• lykheid 'er in to brengen, als noodig zou zyn tot de
~, beweeging en het behoud der
aatfchappye.
aar
• toen door de Wetten den Patriciers van Rome verboo .
• den werd, zich met Plebejifche geflachten door huwe• lyken to verbinden , was dit uitiluitend regt op die• ] egeerings-ampten, op de Triester-ampten, op de eer
„ van de zegepraal, de raaskallin, der hoogmoed . Zoo
,, draa de ryken trotsch zullen worden, zullen de 'artnen
„ onbefchoft zyn . Eene wyze Regeering behoort langza„ merhand die wreede wetten to ondermynen, die de or• gevoeligheid der ryken beguniligen, en de dagelyklche
,, aanvallen van onmededoogende fchuldeifchers to fluiten ;
• lnaar welke behendigheid wordt 'er niet vereischt om
• den ryken to doen betaalen, en om den laatften eigen .
• dom der armen to redden . - Hoe zou de kegeering
,, houpen kunnen, dat het Volk to gelyk en het werh„ tuig van haare grootheid , en de fpeelbal van haare
• grilligheden, zou zyii? De Regeering moet vooral die
„ beledigende tneerderlteid, haatlyker dau de dwil glandy
• zelve, verinyden ."

'J, welk bet

'Het flout ,

of Boschgedachten , in Zes Befpiegelingen. Door
Te Haarlem, 1793 . In gr. 8vo. 223 hi.

A . LOOSJES, Pz .

Zes Befpiegelingen,
de Rratuur ,
den
D
3 . de Eer ,
Bet taderland, 5 . den Godsdienst,
e

welke de Heer LoosJES in dit Bpek
1 . over
2.
enscii,
en 6 . over
4.
de OnJlerflykheid ; zynde elk van hun met eene Plaat voorzien,
welke zeS verfchillende gezichten van bet Hout (gemeenlyk
den llcut genoemd,) voorfiellen ; als r . Een gezicht uit dei:
aieuwen Bout, op bet Spaar •n e. 2 . Een der Slingerlaanen nit
den nieuwen Aanleg , by bet gebouw van HOPE . 3 . Een gozicht op lies Huis van HOPE . 4 . Een gezicht in de SpaujaarasLaan . 5. Een gezicht op den,Bgthoek, en 6 . Een gezicht irhet Sparrebosch)en . Vouraf gaat een Tytelplaat , of afgezet
Vignet, verbeeldende den platten grond van bet geheele flout .
zynde bet geheele Werk der Burgerye van Haarlem toegewyd_
Over 't geheel voldoen deeze Befpiegelingen aau de verwach
ting , die men , op bet zien van hunne Opfchriften , vormt,
bier en daar komen ons dezelve echter war to droog en flee
peud . voor, Ubbende dan to veel den fttyl • van Zc;dekundiw+Wt 5
mededeelt ,

gaan

e

2;8

A . LOOSJES, HET HOUT.

Vertoogen. Intusfchen fchynt ons de aanleiding , om in de
de ;-de Befpiegeling van de Eer to ° fpreeken , door het zien
van bet prachtig huis van den Heere aoPE, geheel ongezogt ;
vooral naa bet leezen van de volgende korte Inleiding , die
wy allecd ter proeve, uit deeze Boschgedachten, zullen mede .
deelen.
„ In ' et Bdsch afgetreden, om myne befpiegelingen to agtervolgen, vast myn oog op bet prachtig gebouw, wiens roem
verre over de grenfen van ons Vaderland klinkt
't Schynt
dat de Eerzucht der nude Romeinen, uit haare asfche opgereezen , berwaards overgevloogen , een gedenkteken haarer
grootheid , in eene kostbaare Villa, bier heeft agtergelaaten . -iNeen! 't is niet in bet prachtig Italie, 't is niet in den bergagtigen omtrek van Rome, maar in bet nederig en eenvoudig
Nederland, in bet laag en moerasfig Holland, waar de eer2ucht dit trotsch gevaarte gefticht heeft . Is bet dan wonder,
dat bier onze geest zich uitbreidt in l3efpiegelingen over de
Eer , en die verbaazende hartstogt , die , uit zucht na haar
ontfpruitende, de menschlyke charakters de byzonderfte wyzigingen geest :'
Fragmenten roor Wandelaren. tit het HQogduitsch .
lei-data, by A. Danferweg, Wz., 1793 . In gr. 8y,0
.
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bet ontluiken der bevallige '"Lente, of wanneer de wel .
By daadige
Zomer zyne fchatten den ftervelingen aanbiedt,
mogt elk gevoelig hart, ieder opmerkend veriiand, dit klein
Boekje met voordeel gebruiken . De onderwerpen, door den
Schryver, met een lofwaardig oogmerk •, aangevoerd, zyn daar
toe volmaakt berekend . Deeze ouderwerpen zyn de volgende :

• De Natuur ; bet Beftaan Van God ; de Goedheid Gods ; over
• de Voorzienigheid ; de Verheerlyking van God in de Naenschlievendheid ; de Tyd ; F,enzaamheid ." Frag.
„ tour ;
9nenten is eene gepaste benaaming , welke de Schryver aan
zyne Op[tellen heeft gegeeven . Het zyn, in der daad, flegts
invallende gedagten , of zo veele hints, om den verftandigen
Leezer aanleiding tot verder naadenken to geeven . De flyl is,
doorgaans, zuiver, hoewel, hier en daar, een weinig zwellende, en to fentimenteelagtig ; iets, 't welk wy, evenwel, den
Schryver ligtelyk vergeeven, wanneer wy hem aan ons voorftellen, als weggevoerd in eene foort van opgetogenheid, door
de eigen natuur der aangekondigde belangryke onderwerpen .
floor, ter proeve, in bet eerfte Fragment, den Schryver den
Lof der Lente, onder andere, in deezer voege vermelden . „ De
• jonge Lence fpreidt een kleed van zacht groen over de
• velden , en heflikt dit oogbetooverend tapyt net de vroegfte
„ bloempjes , om welken de kleenfte infehten vrolyk henetr
„ dar-
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ENTEN VOOR WANDELAIIEN .
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dartelen, en op welken zy gretig azen . Zy heeft den heu.
vel met jeugdig mos beplant, op her welk de vermoeide
Reiziger, zachtkens Itedergezegen , de doorwandelde dales,
met verrukking en vergenoeging, befrhouwt .
De beuken fiert zy met loof, en door de dooruen heggen vlecht
zy de lieve rozen .
Her lieffelyk weste windje fchudt,
zachtkens, de bloeifels van de vruchtboomen, op her lage
dak van de vreedzame hut des werkzamen Landmans, en
doer derzelver verkwikkende geuren tot op her legerftede
der zuchtende Kranken doordringen.
De zoete Lents
doer de tedere fpruitjes , op de bevruchte velden , ten
voorfchyn treden , en lokt over dezelven den lofzang des
Leeuwriks uit . - Zy wekt de rups, uit derzelver zyden
graf, tot een nieuw en zoeter leven op . Eens kroop zy
langzaam en treurig langs de donkere dennen, en knaagde
aan derzelver dorre fchors ; nu verheft zy zich, met prach .
tige vlerken, boven derzelver toppen , en daslt weder op
lagchende bedden neder , om nectar uit bloemkelken to
drinken .
„ Dank zy u, 6 lieve Lentee
die alles een nieuw leven geeft
alles verjongt, en her lyden der nedergebogen barren
verzacht ."

Pieter Klaus, door den Yryheer VAN KNIGGE . Tweede en Derde
Deel. Te Haarlem, by F. Bohn, 1792 . In gr . gvo. i8o en
176 bl.
'r -wet voorneemen van PICTER ICLAVS, 't welk by, aan her
einde van bet Eerfle Deel dezes Werks, re kennen gaf,
namelyk : dat by, die, tot dien tyd toe, als een losfen knaap
geleefd had, in 't vervolg als een eerlyk man wilde leven (*) ;
wordt, in bet Tweede en Derde Deel, zo wel uitgevoerd, dat
by, ten Hone van bet laatfle, met zyne zeldzaam genoeg verkreegene Echtgenoote, verre van her flof, in Rustdal zine
intrede doer. Hier komt by evenwel pier, dan na verfchillende flanden doorgegaau, en verfcheidene onverwagte ontmoetingen gehad, to hebben . Dus gnat by to Scheep naar Holland,
doch verzeilt , door tegenwind, naar Denemarlen, alwaar by
een nude kennis onttnoet . Hy vertrekt vervolgens naar Am jierdam , alwaar by weder eene onverwagte ontmoeting heeft ;
van daar naar Hamburg , van waar by, onder den naam van
Signor PEDRO cLOZETri, als uzikanr, zich naar eenige Duit( :he Steden begeeft. In Lubek geeft zeker Koopman hem een
Brief aan den Pruisfifchen Gezant in * * * mede, welke laatlle
by in Stettin ontmoet ; en die zo veel behaagen in zyn perfo4n
( * J Zie e: ze Bton,d .eling in de ifig. Fad. Letteroef. ) ,.in
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VAN ICNTGGt S PIETER KLAUS .

loon vindc , dat by hem tot zyn' Geheimfchryver aanftelt.
Nu begint Signor CLOZETTI, in dat karakter, to reizen ;' ziet
verfcheidene Duitfche Hoven, en maakt aan ten van dezelve,
op een uititeekende wyze , zyn fortuin ; klimt dus in bet
burgerlyke hoe langer hoe hooger, tot dat by, onder den naam
en tytel van KLAUS VAN KLAUSBACH tot den Adelftand verheven zynde , bet bewind over de Finantien verkrygt. Hier blylt
bet niet by ; zyn gedrag en luister, by bet bekleeden van
then post, doen hem nog met een fplinter nieuwe orde, namelyk die van den blaauwen Haring, begunftigen . Nu gaat
by met zyne Doorluchtige Hoogheid op reis ; heeft op dezclve verfcheidene ontmoetingen en zeldzaame gevallen, welke
by met gepaste opmerkingen mededeelt . Eindelyk begint zyn
mister to taanen ; de Hofcabaalen beginnen to werken ; by
zelf werkt in zommige opzichten mede , om zynen val to
verhaasten . [let onweder barst los ; doeh by komt 'er nog met
half gefcheurde klederen af, waarna by zyn aangekogt landgoed by UifJladt, namelyk bet zo evengenoeinde Rusidal, uetrekc ; van waar by zynen Vorst een Brief ichryft, en zich
verder der ruste toewydc .
De fchryfwyze van den Heer KNiGGE is to veel bekend,
dan dat wy die, nit doze twee Deelen, nader zouden aaritoonen : intusfchen kunnen wy flier afzyn een en andere opmerking mede to deelen , welke by op zyne reize met den
Prins maakte, orn dat dezelve op veele reizen gemaakt kunnera
worden , en in verfchillende Landen .
„ Zo reel ik kon (zegt KLAUS) trachtte 1k den Vorst, ge .
duurende de reis, ce doen letten op zodanige zaaken, welken groote Heeren anders zelden zien ; zo lang wy in Duitschland rondzworven, vestigde ik zyne aandachr op de verfchillende manieren, waar op onze Duitfche Prinfen regeeren ; dat
zo veelen van hum in een -klein niets betekenend Landjen, door
wyze `, vaderlyke en huishoudelyke fchikkingen, den werkkring van hunne weldaaden verder uitzetten ; by hunne Onderdaanen zegen en liefde , en buicenslands roem , behaalen
terwyl andere veet grootere Vorften, by hunne werkeloosheid,
zorgloosheid , tegenftrydige handelwyzen , flechte keus hunner Vrienden, gebtek aan grondbeginfelen , en verkeerde huis'bonding, in weerwil van'' hun eerbied-afperfend despotismus,
als zwakke menfchen veracht , uitgekreeten, en in fchriften
voor de na-waereld ten toon gefteld worden : ik dreef met
den hooffchen klatergoudglans, overal waar wy denzelven vonden, den fpot : by hoorde alles , lachte made , zag den fplinter in de oogen van de Heeren zyne Ambtgenooten, en zeide
met den Pharifbeuw : ik dank u God ! dat ik niet ben gelyk an .
ein •
oriaan gef huurd
bet was den
dere lieden!
delyk begon al dat prey ken my ook to verveelen, en ik ward
aileugskens mede gewoon aan bet gezicht van alle deeze,
dwaal.
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daar by ltwam , dat Been een van de overige
reisgenooten my in myne poogingen onderfleunde : wy trokken derhalven menige Stad door, zonder iet anders gezien to
hebben, dan Tooneelfpellen, Wachtparaden, Bals en Ommegangen , en bet dagboek van den Vorst, waar van by fomtyds
de goedheid had my iet voor to leezen, bchelsde gemeenlylc
niets dan opmerkingen over Gebouwen , over den Schouwburg, Uniformen, van de Parforce-jags, Engelfche Tuinen,
en was dies meer zy , welke by by zyne t'huiskomst mede
invoeren en nabootfen wilde
de hairen reezen my to
berge , wanneer ik bedacht, waar bet geld ter uitvoeringe van
deeze ontwerpen van daan zoude komen.
• Om dat wy flu van Engelfche Tuinen fpreeken, moet Hr
uog iet zeggen van den zotten aanleg , welken ik hier en
daar in Duitschland gezien heb : ik vond eenigen , waarin men
de Natuur had mishandeld, om op kleine plekken geLe!e
Landkaarten to fchetCen ; bergen, tusfchen welken men met
geweld moest doordringen, en gevaar liep van to blyven fleeken, en rivieren, waarin een groote fnoek, lien man daar
in -iezer had , door een afzonderlyk daar toe aangefleld en
bezoldigd man, telkens by den flaart had moeten to rug getrokken worden , wanneer by aan bet einde was , en zich
niet had kunnen draaijen zonder de aan den oever flaande In .
diaanfche Paleizen bet onderfle boven' to keeren,
•
yne poogingen hadden voor bet grootfle gedeelte de
Waarneemingen van de zeden en karakters der menfchen ten
doel ; dit is altoos myne aangenaamlle bezigheid geweest ; de
aanblik van het kostelykfle edele gefleente, van bet zeldzaam .
lie buitenlandsch gewas ; bet leezen van bet nuttigfle boek, of
de bewondering van hat voorcreflykfle kunstfluk, zyn nooit
voor my half zo gewigtig geweest, als de omgang met men .
fchen ; en van den uur, met een harsfenloos tnensch of zots .
kap, heb ik menigmaal meer geleerd, dan uit twintig bladen
door een verflandig mensch gefchreeven : wee u, zo 'er ooit
een man van u wegging, zonder dat gy let van hem geleerd hebt!
• Toen wy in * * * wares , ging ik gemeenlyk, om dar
wy ons hier agt dagen ophielden , 's morgens tegea zevan
uuren eene wandeling doen , en dikwyls liep myn weg een
huis voorby, waarin ik alcoos om deezen tyd een jammerlyk
gekerm hoorde : dit wekte myne nieuwsgierigheid, en ik ver .
zocht iemand, die in de Stad zeer wdl bekend was, na hem
bet huffs naauwkeurig befchreeven to hebben, eens to verneemen, welke foort van lieden aldaar op den gezetten tyd altoos kwamen : deeze man meesmuilde, en hielp my oogeubliklyk uit den droom . „ Dit huis," zeide by , „ words be„ wooed door den Raadsheer SANDERSTEEN ; een man, die zich
„ een jaar lang in Engeland heeft op~;ehouden , eu daarby een
„ groot vriend is van ROUSSEAU'S wyze van opvoeding ; deeze
„ w1i
dwaasheden :
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wil by met geweld ook in zyn huffs invoeren ; maar hoewel
zyne kinderen van eene zeer zwakke ligchaamsgeiteldheid
zyn, moet het 'er evenwel door : des morgens, toen gy
deeze arme fchepfeltjens hebc hooren kermen, was 't juist
bet uur, waarin bet geheele huisgezin zich in koud water
moet baden ; in den Winter hoort men veeltyds drie huizen
ver bet gefchreeuw en klappertanden der van koude trillende menfchen, en de geheele famille is ook het geheele
• jaar door verkouden .'
Zeldzaam waarlykl Wat ziet en
hoort men toch niet al op reis !
dlieuwe Froeven voor het Verfland , den Smaak en het Hart,
door eenige Nederlanders . Eerfle Stukje . Te Utrecht by
G. T. v . Paddenhurg en Zoon, 1794, In 8ve. 156 bl.
jaaren geleden, werden door eenige Academie-Vrienden
T iento Utrecht,
onder welken zich de onfterflyke Dichter lacobevonklt, twee Stukjes van een Werje, by
BUS BELLA Y
VAN VLOOTEN ,

1.

.

to Utrecht , uitgegeeven , onder den tytel : Froeven voor het Verfland, den Smaak en het Hart . Een herdruk
daar van verfcheen, in den ]acre 1790, by DE LEEUw en KRAP,
to Dordrecht, vermeerderd met eenige nieuwe Stukjes , welke laatstgemelde Uitgeevers , in de Poorrede, berichtten voor
een derde Stukje ontvangen to hebben . Over deeze laatfte Uitgave, of liever over de wyze waarop dezelve gefchied is,
verwonderen zich, in bet Voorbericht van deeze Nieuwe Proeven,
drie der nog overig zynde Academie-Vrienden van BELLA Y,
eensdeels , om dat nu alle de Stukjes , en dus ook de hunne,
in then herdruk , als werk van BELLA Y voorkomen, welke 'er
den Sarnenjieller van genoemd words . Anderdeels, om dat ook
de bygevoegde Stukjes niet alle van PELLA Y zyn, zo min als
bet verzamelde voor een derde Stukje der Proeven ; en einde.
lyk, orn dat zy in 't geheel over die nieuwe Uirgave niet ge .
kend zyn ; in welk laatfte geval zy zich zeker niet zouden ont_
trokken hebben . Bepaalende zich eindelyk, in gevolge deeze
redenen, nu tot de uitgave van een Vervelg op die eerstgemelde
Proeve, onder den bier boven geplaatften tytel ; komende dit
Stukje zo in formaat als letter en geheele inrichting zo naby mogelyk overeen met de twee Stukjes by VAN VLOOTEN voorheen
uitgegeeven .
De inhoud van hetzelve is : Kwank en Kwink, eene Vertelling.
Fragment . Brief. De Schoenen . De Historie van onze Foes .
Burgerlied . Denkbeelden uit het Vrouwelyk Character . hrouwen.
deugd. Aan GOD, teen yne ELISE beviel. Yulia. Toen ik Wet
zeer to vreeden 't huis kwarn . Teen ik reden tot klagten ha l . Elegie in de ballingfchap . Het ;fongetje . De flornrne Schoone naar
't Hoogduitsch van wEISZE, eu drie waare en origineek Anecdotes .
De
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De meeste deezer Stukjes , fchoon bet vernuft van BELLA Y
ontbreekende, zullen genoeg bevallen, om met verdere Proeven
to vervolgen : intusfchen zou bet Diet kwaad geweest zyn, dot
men de Naarvolging van WEISZE had ngtergelaaten ; flier om dat
dezelve niet hevalt, maar om dot men van de Vledehelpers, to&
den verderen opbouw van dit Werk, alleen Orgineelen vordert.

Qraav Donamar. Brieven gefchreeven ten tyde van den Zeven .
jaarigen Oorlog in I)uitschland. Uitgeeeeven door E. R . T. 0.
B . U. E. W. K. Ifle en Ilde Deel. lImflerdam by J . de Coster,
1793 . 't Samen, behalven 't Poor- en Nabericht, 544 bl.gr. 8vo.
,

Brieven zyn
volgens bet bericht, oorfprongklyk
in Cyfferletters gefchreeven , en , naderhand, ontcyfferd.
D'teeze
licht gegeeven, en dit is mooglyk de rede, dot de Uit .

in

geever zyn eigen naam als in Cyffer opgeeft, welken by , then
't lust, onzent wege, vry ontcyfferen mag .
Ook word
ons in 't zelve gezegd , dat DONA AR en zyn Vriend JAN
GIULIANO, die de twee
annelyke Hoofdperfonaadjen in deeze
Brieven zyn , twee Voorbeelden opleveren van menfchelyke grotd
heid in haare dwaalingen : en , met deezen Leiddraad aan de hand,
zetten wy ons tot her leezen deezer >j3rieven ; doch bevogden
ras, dat by ons uit den Doolhof, waar in wy ons begeeven
hidden , niet kon verlosfen .
Wy konden, met alle ors
mooglyke oplettenheid, bet Plan of oogtnerk van deezen Roman niet opfpeuren ; dit maakte ons , eenigzins, verdrietig, en deed ons naar bet einde verlangen, in hoop van als
dan bet een of ander to ontdekken ; en, ziet daar, tot aan
bet zelve gekomen zynde , vonden wy een Fragment van cenen
Brief aan den Uetgeerer, in plaats van cen noodig Voorbericht
aan den Leezer, en bier in word ons aangekondigd, dat in
een derde Deel bet punt van vereeniging zal gevonden worden , en dat men dus bet Plan niet voor de voleinding van
het geheel, kan beoordeelen . Dus moeten wy wagten tot det
ons dit ter hand geffeld zal zyn, om aisdan over de Characters der Hoofdperfoonen , en bet beloop des Verhaals, met
grand, to kunnen oordeelen .
Dat men in een Roman,
waar in , maar at to veel, de Liefdesgevallen bet voornaame
inweefzel zyn, eene Bylaage vind, over de Vrouwelyke geneigd •
heid en haaren aart , is niet to verwonderen , en zodanige
e D . bl . 159---167, die zeker.
komt ons ook hier voor ,
lyk Diet zeer tot cer der vrouwelyke Seae verftrekt.
oor dot men , in een Werk van deezen aart, een foort van
Geloofs-belydenis, ontmoet, dat bet zo veel geruchtsmaakend
Stelzel van Kant, fchoon eenigzins verhanzeld , daar in vyftien bladz. (tide D . van a9-$5) beflaan zoude, had zeker
niemand kunuen vernioeden, en bet komt ons voor, dat her ,
091
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om de waarheid to fpreeken, 'er als ingefchooven ij, of, otn
'r met andere woorden to zeggen, dot at komt hef 'er niet to
pas, eveawei to pas geuragt word . Het bier voorgelleide
gevoelen zai zeker voor veelen onverflaanbaar zyn, en gelyk
bet dus van deezen (volgens den Uirgeever zdven) kan wor .
den overgeflaagen , zo zou bet ook zeer wel hebben agterwegen gelaaten kunnen zyn .
Hoe de Zevenjaarige Oorlog op den titel van 't Tile Deel ,
met opzicht op deeze Brieven, to pas komr, verklaaren wy in
dezelven niet to hebben kunnen -vinden ; 'er word flegts als
ter loops, en als een bycieraad, een en andermaal van lets ,
dot daar toe betrekking heeft, gewag gemaakt, en 't zal veele
koopers, denken ivy, gaan even als ons, die meenden daar in
verf'cheidene byzonderheden, daar toe behoorende, to zullen
vinden . Zou bet ook zyn om zo veel meer aftrek to krygen
War eindelyk de Vertaaling berreft, fchoon wy, nit de vergetyking der Overzetting , met een en ander Vers, bier in 't
Hoogduttsch 'er bygevoegd , hebben beflooten , dot dezelve
over bet algemeen vry getrouw is, zo vind men 'er echter to
veel Germanismen in, en geen kiein getal Schryf- en Taalfour
ten tegen de Geflagten , Woordbuiging, enz.
De Kluizenaar in Helfa . Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Leyden by P. 'H. Trap . In gr . 8vo. 26o bl.
vciz,'eene voortreflyke Vrouw, zedert 30 Jaaren gehuwd
aan een man , die eens zo oud als zy is, reist met haar
Zoon over Casfel, op bet oogenblik dot eenige Soldaten uit
,lmerica to rug zyn gekomen, die ten dienfle van een vreemd
yolk verkogt, en aan hun Land, hunne Vrouwen en Kinderen,
ontrukt waren . Deeze vinden hunne Velden verwoest, bunne
Vrouwen bedorven , hunne Kinderen verwilderd ; moor van
het Geld, dot voor hun bloed in het Land gekomen is, geen
her minile (poor. Zeker Ambtman, nadrukkelyke voorflellen aan
den Vorst, tegen deezen menfcheuhandel gedaan hebbende, wordt
by deeze gelegenheid , met verbaazing en bewondering, door
de menigte geroemd ; doch by leeft zo afgezonderd, dot men
hem den zonderlizgen Kluizenaar in Helfa noemt . lntusfehen
weet-LUCIE zo bekend met hem to worden, dat by haar zy .
nen levensloop , in aile opzichte , vertelt , welke waarlyk
byzonder genoeg is, en eindelyk toont, dot zy weleer zyn
meest geliefde
innareafe was .
et welke ontdekking
bet boekje eindigt .
De fchikking van deezen Roman is volgens den gewoonen
trant ingericlit , dieneade dezelve tevens om eenige byzondere Zedekundige Stelreaels van zekeren FAHREN ten toon to
fpreiden, van welke de Kluizenaar geheel doordrongen is ; waar
door zyne LUCIE dan ook hier en daar op bet punt Nat van
eene Profeliete to worden .
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LETTER -OEFENINGEN.
Oude 7oodfche Erieven Saemen/praeken en Tlerhaeler, van
fommige Tydgenooten des Zaligmakers . (Behelzende he-,
voornaemfte der Euangelie-Gefchiedenisfen .) Gevolgd naer
bet Hoogduitsch van wylen ,1 . K . PFENNINGER, in lever$
Diaken van St. Pieterr Kerk to Zurich. Vllde Dad.
Te Leyden, by L . Herdingh, 1792 . In gr. Svo . 264 bio
Onder den i}room van hoeken, welke telkens ons toe .
~,~ vloeit, hadt dat van den Heere PFENNINGER eenetr
ftreek genomen , welke ons hetzelve , een tyd lang, hadt
doer nit bet oog verliezen . Thans het boek in onzen
weg ontmoet hebbende , haasten wy ons , orn bet ter
kennisfe onzer Leezeren to brengen . In bet Voorberigt
tueldt ons de Nederduitfche Naavolger van bet oorfpronklyk Hoogduitsch Werk, dat de Heer PFENNINGER,
door zyn onverwagt overlyden, is verhinderd geworden
om het geheele plan to voltooien . Dit berigt, twyfelen
wy niet , zal veelen onzer Landgenooten, die in 's ans
wyze van behandelen fmaak vinden , fmartlyk vailen .
Tot hunne bemoediginge, egter, kunnen wy 'er, uit het
zelfde Voorberigt, nevens voegen , dat de vertaalende
Naavolger zyn voorneeren heeft aangekondigd, om, in
het (poor zyns Voorgangers, bet overige der Gefchiedenisfe
van bet Christendom aan to vullen , welke de gewyde
Schriften , en inzonderheid bet tweede block van Lukas,
de Handelingen der Apostelen, daar van opleveren Voor
zo veel bet jammer zyn zoude, dat een Werk , 6nder*
ling in zyne foort, en nuttig in veele opzigten, onvol .
tooid wierdt gelaaten , kan zulk eene aankondiging, in ~t
algemeen, niet dan aangenaam weezen . Wy hoopen dat
de Naavolger diep genoeg zal doordringen in den geest
van bet Oorfpronklyke, om eene gepaste Lnheid to be6
waaren ; waaromtrent, evenwel, de moeilykheid dier taa .
ke in aanmerking genomen zynde , eenige ongelyklteid
Iigtelyk verfchooning gal vinden .
Wat den Inhoud deezes Deels aangaat , hetzelve be~e1st een berigt van de verdere om(tandigheden art gee
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volgen van den dood van Stephanus , voorheen reeds
verhaaid ; de Gefchiedenis der bekeeringe van Saulus, en
den aanvang der Voortplantinge van het Christendom on .
der de Heidenen . Zy, die fmaak vinden in deeze wyze
der behandelinge van de gewyde Gefchiedenisfen, zullen
ook dit Deel met genoegen doorleezen . Onder bet zoeken
om iets ter proeve to leveren, viel ons oog op een Avond .
maalslied,'t welk de Schryver in den mond legt van eenige
Discipelen en Discipelinnen van Jezus , welke by zich
voorftelt als vierende de hoogwaardige Inflelling : De Naa •
volger heeft hetzelve gefteld op de wyze van zeker Lied,
by eenige Doopsgezinden in gebruik , getiteld : Zielzucht
tot 7efus Christus, beginnende, 0 7efus, 0! Saar rukt
de liefde? Te liever verkiezen wy deeze proeve, om dat
dezelve ons gelegenheid geeft tot bet melden van een
flaal van bet bedryf van Saulus, v6br zyne bekeering, in
bet (looren van eene Christelyke Vergaderinge . Het Lied
is van deezen inhoud
1.
„ O Heer I Wil ons den voorfmaek geven

,, Van 't zegepraelend Hemetsch leven,
„ Terwyl we bier in 't Avondmael
• Vol liefd' en eerbied tot u naken,
„ Laat onze Ziel een drupje fmaken
• Van 't zoet der voile zegeprael .
2.
„ Der Zegeprael dier kloeke helden,

• Die onverfaegd uw grootheit melden,
• Al moet bet zyn op 't moordfchavat ;
„ Wy zien bier wat gy hebt geleden ,
„ Wit zwaeren flryd gy hem doorilreden,
,, Toen g' ons bevredigd hebt met God!
3.

• Hoe ook natuur van 't kruis moog' gruwen,
„ b idd'laer Gods! wy zyn toch d'uweti,
,, En zullen 't zyn in eeuwigheit .
„ Het Avondmael flreelt uw beminnaers
et d'eerekroon der overwinnaers,
,, Door U behaeld en ons bereidi
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4.
; ; AI kwam, daer w' U ter eere zingen,
$, Ilet moordrot in deez' Feesczael dringen,
„ Het sleep eons weg van deez' uw' dischd
• Om ons voor't bloedgericht te flellen,
• Geen nood, uw Geest zal ons verzelleu!
„ Wy vreezen geen , gevangenis ."
Naauwlyks hadt de vergaderde Christenfchaar dit .led
eeindigd , of Saul met eenen Gerichtsdienaar en eenett
erfpieder koomen in de Vergadering, om de Christenen
gevangen to neemen . Van dit bedryf, en her gefprek,
by die gelegenheid gehouden, ontmoeten wy- dit dichterlyk verilag :
• GERICHTSDIENAER . Hoor! zy zingen daer binnen;
„ SA ur. . Zingen ? - - Zo wilde ik hen juist aentreffen .
• GERICHTSDIENAER . War zou dat zingen beduideng
• Zoo laet in den avond?
• SAUL. Dat doen zy, hore ik ; altyd, wanneer zy
„ her doodmael van hunnen valfchen
esfias gevierd 'heb.
• ben ; die bedrogene dolle rnenfchen !
• VERSPIEDER . Ja wet, die bedrogene dolle -• SAUL . Is dit niet de ondeugendfte list van den val .
„ fchen
esfias , dat hy, op dat zich zyne leerlingen
„ aen zynen dood Diet zouden ergeren, then juist ala
• her wezenlykfte middel ter hunner verlosfinge heeft
„ opgegeven, en een geclenkmael dier voorgewende ver .
• losfinge door zynen dood inftelde `d
• VERSPIEDER .
oles ---• SAUL . Still wy moeten ons by malkander'vbegen .
• De VERSPIEDER en GERTCHTSDIENAEu voegen zich
„ byeen, en ftellen zich in orde .
Op een door SAUL, ge„ geven token, doen zy de deur losfpringen, en vliegen met
„ lantaernen, uitgetogen rwaerden, touwen en boeien, in
• de handen onder een vreerlyk geweld ter kamer in .
„ Een groote VERGADERING van Christenen , -, am
• lange tafelen zittende met faemgevouwene en oar hcog ge• hevene handen ,
houdt eensklaps op" met zinngen,
„ verbleekende in 't eerfte oogenblik , fchoon ze zich wet
• dra weder herftellen .
,, SAUL ziet de ledige fchotel en den beker midden tip de
„ tafel, vloekt en vaert gramftoorig uit tegen dit gereed .
„ fchap voor het Avondmael , pogende dit op de aerde to
„ fmyten , sn met de voeten to yertraPpef , oarneer am
R
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der brooders, eenen anderen toewenkende em dit to bergen,
zich kloekmoedig tusfchen dit tafelgereedfchap en SAUL
in fielt .
Deze trekt zyn Zwaerd ;
de Christen
„ fbaet
en SAUL zegt :
,, Neen ! razende Zondaer l gy moet niet bier ---~
• maer met fmaek [ fmaed ] ter dood gebracht worden .
• Dit zegeende fbeekt by zyn Zwaerd weir in de fchede ;
en intusfchen had de andere brooder de fchotel en den beker
• door een zydeur in veiligheid gebracht, -- en was nu to rug
• gekomen ; teen de IVacht beide de uitgangen bezettede .
„SAUL had onder anderen vooral bet oog gevestigd op
„ de Dochter van den Raadsheer GEt1AS1, die met haere
• Oppaster , welke ook eene heimelyke Discipelin van
„ Jefus was, ontfnapt, en nu mede bier by bet Avond„ mael tegenwoordig was,
en by doet deze Oppas„ ter allereerst en flerkst binden en boeten ; maer met
„ de jonge maegd flelt by nog eerst eenige pogingen in
„ 't werk, om haer ter verlochening to brengen .
aer,
„ toen dit niet gelukte, en alles vruchtloos was, wat by
„ zeide , werd by als woedende , rukte haer zelve van
„ haere zitplaets af, greep zelve de banden, en hielp haer
• in alleryl boeien en wegvoeren
.'De gevatte Christenen vervolgens na den Kerker ge .
fleept zynde, doet de Heer PFENNIncER, SAUL aan ASER,
den Opziender van 't gevangenhuis, en zynen zooNE, den
volgenden Brief fchryven
• SAUL . God zy met u lieden ! bewaert dezen al!er,~ zekerst ! weigert hen apes ! honger en ellende bren• gen hen misfchien nog tot berouw, en behouden wel• ligt nog hunne Zielen .
Ziet wel toe , dat gy hen
,, wel bewaert, of gy zult voor hen moeten boeten ; ja
„ Gods toorn treffe u voor iedere gunst , die gy hen
„ bewyst . -- Ik moet weder voort
• by veegt bet zweet van zyn aangezicht, en gaat been."
Van wegen de eenheid van bet onderwerp , kunnen
wy niet nalaaten bier nog nevens to voegen bet volgende tooneel , vertoonende de Gevangenen , in den nacht,
door ASER en zynen ZOUN aan de deur van den Kerker
bskiislerd .
„ Zy hooren nu den eenen dan den anderen, ook hrou .
,, wenfbemmen .
• Err z . God richt in gereebtigheid . Hy zal heu
„ alles op zyn hoofd doen nederkomen .
}, Ea;N AXiD*u . Last cons liever hidden, gelyk onze
,s He e-
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Heere deed aen bet Kruis : Vaderl vergeef bet beta
by weet niet wat by duet !
„ EIIN ZAGTE JONGELINGS- STE .
Wie weet, of by
• bet niet wel meent. Zeide de Heere zelve niet ; zy
• zullen in'der daed meenen, Gode eenen dienst to doen,
• wanneer zy ons dooden ?
,, EENIGEN TE GELYK . O Vader van Jefus Christus!
• vergeef bet hem, by weet niet, wat by doet .
„ EENE . Hy vloog als een beLetene ter kamer in .
„ EEN ANDERE. Hy fpottede evenwel niet.
• EEN DERDE . Neen, by was altoos in ernst toorni
~~ „ EEN VROUwENSTE . Bid voor Cidli. Zy fterft by .
„ na in myne armen .
• Na een poos zwygens, EENE met de item als van een
„ oud man . In den naem van Jefus! zy fterft!
• VEELE met elkander. Gelooft zy Jefus Christus ! Hy
„ is ons naby!
,, EENE met een Vrouwenftem ; Vergeef Afer die dui,, velfche hardheid, waer med by Cidli eenige druppelen
„ ter verkwikkinge weigerde !
Zekerlyk heeft Sau1 hem die ge .
,, EENE "ANDERE .
„ ftrengheid geboden .
EENE ANDERE. Niet anders .
„ EE,-4E met de item van een jong meisje.
De Zoon
„ zeide, in bet voorby gaan, tegen my : Lief kind! hoe
• gaerne zouden myn Vader en ik ulieden verkwikken,
„ durfden wy flechtsl
• EENE met een man's flem . Vader van onzen Heere 1
• vergeld hen 't geen zy gaern gedaen zouden hebben,
• even als of zy bet gedaen hadden !
• VEELEN . Amen! Amen! doe bet Barmhertige God!
„ zegen den Opziender van dezen Kerker en de zynen!
• Amen 1
• Afer en zyn Zoon , buiten ftaende, droogen de traenes
• of , en zweeren , dat zy de zaek van 3#efus van nieuwsop
• zullen anderzoeken, enz ."
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;jVagelaatene Leerredenen van z3, n . P6RTNER , in levee
Leeraar der Hervormde Gemeente to Frankfort aan den
. ain ; uit het Hoogduitsch vertaald . Voorzien met cent
Voorreden, van s, T . VAN DE WYNPERSSE, Ibleester in de
rye Kunflen, DPaor in de Wysbegeer, to , Bedzenaar des
Godlyken Woords to Amfterdam, en Lid van het Pro
yinctaal Genootfchap van Konfien en Weetenfchappen , to
Utrecht . Tweede Stuk . Te Amfterdam, by Wesfingh
$n van der Hey, 1793- In gr, . 8vo . w6o bladz
an foortgelyke bedoeling, en in den zelfden fmaak
uitgevoerd , zyn de bier voorgedraagene Leerredemen, als die des eerfcen Stuks, elders door ons aange-i
kondigd . De onderwerpen zyn belangryk ; de wyze van
voordragt is geleidel <yk, en het oogmerk allezins lofwaardig : verlichting des verhlands, verbetering van het hart,
en ernftige aandrang op gemoedelyke Godzaligheid, - Zes
Leerredenen bevat - dit Sink ; de Opfchriften daar van
zyn de volgende : „ Over het waardig gebruik der Voor.
,, regten , welke de Christenen in de dagen des Nieu t
„ wen Testaments genieten .
Over het regt gebruik
,,R van de Onzekerheid onzes levens en onzer lotgeval
• lee, - De treurige Gevolgen eener tlechte Opvoe .
Aankondiging der heerlyke en genadige Ver• ding .
• fchyning van Christus op aarde. -- Over de beste
• gemoedsgeflefdheid , om verzoekingen tot zonde ge 4
,~ lukkig to wederfaan .
Gods genadige verfchoo,
ningen
als
eene
kragtige
opwekking
ter bekeeringe be•
„ fchouwd ." De laatfte Leerrede wierd op den Bededag
to Frankfort, in den Jaare 1760, uitgefproken .
Naar gewoonte zullen wy 't een en ander ter proeve
nnededeelen . In de Tweede Leerrede aangetoond hebben,
de , uit hoofde der Qnzekerheid vat' her toekoomende ,
liet overgroot gewigt, om de tydlyke, en vooral de geestlyke, aangelegenheden naar den eisch to verzorgen, gaat de
aar hoe is bier bet gedrag
-ieer PotiTNER aldus voort : „
• der menfchen geUeld Tot deze gewigtige en on,q ontbeerlyke bezigheden hebben zy nog altoos tyds ge~, noeg, Schoon zy de noodzaaklykheid daarvan erken• nen, zo denken zy toch niet verder, dan om dezelve
• van den idnen dag tot den anderen to verfchuiven , en
,a op ecuen volgndo tyd to hoopen, waarzn zy daar w,-1
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eens nader aan denken zullen . Hoewel een FELIX
• voor zyne zonden , en derzelver onaffcheidelyke ge• volgen, fchrikt, zo wil by toch niet alles ter zaake
„

„ doen, om zich van de eene to ontlasten, en de an• dere to ontwyken . Hy zoekt uitftel . Hy verlangt ,
• dat de Leeraar der geregtigheid op eenen gelegener tyd
• wederkome . fly wendt allerleie, veelmaalen verdich„ te, bezigheden voor, die hem thands niet toelieten ,
, ; met de benoodigde aandagt van zynen geest, aan eerie
zo gewigtige zaak to denken.
In de jeugd rekent
„ de mensch op eenen ryper' ouderdom , dewyl deze
„ hem bekwaamer dunkt, om zich tot God to bekeeren,
• zich met den Godsdienst op to houden, en voor de
„ eeuwigheid to zorgen . Zo laat by de lente zynes le• vens verby gaan , en hoopt op deszelfs onzekeren
• zomer. Verfchynt dezelve, dan begint bet uitflel op
• nieuw . Dan omringen hem zo veele andere bezig„ heden en zorgen, waarmede by zich meent to veront• fchuldigen, dat by de nitnodigingen des Euangeliums
• nog Been gehoor geeven kan . Wanneer ik eens oud
„ worde, denkt by, dan zal 'er nog tyds genoeg zyn,
„ om my tot de eeuwigheid voor to bereiden, dan zal ik
„ beter daartoe rust en ledigen tyd hebben . Of by hoops
,, wel op een hemzelve onbekend tydftip, op eene krank• heid, op een doodbedde, om dan bet groote werk der
• bekeeringe en der verzoeninge met God by de hand to
„ neemen . Dus Nat by 'er zich nooit regt aan gelegen
„ zyn, om eerie zaak tot fand to brengen, van welke
• evenwel eene geheele eeuwigheid afhangt . Hy ver„ traagt dezelve van den eenen tyd tot den anderen, en
,, rekent altoos op bet toekomende . Hy beroemt zich
„ alzo over den dag van morgen , en ziet den toekomen• den tyd voor zeker aan, en als zodanig, dat by daarin
• alles nog wel zal kunnen doen, da,t by echter hedea
• behoorde to doen .
„ Onderwyl verloopt de eene tyd na den anderen, en
„ bet groote werk, waarop toch alles aankomt, blyft on• gednan . -- Eindelyk valt de laatfte uurflag . De En• gel verfchynt, die by hem, die leeft van eeuwigheid
• tot eeuwigheid , zweert, dat 'er na dezen tyd Been
„ tyd meer zyn zal . - Hoe treurig zullen dan ntet
• de gevolgen van zulk een uitftel, van zulk eene verWelk eeta angst , welk, eene
• traaging , wezen ?
R 4
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• verfchrikking, zal den uitfleller niet over vallen,wanneer
,, by de eeuwigheid intreedt ."
Uit de Leerrede, handelende over de bekende ontmoeting
van 3ozEF met POTIFAK'S huisvrouwe, en voordraagende,
de beste gemoedsgefleldheid om de Verzoekingen to wederflaan, zullen wy flegts het volgende aanhaalen, terwyl wy de leezing der geheele Leerrede ernflig aanpryen verkrygt in de jonge jaaren alleen duistere
Zen : „
• begrippen van God en zyne Jigenfchappen, en van an,~ dere waarheden van den Godsdienst, wonder overrui„ ging en zonder gevoel , weshalve men daarvan ook
• geene byzondere werkingen verwachten kan ; of, wan9 , neer, ja , by eenigen een beter grond gelegd wordt,,
• en door de kennis der waarheden eenige goede in• drukken veroirzaakt worden, zo wordt dit toch alles
• ras weder door dwaasheden en ydelheden , waarin
• men fmaak krygt, en door de vrye en dartele levees• wys, waarin men een welgevallen vindt, verflikt, en
• in zyne kragt verhinderd . -.-,- De ondervinding leert,
• dat ieder indruk, welke onze ziel gevoelt, ras weder
• verdwynt,wanneer zy niet bywylen vernieuwd,en dik• wyls door herhaalde voorflellingen levendig en work,, zaam gehouden 3 wordt . I-let is dus ook Diet genoeg,
• dat men God heeft leeren kennen , dat men eenige
• begrippen van de waarheden van den Godsdienst ver,, kreegen heeft , en dat bet hart goede gevoelens ge• waar wordt ; maar 'er moet ook vlyt aangewend wor .
i, den, om dit alles to bewaaren, en tot eerie meerdere
97 levendigheid en kragt to brengen .
en moet het dens ken aau God en zyne Eigenfchappen dikwyl jverniett .
,, wen ; men moet zich dikwyls tot de pligten jegens
,, hem opwekken ; men moet zich derzelver gewigt dik,
,, wyls levendig voor den geest brengen, en men moet
• 'er zich wan gewennen , om derzelver vervulling al$
g , zyne gewigtigfle bezigheid, en als onvermydlyk noodig
• tot waare gelhkzaligheid, it befchouwen,."

Ulk
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Sylloge Opusculorum ad Dotinam Sacram pertinentium . Edidit H. DIUNTINGHE, S . S . Theol . D . Ejusdemque & Histor . Ecclef. in Academia Gelro-Zutphanica Profesfor ordinarius , & Ecclefiastes Academicus .
T. I . & II. Lugduui Batavorum, apud A . & Y. Honkoop, 1791, 1793 . 303 & 330 pagg . i n
. mal .
mata, die aan de Academien in bet openbaar ver .
dedigd, of uitgefproken, of by verfchillende plechrige geIegenheden uitgegeven worden , pleegen doorgaans, hoe
voortreflyk zy ook dikwyls zyn, onder de menigte nietseestbeduidende pamphlets fchielyk verlooren to gaan .
Rl komen zy ook, reeds by de eerffe uitgave, niet in
den algemeenen boekhandel, en worden dus niet veel
verder verfpreid, dan bet landfchap, waar in zy her lichlt
zagen. En ondertusfchen geven vernuftige en geleerie
mannen, in zulke kleine Stukjes, dikwyls of her refultaat van zeer geleerde onderzoekingen, of gewigtige ontdekkingen, of vernuftige gisfingen, of veel betekeneude
wenken over onderwerpen van zeer veel belang : en ,
fchoon zommigen van hun, wanneer zy een zeker aantal van zulke Stukjes uitgegeven hebben, dezelven naderhand wel eens in bundels vereenigen, zoo is dit toch
op verre na bet geval met alien niet, en men is ook ,
wanneer men na zulke verzamelingen wachten moet, langen tyd beroofd van zeer fchrandere nafpooringen over
onderwerpen , waarover een ieder weetgierige gaarne
en heeft dus groote
eenig nieuw licht begeert . --verplichting aan hun , die medewerken om aan zulke
Stukjes fpoedig een grooter Publiek to bezorgen ; en on .
ze Landgennoten dierhalven hebben reden, om den Heer
:ddUNTINGHE voor de bezorging van de Verzameling voor .
handen hartelyk dank to zeggen ; vooral, daar hy, alsr
een man van fmaak en oordeel, alleen zulke Stukken in
dezelve opgenomen heeft, die , uit hoofde en van de
verhandelde onderwerpen, en van de wyze van behandeling, allerbelangrykst zyn . Zy behooren alle tot bet
vak der Godgeleerdheid , of van die Wetenfchappen ,
die voor den waaren Godgeleerden onontbeerlyk zyn, ,
vooral de uitlegkunde der gewyde Schriften . Zy zyn
al
R 5
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alien in Duitschland gefchreven, waar men zich thands
op dit zoort van ftudien met den besten uitflag toelegt .
Her eertce Deel bevat zes Verhandelingen ; naarnelyk
I . van j . C . G . ERNESTI, over de fprekwyzng
bruiken van het gemeene leven , befchouwd als een
hulpmiddel- in de verklaaring van bet N, T . ; 2 . van
1, G . C . HESSE, dienende ten betooge, dat de Christe .
Tyke Gods 'ienst niet naar de Stoifche wysbegeerte gevormd is, en niets in zich bevat, wat ter handhavening
van derzelver gezag dient ; 3 . van j . c . H . KRAUSE ,
over her gebruik (Dws (licht) en caoT4x (duisternis) in
bet N . T . ; q. . van G . C . KNAPP , over de zitting van
Christus aan de regterhand Gods ; 5. van c . C . TITTAN , over her onderfcheid tusfchen Godgeleerdheid en
Godsdienst ; en 6 . van denzelfden, over her ontdekken
en beoordeelen van de randtekeningen, (Glosfen) die door
onachtzaamheid de ; Affchryvers in den tekst van bet N .
T. zyn ingeflopen .
Her tweede Deel hevat vyf Verhandelingen ; als i . van
J. A. DATHE, over her lied van
ofes, Deut . XXXIL ;
2 . van G . C . STORK, over den Historifchen zin ; 3 . van
G . C . KNAPP , over de plaats , 2 Petr. I : Ig-2z , of
over den aard en her gebruik der voorfpellingen , beosfias ; 4 . van G. C . STORK , over de
treflfende den
fpreekwys Koningryk der hemelen in her N. T. ; ert
5 . van c . G. ANTON, over de zekerfte en voor onzerl
tyd gefchiktflte wyze van de voorfpellingen , aangaande
den
esfias, to verklaaren . -- Achter her tweede Deel
zyn Registers gevoegd van de opgehelderde bybelplaatzen,
woorden, fpreekwyzen en zaaken .
WY wenfchen, dat de Hoogleeraar dezen nuttigen ar,
beid vervolgen zal .

Genes- en Zedenkundige herhandeling over de Hartstochten, door j . F . ZUCKERT, Flit het Hoogduitsch vertaald, door j . G . SANDBERG,
. D.
et een voorafgaanden Brief van B . NIEUHOFF aan 3 . P . ICHELL, het
ontJtaan der Hartstochten betreffende . Te Harderwyk,by
J . van Kastee1,1794 . In gr. 8vo . 152 hl . en de Brief 212 bl.

at de Hartstochten een zeer grooten invloed op by.
kans alle voorkomende ziekten hebben, is ieder Geneeskundigen to over bekend ; dat zy nu teas ten voordee-
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deeze dan ten nadeele werken, leert de dagelykfche on.
dervinding ; en de grootfe Geneeshceren hebben daarom,
in hunne Ztektekundige Werken, ook uiet verzuimd vats
dezelve behoorlyk gewag to maaken . Dan geene van hun
heeft in onze taal over de Hartstochten, al's oorzaak of
geneesmiddel der ziekten, tot nog toe opzettelyk gehandeld, veel min, op cene Wysgeerige wyze,derzelver oor •
fprong,aangeweezen, en na dezelve, wat hunne oorzaak
en uitwerkzelen betreft , duidelyk ontvouwd, het vooren nadeelige daar van aangetoond to hebben, door mid .
del van Genees- en Zedekundige voorfchriften , dezelve
tot het nuttigtle einde , waartoe zy ons door ten A1wyzen Schepper ingefchapen zyn, poogen to leiden ; en
dit is juist het oogmerk , bet wells de geleerde zucKERT
met deeze Verhandeling heeft bedoeld, en waar toe de voorafgaande Brief van den Wysgeerigen I-Joogleeraar NIEUHOFF
insgelyks, voor zo verre daarin over den oorfprong der
Hartstochten gehandeld word, van zeer veel nut kan zyn .
Om onze Leezers met het eene en andere nader bekend
to doen worden, zullen wy eerst over de Verhandeling
onze gedagten zeggen. Dezelve is zeer klaar en bevattelyk gefchreven, met vermyding van alle geleerde Onderflellingen en diepzinnige I3efpiegelingen , O , zo als 'er
de Autheur in zyne Voorrede, en met recht, byvoegt,het
Boek voor al1e, menfchen bruikbaar to maaken . Het i~
in verfcheide Paragraaphen afgedeeld, waarin, na vooraf
de oorzaak der Hartstochten uit de zinnelyke indrukken,
voorftellingen en gewaarwordingen , zo wel aangenaame
als onaangenaame, aangewezen, en de noodzaaklykheid van
dezelve betoogd to hebben, onze geleerde Schryver dezelve
in vier Hoofdclasfen verdeelt , to weeten, in aangenaame, onaangenaame, redelyke en zinnelyke ; dan, daar de
redelyke niet zo merkbaar , of met een zo magtig ge.
weld, als de zinnelyke Hartstochten, op de ~gefleldheid
van ons Lichaam, kunnen werken, zo zyn dezelve wel
tens tusfchen beide aangeflipt, maar worden hier eigentlyk niet breedvoerig afgehandeld ; het zyn dus alleen de
;innelyl e , onder welken ook die , welke uit de verbeeldiug, voorftellingen, enz . ontflaan, mede begrepen
zyn, die hier in hunne oorzaaken ea uitwerkzelen, zo
wel heilzaame als iiadeelige, op eene geregelde wyze on •
derzogt, en de vereischte hulpmiddelen daar by aangereezen worden : wy verkiezen, oin onze Leezers een
;alrje der fchryfwyze to doer zien, de '$f}e Faragraaph .
a , Ik
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„ Ik heb , (zegt de Schryver,) reeds in de ?67fte 5
„ beweezen, dat het tot de vermindering der Hartstoch„ ten niet alien niet genoeg , maar ook dikwyls ge .
„ vaarlyk is, wanneer men alleen de daarmede verzeld .
„ gaande lichaamlyke bewegingen onderdrukt, zonder de
„ Hartstocht zelve to dempen .
en moet dierhalven in
„ de genezing der Hartstochten de Ziel zelve bedaarder
„ maker . De befpiegelende kennis der dingen is de
„ naaste oorzaak der Hartstochten (§ s .) . Van de groot„ te, uitgebreidheid en richtigheid der kennisfe, hangt de
„ grootte en fterkte der Hartstochten of (§ 6 en 49 .)en moet dierhalven de kennis zelve verminderen , wan•
„ veer men de Hartstochten verzwakken wil . Dit ge.
„ fchiedt door onze eigene bewerking, of door die van
„ andere lieden . Den genen, die het voorwerp nit een
„ valsch gezichtspunt befchouwt , zich het zelve anders
,, voorftelt dan het in de daad is, en dierhalven in'eene

„ uit verkeerde kennis ontfprootene Hartstocht geraakt is,
„ moet men, volgens § 68 . en 70- het valche, ongerymde
„ en ftrydige in zyne voorftellingen overtuigend bewyzen.
„
en moet hem aantonen , dat het goede of kwade,

„ het nut of de fchade, wezenlyk zoo groot en gewig„ tig niet, maar veel kleiner, en over 't algemeen gansch
• anders is, dan by zich voorftelt . Dit moot van zul• ke perfonen gefchieden , die niet onmiddelyk tot voort• brengmg der Hartstocht gelegenheid gegeven hebben ;
• want anders wordt hht Affect maar vermeerderd. Wan• veer een geliefd voorwerp den lief hebber het ongey, rymde zyner liedee tonen wilde, zoo wordt by daar
„ door maar verliefder ; en een vertoornde geraakt in
„ grooter vuur, wanneer de belediger zelf hem op deze
„ wyze tragt tot bedaren to brengen . Deze wederleg• ging der valfche kennis moet ook maar in die tusk
,, fchentyden gefchieden , waarin het gemoed van den
„ anderen wat bedaarder is . Want in de hevigheid der
„ Hartstocht is men zeer eigenzinnig en wantrouwend ;
• men kan Been tegenfpraak verdragen ; men haat den
• genen , en houdt hem voor zyn vyand, die ons ans , dere gedachten wil inboezemen ; men wil, dat ande• ren ons volftrekt gelyk genen : want een ensch, die
s , in eene flerke gemoedsbeweging is, geeft aan geene
• waarheden, maar alleen aan dwalingen, gehoor ; wyl
,, de laatften zich best tot zyne verwarde voorftellmgen
,, fchikken . In dezen toeftand zouden wy door weder .
„ leg.
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„ legging van 't ware oogmerk afwyken, wy zouden de
„ Hartstocht nog maar vergrooten, in plaats van dezelve
~, to verminderen . Dan daar elke Hartstocht hare ver• fchillende tusfchenpoozingen heeft , zoo dat het ge.
„ moed dan eens bedaarder , dan weder oproeriger is,
• moeten wy deze bedaarde oogenblikken van den an„ deren aanwenden , om hem van zyne dwalingen to
• overtuigen en to bevryden ."
Dit zy genoeg ten aarrzien der Verhandeling zelve . Be .
treffende nu den Brief, door den Hoogleeraar Nrr :uxoFF
voor dezelve geplaatst, van deeze kunnen wy geenszins
hetzelfde zeggen, bet welk wy van de Verhandeling ge .
zegt hebben ; want deeze is voor allerleie zoort van Lee .
zers zeker niet zoo gemakkelyk om to bevatten ; en daar
dezelve eene menigte gevoelens der oudere en laatere
Wysgeeren, nopens der menfchen Ziel, de Natuur, enz .
opgeeft , verklaart , toeilemt of wederlegt , zo blykt
reeds bier uit, dat 'er eene meerdere maate van kennis,
tot eene nuttige doorleezing van dezelve, nodig is, dan
'er tot de Verhandeling vereischt wordt . Zulke Leezers
ondertusfchen, wier denkvermogen reeds geoeffend is,
die gaarne nog by bet leezen ftof tot ruimer belpiegeling
wlllen overhouden, zullen denzelven niet flegts met vermaak , maar ook met wezentlyk nut, leezen en herleezen
kurinen, en de rykdom van gedaclrten , die daarin vervat is, zal hun gewis, zelf na herhaalde doorleezingen, tel .
kens nog eene aanzienelyke nieuwe voorraad van onderwerpen, ter befpiegeling en overdenking, opleveren . Wy
zullen, hoe moeielyk dit ons ook voorkornt, zonder een
zaak uit zyn verband to rukken , en daardoor den ge .
leerden Schryver onrecht aan to doen, echter een ftaaltje,
ten - bewys en proeve , doch met weglaating der aangehaalde Schryvers, opleveren .
Nadat de Hoogleeraar, by bet onderzoek na de oorzaaken der Hartstochten, Gemoedsaandoeningen, of liever
enschaandoening, de verfchillende denkwyze der Ouden
over meerdere Zielen, die den
ensch zouden beftuuren, enz . voorgelleld heeft, vervolgt by op pag . 36 aldus
,, 'T is zoo ; zy, die de natuurkunde van den
ensch,
't zy in gevoelen, of denken , 't zy in befpiegelende, of
dadelyke aandoeningen , werkingen, betrekkkingen, ---met de grootfte diiepzinnigheid en naauwkeurighei4, beoeffenen, onderfcheiden ook nu, als voorheen, in den
ensch velerlei werkzaamheden , krachten , vermogens.
en
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en telt hedendaags, daar zich waarheid, fchodnheid,
goedheid, als bronnen openen, die meest alien in eene
talryke reeks van allerlei gevoels , en frnaken , worden
opgevangen,
zelfs meer dan voorheen,
et dit on•
derfcheid nochtans, dat, die men, voor dezen, wezenlyk, verfcheiden hield, thans houdt, als zoo veele bezon •
derv wyzigingen van een grondbeginzel, meer in naam,
ter aanduiding dezer, of gener werking, dan in ntuur,
en wezen, onderfcheiden . 'T wysgerig vernuft ziet, in
die alien , zoo veel verfchynzels ; doch waant zich niet
berechtigd, voor die alien, zoo veel wezenlyk onderfcheidene beginzels der Natuur op to dringen :
veel eer
houdt het zich verplicht ' in den
ensch , als in de
overige werken van den al, de Natuur to eerbiedigen,
in wyzigingen milde, in beginzels hoogst fpaarzaam . Eene
uitfpraak , waarop het heilig denkbeeld eener oneindige
Wysheid van den groten maker een onbetwistelyk zegel
zet ; -die ook, door den doorzichtigen Natuuronderzoeker,
zoo veel to fterker bevestigd wordt, hoe meer de grondige
verftandsopklaring veld wint. --- Geheel voltooid en volledig is deze optelling, omtrent alle de werkingen, en
derzelvere ontbinding tot een eenig grondbeginzel, noch
niet : edoch toereikend, om daar aan zyne redelyke toe .
iiemming to geven . Die ook gene geringe verfterking vindt
in de voorddurende zelfsbewustheid van den
ensch,
en de Unheid, of dezelfdheid van het natuurlyk, veriandig, redelyk en zedelyk, onderwerp, 't welk zich, in
alle omkeringen, den zelfden perfoon erkent .
enzikof,
die met koekjes loopt,
enzikof, Czar Peters fpeelenzikof, Hoveling, +--~- Krygsman, Staatsman,
jonge,
enzikof - ten toppunt van eer, gezach, en
Vorst,
koninglyken rykdom in vorstelyken pracht ; enzi.
kof in den harden pyerok, in de Siberifche hut, behoefenzikof, die koekjes verkoopt, tiger dan
was noch
enzikof. Gelyk zich de ensch Reeds denzelfden kent,
in alle zyne uiterlyke, dus ook innerlyke, Staatswisfelingen,
zoo als PLATO reeds bezefte. Hy - is, by blyft It zelfde
onderwerp, 't welk gevoelt en denkt, lydt en handelt,
begrypt, oordeelt, kiest, befluit, begeert, wil . Welke
ongerymdheid ! voor elke handeling eene geheel eigene
Ziel in to roepen ? Een Zielentroep, die met de fteeds
blyvende Unheid van 't menfchelyk ik, en deszelfs voordWords dit
durend bewust zyn , niet kan ftroken .
voor een tyd, of .blyft dit aanhoudend onherfkelbaar, verbro-
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broken, dan waant zich de Krankzinnige een plant, een
dier, een engel, een god! --- Dus roept ons ook de
wet van 't redelyk verttand, om . gelyk by velerlei werkingen, en verfchynzelen in den
ensch, velerlei krach .
ten en vermogens, als derzelver gronden, to denken ; ook
deze wederom onderling tot gene to brengen , die een
iegelyk , voor zich zelven , doet zeggen : ik denk , ik
gevoel, ~ ik lyde, ik handele."
Was de recenfie over dit $oek niet reeds verre onze
gewoone paalen to buiten gegaan , wy zouden 'er, ten
aanzien van een en ander, nog vry wat moeten byvoegen ;
dan de opgegeeven flaaltjes zullen den Leezer, zo wy vertrouwen, in flaat ftellen, otn zelve over dit, in onze
oogen zeer nuttig, Werk to kunnen oordeelen .

Vervolg op . N . CHO EL'S Algemeen, Huishoudelyk, Na.
tuur-, Zedekundig en Konst-Woordenboek, door J . A . DE
CHALDIOT . Verrykt met Kunstplaaten. Zestiende Stuk.
Te Campen, by J . A . de Chalmot, en to Amjterdam,
by J . Yntema . In gr . 4to .
en heeft to meermaalen opgemerkt, ten aanziene van
kPoordenboeken, en wy hebben de gegrondheid daar
van wel eens gezien, dat de eerfte Letters, of de Zaaken
onder dezelve voorkomende, eene breedvoeriger en netter behandeling kreegen, dan wanneer bet op bet einde
der Letteren begon to loopen . Len onderfcheid, 't geen
billyk elks afkeuring verdient . Wy kunnen niet zeggen
't zelve ontdekt to hebben in den arbeid des Heeren DE
CHAL OT , befteed ter volmaakinge van CIfO EL's Woordenboek , die met dit XVIde Stuk reeds in Letter S
treedt, en dus in 't laatfte gedeelte des Aiphabeths ge .
vorderd is .
en mag van dit Werk zeggen , dat het
zich zelven gelyk blyft ; en mogen wy ons, derhalven,
om Diet tot herhaalingen to vervallen , op veele voorgaande gunf'ige Beoordeelingen, in onze Letteroefeningen,
beroepen .
. Dan gewoon nit elk Stuk iets to ontleenen , bepaalen
wy ons thans , verfcheidenheidshalven , tot bet Artyket
RAAD-PENSIONARIS , ten aanziene van welk Ampt, Holland
betreffende , wy deeze toelichtende Befchryving aantref.
Fen
RAAD-
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RAAD-PENSIONARIS,
letterlyk betekent
Laontrek...
broken,
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een plant,
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Ik most op defen f}room met grooten aandagt zeylen ,
„ Want op een harde kust daar moec men dikmaal peylen,
„ Al wie bezyden of ging treeden aan de ree
„ Die gaf zyn fwacken voet ten beflen aan de zee.
„ De winden bliefen hart en maackten groote baren,
„ En by my was 'er noyt foo hollen zee bevaren
„ aar noch ik kwatn 'er uyt, doch door myn wysheyt niet,
„ 't Was Godes Vadergunsc die my ten besten riedt .

„

„ De noodzaakelykheid die 'er was, om 's Lands rechten en vryheden voor de overmagt der Oostenrykfche Vorr.
Iten to bewaaren, deed den Staaten waarfchynlyk, kort
voor den nanvang der Regaering van Graaf KAREL VAN
COSTENRYK , naderhand Keizer KAREL DEN V , befluiten om eenen Advokaat van Holland aan to ftellen .
Zy verkooren hier toe , vermoedelyk voor de eerfte rei .
ze, omtrent den Jaare 1510,
r. ALBRECHT VAN Loo,
eenen Raadsheer des Hofs van den Graave . 't Schync
dat zy deezen bet ambt van Advokaat hebben opgedraa .
gen , om, door hem, zo veel to meer ingang by den
Graave to vinden .
en vindt, dat die van Dordrecht,
in 't Jaar i5i8, to Brurfel fiaaude hieldea, dat de twee
gemelde ambten niet to gelyk door ddnen perfoon be •
kleed mogten worden , 't walk den Graave dermaatetnt
vertoornde , dat by der Regeering van Dordrecht fchriff
telyk bevel zondt, om haaren Penfaonaris
r . rLORis
OE VAN WYNGAARDEN, die hat woord gevoerd, en ook :
in andere opzichten wat to yverig voor de oude voorrechten gepleit hadt, van zyn ambt to ontzetten, en bin .
nen twaalf uuren de Stad to doen ruimen . Dit hard bevel werdt nagekomen . Onze Advokaat behieldt zedert
en vindt hem in 't Jaar 1518, op
beide zyne ambten .
bet fluiten van 't vervoig des beftands, tusfchen Koning,
naderhand Keizer KAREL, en Hertog KAREL VAN GELDER ..
Hy overleed den 5 January 1525 . Na hem werdt, op
ay des zelfden jaars, r . AERT VAN DER GOBS,
den i6
ERTENS VAN DER ooEs, van Penfionaris van
of AERT
Delft tot 's Lands Advokaat aangefteld . Yverig heeft
by allezints 's Lands rechten voorgellaan, in eenen tyd,
toen 'er naauwlyks iets dan last aan 't bedienen van hoo
ge ambten vast was . Dikwils is by naar 11?echelen an
Brusfel ter dagvaart gereist, om 't helang van Holland
to helpen bevorderen, ook dan als 't hem, door de on .
S
T ETT . 1194 . 140- 6.
ge.

462

01AVOLt :

gemakken van 't weder en de zwakheid zyns li'ghaams,
bezwaarlyk werdt toegelaaten . Hy zag den aanwas van
't gezag der Graaven met leedfchap, en kende van naby
de ftreeken der Landvoogden, Stadhouders en flovelingen , die dikwils door gefchenken moesten bewoogen
worden, om to doen 't gene ze van rechtswegen niet
weigeren mogten. Oprecht en naauwkeurig was by in
her berekenen zyner daggelden en reiskosten : alle welke
byzonderheden , benevens veele anderen , wy met zyne
eigene aanteekeningen zouden bewyzen kunnen, inaien ons
beftek zulks toeliet . Hy ftierf den eerten November des
Jaars 1545 ; na dat by, reeds in den aanvang des voorgaanden Jaars, affiand van zyn ambt gedaan hadt . Zyn
Zoon,
r. ADRIAAN VAN DER GOES , werdt in zyne
plaats, den 3o January 1544, tot Advokaat van Holland
verkooren, en den 6 February daar aan volgende belie.
digd . Hy beleefde de overdracht der Landen aan FILIPS
DEN II, en zag de eerfte beginzels van de beroertens,
die naderhand bet gantfche Land deeden waageh . Ervaaren was by in de Regten . Hy overleed den 5 November 1560 . Eerst in 't Jaar 1562, werdt
r . JAKOE
VAN DEN EINDE verkooren, om hem in de bedieninge
op to volgen . In den aanvang der Nederlandfche beroertens, haalde by zich den haat van ALVA op den hall.
In 't Jaar 1568, Werdt by,, by zossu ten avondmaal genodigd zynde, van zyn Gastheer gevangen genomen en
na Brusfel gevoerd, alwaar by, meer dan 66n jaar, in
eenen verdrietigen kerker, gelleeten hebbende, van hartzeer overleedt, op den 12
aart des Jaars 1569 .
r.
PAULUS eves, Penfionaris van Leiden, werdt, eerst in
't Jaar 1172, tot Advokaat van Holland verkooren . Loffelyk he, fc by dit ambt bekleed, Een boezemvriend van
DEN I, Prins van Oranje, heeft by, voor anWILLE
deren geyverd, om hem tot Graaf van Holland to doen
verheffen . Na 't ombrengen des, Prinsfen, verzogt by,
nog in 't Jaar 1584, zyn affcheid van de Staaten . By
gaf voor ; to onvrede to zyn, over de bekrompenheid van
zyn berichtfchrift en wedde . Anderen meenden egter nadere redenen van zyne onlust in 't Advokaatfchap to weeten . Sedert kreeg by zitting in den Raad van Staaten
van wegen Utrecht, alwaar 't hem ook niet altyd naar
r. JOHAN VAN OLDEN BARNEVELD , Penwensch ping .
fonaris der Stad Rotterdam , werdt , op den 5
aart
1586 } tot zynen opvolger benoemd . Hy heeft , door
zy-
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iiyhe vbortreffelyke hoedanigheden , het aui t , 't welk
by bekleedde, nieuwen luister bygezet . Zo gerrouw in 't
raaden als onverwinnelyk van gemoed was hy, en al to
braaf een voorftander der' Vaderlandfche Vryheid, om zyrt
leeven, ten loon zyner dienften, op een Schavot to moea
ten verliezen .
en wect, hop hy, die 11egrs den last
zyner
eesteren , de Staateu van Holland, badt opgcvolgd , door onbevoegde Rechters veroirdeeld zynde
den :I3
ay des Jaars 1619 , opentiyk onthalsd is ge .
worden .
r . ANDRIES DE wit hadt het ambt van Ad .
vokait van Holland, al in den Jaare I61S, bekleed i terwyl I3ARNEVELD nog in hegtenis zat . Nil bleef by zyn
opvolger . Den 8 December Lies Jaars 162o , werdt by
Raadsheer in het Hot van Holland. ' r. ANTONY DUYI,
gewoonlyk Raadheer in den Hoogen Raad, west, den 22
January des Jaars 1621, tot Raadpenfionaris aangefteld .
r. ADRIAAN PAULA, Heer van
By ftierf in 't Jaar 1629 .
Heemf ede, eerst Penfonaris van Amjteldam, eu toen Raad
en Rekenmeester der Domeinen van Holland ; werdt, den
12 April des Jaars 163i, tot Raad-Penfionaris verkooren, voor eenen tyd van vyf jaaren . En fchoon by buiten Amfteldam metter woon vertrok , beloofden Surge.
meesters egter fchriftelyk, hem en zyne kinderen als ingebooren' poorters to zullen erkennen . Veel gezach hadr
by in de regeering, en daar by 't oor van den Sradhouder FREDRIK HENRIK . In 't Jaar 1634, werdt hy ;
tegen den zin Holland, -en van Amjteldam in 't byznn .
der, in gezantfchap naar Frankryk gezonderi , om den Koring, tot het verklaaren van den oorlog tegen Spanjen,
to beweegen . De Stadhouder hadt hem en den Heer DE
edegezant, byzondere berichteu desaanXNUIT, zynen
gaande medegegeeven . In zyn afwezen, zogt men to bewerken, dat by van zyn ambt verfteeken bleef . Tat lag
een befluit, dat de Gezanten niet wederom kornen mugten , dan na dat ze uitdrukkelyk verlof daar toe bekoo
men hadden . Dit verlof poogde men to doen achterblyven . PAULA, ziende waar 't om to doen ware ; ontfloeg
z ; ch van zyn ambt van Raad-Penfonaris ; in 't, Jaar
1636, waar na by ligtelyk verlof bekwam , om t'huiswaards to mozen l eeren .
r. JAKOB KATS, P,'enf onaris
van Doi•d recht, hadt, tia den dood van den I-Ieere DWK y
en by afi,vezigheid van den Heere PAULA, liet ambt van
Read-Fenfionaris reeds waargenomen ; weshalvert herd ntt
(lit anibt werdt bpgedraagen , gencegzaam met eenpaarige
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ftemmen ; want eenigen hadden wel voorheenen tegen
hem ingebracht, dat by, een Zeeuw van geboorte zynde, niet bevoegd was om in Holland 'hooge ambten to
en
bekleeden ; doch deeze zwaarigheid was afgedaaa .
droeg hem nu 't ambt ook maar voor vyf jaaren op ;
doch die tyd werdt telkens verlengd .
et veel yver en
trouwe, heeft by die gewichtige bediening waargenomen
tot in 't Jaar I65I ; wanneer hy, bet erode der groote
Vergadering afgewagt hebbende, zyn affcheid van de Staaten van Holland, op zyne ernfhge begeerte, bekomen
beefs . Den zeven- en twintiglen September des gemel .
den Jaars, dag van zyn ontflag, viel hy, in de Vergadering van Holland, op de knien ; eerst GOD, die hem, in
zo moeijelyke en gevaarlyke bedieninge, bewaard hadt,
voor zyne hulpe, en toen de Staaten, voor hunne gunst,
met hartelyken ernst, bedankende.
r . ADRIAAN PAULA,
ten zelfden dage , voor de tweedemaal tot Raad-Penfiovaris, verkooren zynde, liet zich bezwaarlyk, en niet dan
onder zekere beflemde voorwaarden , beweegen , om 't
lastig ambt wederom to aanvaarden . Hy deedt den Eed
op den vierden October ; doch bleef maar weinig tyds in
de bedieninge, alzo by, op den een- en twintlgflen February des Jaars 1653, overleedt .
r . JOHAN DE WIT,
Penfionaris van 1)ordrecht , werdt , op den 3o July daar
aan Volgende , tot zynen opvolger gekooren . Negentien
jaaren lang, heeft by 't ambt van Raad-Penfionaris bekleed . Zeer heeft by, in zynen tyd, geyverd tegen de
Stadhouderlyke regeering . Zyn hoofdoogmerk was, 't gezach der byzondere Staaten, vooral dat van Holland, ten
hoogften top op to vyzelen .
en befchuldigt hem, dat
by , to zeer op 't bezuinigen van 's Lands Penningen
gelfield, daar door gelegenlheid gaf tot de ongelukken, die
den Staat , in 't Jaar 167a, by gebrek aan krygsvolk
en welverflerkte grensvestiugen, overkwamen . Anderen,
die dieper in de Staatsgeheimen meenen gezien to hebben, willen, dat de beoogde verheffing des Prinfen van
Oranje de voornaame oirzaak van alle die rampen was .
\Vat 'er van zy, DE WIT hadt zich, in then tyd, den
haat van 't gemeen en van veele grooten, in z%verre,
op den pals gehaald, dat by goedvondt zich, op den 4
Augustus des Jaars 1672, van zyn Raad-Penfionaris-ambt
to ontflaan . Hoe by, nevens zynen Broeder, den twintigften der zelfde maand , dag op welken men, ter vergadering van Holland, nog beflooteu hadt, DE WITTEN
te-
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tegen alien overlast to befchermen , van bet Haagsch
graauw zy omgebracht, is to bekend, om hier in 't by .
zonder gemeld to worden .
„ Zonder ons met eene verdere optelling der volgende
Raad - Penfionarisfen op to houden, zullen wy liever tot
eene byzondere befchryving van het ambt van Raad Penfionaris overgaan . Hy wordt , by meerderheid van de
flemmen der Edelen en Steden , verkooren . Hy woont
de aanzienlykfte Vergaderingen des Lands gewoonlyk by ;
als de Vergadering der Staaten van Holland, die der Gecommitteerde Raaden , de byzondere byes uknmften van
het Lid der Edelen , 'als hun byzondere Penfionaris, en
de Vergadering der Algemeene Staaten . In de eerfle,
heeft by zyne plaats aan her laager einde van de tafel
der Edelen . Hy ftelt, met ontdekten hoofde, de zaakeri
voor, over welken men moet raadpleegen . De' Leden der
Vergadering hebben wel volkomen recht, om voorfiagen
to doen ; doch zy geeven 'er doorgaans den Raad-Penfionaris kennis van, die ze, in hunne plaats, voorflelr.
Hy neemt de flemmen op, en tracht de verfchillende gevoelens to vereenigen . Fly befluit met de meerderheid,
of met eeupaarige flemmen , daar eenpaarigheid vereischt
wordy. Het groot Zegel van Holland wordt hem oak,
op zyne beurt, toevertrouwd . Ook houdt by onderhandelingen met uitheemfche Staatsdienaars, over alles wat
den dienst der Landen betreft .
„ De natuur van dit wichtig ambt zal beter bevat kon .
nen worden uit de jongfle Inflrut ie , die, al na het
ophouden der Stadhouderlyke Kegeeringe, veranderd en
vastgefteld was, op den twaalfiUen September 1737, met
eenige weinige veranderingen , wederom vernieuwd is .
Zie Refolutie van Holland-i6 February 1737. Wy voegen den korten inhoud derzelve hier nevens', in welken wy de voornaamfte jongst gemaakte veranderingen,
met eene Italiaanfche letter, gefleld hebben .
„D_e Raad-Penfionaris moet ter goeder naawe en faame
flaan , van den Hervormden Godsdienst , en, behalves
in de Nederlandfche , ten minften in de Latynfche en
Franfche, taalen ervaaren zyn . Hy mag geege ambten,
of dienften, behalven het Raad-Penfionarisfc/rap, bin nen
of buiten de Provincie van Holland, bedienen, ten ware
die hem door de Staaten zelven waren opgedraagen . B'y
rnoet zorg draagen, dat 's Lands voorrechten en ge
woontens , de oppermacht der Staatea van Holland on
S 3
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nunne tegenwoordige Regeeringsvorm in 't byzonder , ono
gefchonden bewaard blyven : en krygt lay immer kennis,
dar 'er iett tegen worde ondernornen, lay, moet het den Staaten terftond aandzenen ; op dat 'er by tyds in voorzien wormoot, by op bet naarkomen der geinaakte Wetde . Ook
ten, Staatsbefluiten en 13erichtfchriften, acht, en den Staae
ten kennis , geeven van 't gene 'er tegen misgaan wordy .
In alle zaaken , die eenige fireeken, Seden , dorpen of
Coliegien van Holland of andere Provincien betref en, en
ter, vergaderinge van Holland overwoogen worden , is by
verplicht, eene volkomen' onzydigheid to bewaaren, zonder van eenigen derzelven belooningen of wedden to molten trekken . De dagvaarden der Staaten mnoet hy, met
cie tegenwoordig zynde Leden, ten dage der befchryvinge, waarneemen, op den derden dag van elke gewoonlyke
yergadering , de openftaande ambten in omvraage brengen, die dan ook, overeenkomftig met de Refolutie van den
no December OZ-o, begeeven worden . Het Collegie der
Gecommitteerde Raaden en de Vergadering der Algemeem e Staaten moet door hem, zonder rerkelyk belet, worden bygewoond, flier heeft by flegts eene raadgeevende
item . Valt 'er , ter Generaliteit, jets voor, waar op,
.zyns oirdeels , de Staaten van Holland behooren be •
fchtecven to worden, dan moet by 'er den Gecommitteerden Raaden kennis van geeven, en derzelver bevelen, 't
zy tot bet befchryven der Staaten op eenige buitengewoone punten, of in eenige andere punten, naarkomen,
Trly njoet, des morgens en des namiddags, ter bekwaamer
azure , eenen aanvang van de Staaten-Vergadering maaICen ; trachtende tydelyk de Generaliteits-Vergadering by
e woonen, om aldaar de zaaken, ten voordeele der Vercenigde Landen in 't algemeen , en van Holland in 't
iayzpgder , to helpen beftieren . Ook moet by zich by
tyds in de Vergadering der Gecommitteerde Raaden vervoegen, omn van bun to verneemen, wat zy noodig oirdeelen ter Vergadering van Holland in overweeging to
'brengen. De Raad-Penfionaris moet zyne voorflagen, ten
tlienst van den Lande, zo zoeken to beleiden, dat, in
elke zitting, de zaaken, in omvraage zynde, ten befluite ~nogen worden gebracht . De voorftellen gedaan zyn5le, ntoct by den Edelen en Steden daar op hun gevoeien l<laten Verklaaren, .2onder ielnanr in de reden to
fallen , of zyn eigen gevoelen tusfchen beide to zegjen, ten ware zuiks tutdrukkeiyk begeerd,, of tot don-
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derrechting der Leden uit voorgaande Staatsbefluiten, of
om andere redenen , by hem noodig geoirdeeld wierdt .
De f1emmen door hem opgenomen zynde , moet by 't
gevoelen der meerderheid verklaaren ; en vooral in zaaken van gewigt de Leden tot de meeste eenpaarigheid zoe .
ken to brengen . In zaaken, waarin duidelyk overtcemming
plaats heeft, moet by met de meerderheid betluiten . Tot
bekorting der onderhandelingen, moet de R.aalpenJiona .
ris de Leden befcheidelyk vermaanen, hunne meeningen
kort en beknopt voor to ftellen . Hy mag, zo anders de
natuur der

zaake of 's Lands dienrt zulks vereischt, aan

niemand, dan aan de afgevaardigde Leden, openbaaren,
welke byzondere gevoelens en redenen ter Vergadering
voorgelfeld zyn .
Ook moet by alles geheim houden,
waarvan 't openbaaren nadeel zou doeu, of waar omtrent
't geheim bevolen is . De Penfionaris moet, in elke by~6nkotnst , de gewichtiglte zaaken , of zulken , daar de
rneeste haast by is, eerst ter hand neemen, onder welken
zulken, die de geldmiddelen betreffen , begreepen zyn .
By hervatting over die punten handelende, -moet by zich
alleenlyk tot zulken onder de Leden richten, die zwaa .
righeid gemaakt hebben ; zonder eene algemeene omvraage
to doen , ten ware by daar voor byzondere redenen hadt .
De Raad-Penfionaris moet een register van allc de Rqfolutien houden, en in het uitbreiden derzelven kort en
klaar zyn . Van de Leden, welken zwaarigheid gemaakt
hebben , moet by byzondere aanteekeningen houden .
Voorts moet by alle gewichtige Staatshanuuelingen zety'
uitbreiden , of ten minf en de uitbreidting derzelven , door
zynen Commis gedaan zynde, naarzien, en 'er den kurten inhoud boven ffellen . Hy moet zorg draagen , dat,
alle morgens, de Refulutien van den voorgaanden dag ,
en die van Zaturdag , des Dingsdags daar aan volgende,
herzien worden ; ten ware dezelven terlfond moesten worden uitgevoerd . De Refolutien van gewigt, den laatifen
dag van elke Vergadering genomen, moeten, door den
Raad-Penfionaris, ten minffen kortelyk, op 'c papier gebragt en der Vergadering voorgeleezen worden , op dat
dezelven tert'ond als vasrgeffeld zouden konnen worden
uitgegeeven . De Apostillen en Appointementen op de gewounlyke verzoekfchriften moete , beide door den RaadFenfonaris en den Secretaris, lierzien worden . De Re1 Iutien herzien zynde, moet van dezelven, zonder tyd .
verzuim , den Secretaris der Staaten van Holland een wel
S 4
ge-
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gefchreeven affchrift behandigd warden, op dat de Leden
der Vergadering en de Gecommitteerde Raaden terftond
van behoorlyke uittrekzels zouden konnen gediend worden .
Alle boeken, ftukken, brieven en papieren, bet gemeene
Land betreffende en den Raad-Perfionaris in handen komende, moeten, door hem, op een net Register en Bladw y.e r worden gehragt . Voorts moet by zulke ftukkeii,
waar op geene verdere Refolutien f'aan to vallen, jaar.
og . doers
lyks ter Charter-Kamer van hunne Ed . Groot
overbrengen . Eenige Leden der Vergaderinge tot byzondere overweegingen gemachtigd zynde, moet de Raad•
Penfionaris bezorgen, dat bet eerfte Lid in de Commisfie,

ties daags na bet neemen der Refolutie daar toe , de Ate
Conmisforiaal worde behandigd .
Hy moet ook bezorgen , dat 'er een lyst van deeze Commisfien gehouden
worde , nevens aanteekening der zaaken , welken, by
eenige Leden, opgehouden of overgenomen zyn . Eens
ter weeke, in, lien zulks, zonder merkelyke verhindering
der openbaare overweegingen, gefchieden kan, moet by
den eerflen Leden in elke Commisfie, en alien die eenige
zaaken overgenomen of opgehouden hebben, tot bet a€
doen der hangende zaaken, opentlyk en ernftelyk vermaasen . -De Raad-Penfonaris moet, zo lang 'er geene Vergadering der Staaten is, bet Collegie der Gecommitteerde
Raaden, en zo veel mooglyk ook de pleitgedingen voor
Stet zelve, dagelyks hywoonen . Ook moet by, nevens
de Heeren uit de GecQmmitteerde Raaden , wier beurt
bet zyn zal, zich, des morgens, ter Generaliteit vinden
laaten . In bet begin van elke Vergadering van Holland,
snoet by verflag doen van hot geene, zedert bet fcheiden der jongfte Vergadering, van gewigt is voorgevallen,
zo wel in bet Collegie der Gecommitteerde Raaden als
ter Generaliteit . Alle brieven, aan de Staaten of Gecommitteerde Raaden gericht , en den Stant van den
L inde betreffende , ook alle Verzoekfchriften , moet by , by
de eerfte gelegenheid, voorthrengen, zonder eenigen to
mogen achterhouden . De Raad-Penfonaris moet ook
briefr.visfeling houden met de buitenlandfche Dienaars van
den Staat, en dezelven, tot uitwerkinge van bet oogmerk der Regeeringe, bekwaam maaken . Doch zo by
over eenige tedere punten to liandelen heeft, moet by
den Staaren, indief dezelven vergaderd zyn, of anders
den Gecommitteerden Raaden, daar van kennis geeven ;
in 't laatfle geval daar by befclieidende de Heeren uit
he :
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bet Noorder - Kwartier , ter Generaliteit afgevaardigd .
Ook moet by de - inuuten der brieven, welken by afzendt, bewaaren . De Raad-Penfionarir moet, by gele .
genheid, den buitenlandfchen Staatsdienaaren kennis geeven van alles wat by oirdeelt bun aangenaam to zyn , of
betrekking tot hunne
eesters to hebben, mids dat het
bun met dienst, immers zonder ondienst van den Staat,
kan medegedeeld wordeii . Van 'r gewichtige dat by uit
bun verneemt , ~tnoet by opening doen aan de Staaten ,
of aan de Gecommitteerde Raaden , en de Afgevaardigden ter Generaliteit, van wegen bet Noorder-Kwartier.
Van tyd tot tyd , moet by dok onderzoek doen op den
ftaat der geldmiddelen van Holland, om deswegen, by
den aanvang van elke Vergadering, verilag to konnen
doen ; doch met bet beftieren en uitgeeven der geldmiddelen moet by de Gecommitteerde Raaden gebeellyk geworden laaten ; die by alleenlyk, des verzogt zynde, of
de Staat der Geldmiddelen zulks vorderende, gehouden is
van zynen raad to dienen . Den Raad-Penfionarir is op
den Eed verbooden, zich met het verkiezen van Ambte.
naaren of Regeeringsperfoonen to bekommeren : zelfs mag
by nietnand den Staaten , of derzelver Afgevaardigden ter
Generaliteit, opentlyk of bedektelyk, tot bekominge van
eenig ambt , aanbeveelen ; zyne naaste vrienden , tot
broeders en zusters kinderen ingeflooten , alleenlyk uitgezonderd . Doch by mag egter voor dezelven geen comp=
tabel ambt verzoeken .
Over alle anderen , welken , tot
bekoming van eenig ambt, voorgeflaagen worden, i'aat
bet hem ondertusfchen vry , des verzogt zynde, of vanneer by oirdeelt, dat 's Land; dienst zulks vereischt, zyn
gevoelen to uiten .
De Commisfien en Reizen , den
Raad - Penfionarir door de Staaten opgelegd , moeten van
hem getrouwelyk achtervolgd worden . Hy moot zyne
vaste woonplaatze in den Haage houden , en mag ,
zonder verlof der Gecommitteerde Raaden , daar buiten
Diet vernagten, en niet buiten de Vereenigde Nederlanden, dan met verlof van de Staaten zelven . Alle de
gemelde punten moeten door den Raad-Penfionarir bezwooren worden ; die ook, order Eede, belooven moet,
van niemand eenige gifren, by befchreeven rechten verbooden , to zullen ontvangen, zelfs geene geoiriofde ge .
fchenken , hoe gering ook , wanneer by weet , dat de
fchenker iets by de Staaten , of derzelver Gecommitteerde
Raaden , to verrichteu hecfr . Data zyne naaste vrienden
$ J
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270

VEIL VOL0,

alleen mag by eenige kleinigheden van vrugten of vrtngrt,
die terfond gebruikt worden, ter fchenk ontvangen ; loch
niet alt zy iets by de Hooge Collegien to verrichten hebben . Ook moet by zorg draagen, dat zyn Commis en
Klerken geene giften, zelfs geene eetbaare lpyze of drank,
aanneemen . Voor eene jaarlykfche wedde , wordt den
Raad-Penfionarir , uit 's Lands gemeene middelen, toegelegd zesduizend guldens , van welke fomme alle drie
inaanden een vierde gedeelte betaald wordt . Behalven
deeze zesduizend guldens,, in de Initruftie gemeld, is de
wedde van den Raad-Penfionaris nog met zesduizend
guldens verhoogd . Zie Groot Plakaatboek, V . Deel, bl .91 .
De Raad- Penfionarir DE WIT T genoot
et meer date
drieduizend guldens in 't Jaar . Zie Refolut. van Confid.
ten tyde van bE WITT, bl . 822 . En op dat wy hier
ook de oude wedde van 's Lands Advokaaten byvoegen ;
de Advocaat AERT VAN DE$. GOES trok jaarlyks vierhonderd lain#gutben§ . Zie zyn Register der Dagv . van
Holland q bl. 0- Hoe by zyne daggelden en reiskosten
rekende, blykt uit deeze zyne eigene woorden : bladz . 8a
5'u beefe Vagbaert fJebbe iii geuaceert/ 30C tot Z;u#fet
rn ArECfjelen/ ficUtent ben 17 ffeb;warp (1525] totten
rer ften ~(prilti§ Ueibe inct4 / maftenbe 49 D agen . blade.
i o . 5'cb jabbe betaelt Den Clerclten 1pu tee Caroiug
pulben# / rube 10nptiupcU noctj nae ten goutue Crone/
foc1t bier Qtarotui gulben#/ tube to booreu an beftoten
;ieben an LUBECK negentien %tupber#/ fomma t'fa•
men bpf tfiinfbulben brie $tupber# / begatben iu in Va s
catien/ Die beloopeu brie en febentfcfj t&infgutben~/ fo1rmarum acor en fcbentiC4
nfgulben# bertien Atup•
brro. bladz. 241 . 9ctt ben t'fjuia'o gecommen ben 7 War+
tii tube ich rep#be built ben 9 ff ebparp [1536] / mao
ftenbe acljt en tbnnticfo getjj ete bagen/ rnaer al3oe ult extra •
orbinari§ cnften ban otter epfcj en by nagte to rp3en /
ftebbe gebabt / [inant ich / hadc by even to vooren
tbl. 23 .1] gezeid, be luagen am groat gelb fjupren maefte]
3oe Ueblie let in mpue leiteninge gr fteit brie en bertic,
bagen / tnant be p;ocureur Q cnerael enbe fir . GELEIN,
bit, ban 't 1aebtpluegen in Wen tpbt tat •Z e fel 300
prtneeot, / bees meet bagen gcffelt tjebben ban built gen
iveeft/ oni bat 3p in pericle at# felt ouer PRO 31111 gerefft .
Al to gering, voorwaar, waren de voordeelen, eertyds
:;an dit gewichtig ambt vast ; z%, dat de Ragd-Penfionarin 1 ATs met recht zeggen nlogt :
,, De
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„ De zegen die my GODT, in tydelycke £aaken,

„ Heeft certyts toegevoegt, en dikmaat laten fmaacken,
• Quam niec uyt eenig Ambt dat ik eens hadt bekleedt,
• be loon daar toe geflelt en was niet al to breet .
Twee en tachtig jarig Leven, bl. 2%.
„ Ie dienst van den Raad-Penfionaris eindigt met de
vyf jaaren, na verloop van welken men over de verkiezing
van eenen nieuwen moet raadpleegen , ten ware verre de
meeste f'emmen goedvonden , deezen , op dezelfde h} •
ftructie, wederom aan to neemen ; wanneer by dezelve,
na dat ze op nieuws vasrgefleld is, ook wederom be66digen moet . Hy heeft, geduurende zynen dienst, rang
na de byzondere Leden der Staaten , en na de GecommitZo by zyn ambt niet blyft bedienen',
teerde Raaden .
mag by , zonder verlof der Staaten van Holland, zich
niet in dienst begeeven van eenige andere' Staaten, buiten
de Provincie . Groot Plakaatboek , V Deel, bl . 9i . De
Raad.Penfionaris heeft eenen Commis, en eenige Klerken,
Dnder zicti ."

Romeinfche Gefchiedenisfen door m . STUART.
etKarn
ten en Plaaten . Tweede Deel . Behelzende de Ge/chyedenis van het Gemeenebest, van deszelfs Pestiging tot aan
den Ondergang der Fabi&n. Te Utrecht, by B . Wild en
J. Althear $ 1793 .

562 b l. in gr . 8vo .

enoeg hebben wy, by de Aankondiging van bet Eerfte
Deel (*) deezes belangryken oorfpronglyken Werks
van den Eerw. STUART, die zints zyne Standplaats , als
Leeraar onder de RemanJtranten to Utrecht, voor die van
flmfierdam, by diezelfde Gezindheid , verwisfeld heeft ,
gezegd , om onze Leezers van des Schryvers wydflrekkend en alle goedkeuring verdienend plan to onderrigten i
hem den aanleg to doen weeten van eenen Letterarbeid,
die, reeds by den aanvang zelve, zyn Eerw. met Letter .
eere bekroond heeft. Onze wensch, toen uitgeboezemd,
dat een goed vertier moat uitwyzen, dat het den Are .
derlander aan geen finaak mogt ontbreekeu, is, zo als
ivy van goeder hand vernomen hebben, vervuld .
Het

G

(*) Zie onze ,Ngex .Aaderl. Letteroef. VoOr 'I Par 1 7934
1~ . bl . 3o4
.
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Her Tweede Deel dat thans, to onzer befchouwinge,
voor ons ligt, houdt de welverdiende agting van den
Eerw . STUART tlaande, in her befchryven des Tydvaks
op den Tytel uitgedrukt, en waarvan her overzigt , met
her begin des Eerften Hoofdftuks van her Tweede Boek, deeze
fchets geeft : „ Thans opent de Gefchiedenis van Rome
een geheel nieuw tooneel voor deszelfs beoefenaar . Her ge .
maatigd Koninglyk gezag, bet welk langzaamerhand tot
een eenhoofdig befluur overging, en ten laattlen in de
willekeurigfle overheerfching eens dwingelands ontaardde ,
is vernietigd ; Rome is in eqn Gemeenebest hervormd .
.--- Geene Wysgeerige volmaaktheid van Regeeringsvorm vond echter ooit een weezenlyk betlaan in deezen
Staat, hoewel die, van dit tydperk of tot aan de vestiging des Keizerlyken Gezags, telkens van gemeenebestbefluur veranderde .
Na zal zich Rome onder de
gemaatigdfle drijtocralio vertoonen, welke WAS belaugen , zorgvuldig in 't oog houdt, en trouwhartig bevordert .
Welhaast zullen de Grooten zich alleen verheffen op de
onderdrukking des Volks, en, door hun willekeurig, eigenbaatig , en ongevoelig Staatsbefluur , de onderdrukte
menigte nog tydig genoeg wekken uit den gevaarlyktlen
flaap , waarin zy haare geheiligfle rechten alsmen
fchen en burgers anders zoude veriluimerd hebben .
Daar op vindt her Volk deszelfs voorfpraaken, bedingt
de onfchendbaarheid hunner dierbaarfte belangen , en flelt
uit deszelfs midden de wachters , befchermers en voorvechters, hunner rechten aan . Lang hangt daar naa de
balnstufchend Groten demnigtedorditb k
lyk tegenwigt in den evenaar, zomtyds Nat by tot deeze of naar geene zyde over ; doch meestal vindt by her
gelukkig evenwigt ; tot dat eene overdreevene volkszucht her zelve geheel verbreekt, en eene ongelukkige
regeeringloosheid, her gavoig van de heerschzugt van
alien, de teugels des bewinds, na verfcheide gelukkige
eeuwen , los laat hangen voor den eerften ftoutmoedigen verweldiger die dezelven flechts op durfc vatten .
„ Niet alle n binnen Rome , maar ook buiten deszelfs
grondgebied, is alles van gedaante veranderd .
et de
verbanntug van TARQUINIUS mogt de Stad zich van inwendige overheerfching verlost rekenen, zy zag zich tevens van haare bondgenooten verlaaten , en van haare
oude vyanden omringd .
Alle verbonden waren meer ten
voordeele der Koningen, en op derzelver tiaam a dau voor
den
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den Stan aangegaan . De veelvuldige overwinningen der
nabuurige Volken hadden meer den luister van een zegepraaleud Vorst, dan de wezenlyke macht of bet grondgebied des Romeinfchen Ryks, vermeerderd.
et de vernietiging des Koninglyken gezags, fcheen Rome thans allen luister in bet oog haarer nabuuren to verliezen , en
alle bondgenootfchap verbroken , welke met anderen op
's Vorften naam was aangegaan . Andermaal bevondt zich
dus deeze Stad , welke reeds geheele Volken "voor haar
uitgebreid gezag deedt bukken, tot denzelfden hulploo .
zen fland van buiten gebragt, waar in zy by haare eerfte grondvestiging geweest was. Haare inwendige vergroo .
ting, en de vyftigvoudige verdubbeling van haare eerfte talrykheid, flelden haar echter flu beter in ftaat, om de aanval.
len op haare onafhangelykheid of to weeren, en bet verlies
van haar vermogen onder haare nabuuren eerlang met
verdubbelde vergoeding weder in to haalen .
Zo wet
van buiten als van binnen belooft Rome's gefchiedenis
ons in dit Boek de allerbelangrykfte tafereelen , waarin
een oplettend oog de fpreekendfte overeenkomften vin .
den zal met alle de Staatkundige gebeurtenisfen van zynen tegenwoordigen tyd ."
Aan deeze opgehangen Schets beantwoordt bet tegen .
woordig Deel , en zet de laatst aangeweeze orrftandig .
heid aan de leezing eene verdubbelde aangenaamheid by.
Het zou ons gemaklyk vallen deeze overeenkomiten op
to zamelen ; doch wy willen den Leezer hierin niet
Voor tegenwoordig vergenoegen wy ons
voorkouien .
om de Chara&erbeelden van eenige
annen, door den
Heer STUART gelukkig getrofFen , voor zyn oog op to
hangen .
Allereerst doet zich BRUTUS voor : „ BRUTUS hadt
in weinige maanden meer gedaan, dan de grootfte mannen geduurende geheel bun leeven . Hy hadt zyn Vaderland vry gemaakt van bet flaaffche juk ; by hadt des .
zelfs vryheid vast gelegd in bet bloed zyner Zoonen, en
was zelf gefneuveld in den ftryd tegen een der dwingelanden . In bet beftuur van d n jaar hadt zyn verftand
en hart zyne Inaagedagtenis den eerften rang waardig
gemaakt onder de burgerhelden van vroege en laatere
Zyn Character was ongetwyfeld hevig , on .
eeuwen .
ftuimig , alles verweldigend ; doch juist daar door was
by ten hervormer gefchikt van den Romeinfchen Staat .
Rome hieldt nimmer op, look in de tyden eener llaaflche
on-
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onderwerping, zyne nagedagtenis heilig to houden, weli
ke in deeze dagen nog, door alle de Beminnaars der Vryheid en Voorflanders van de rechten van den Burger, dank .,
baar geeerbiedigd wordt."
Uitvoeriger fchetst by ons den holksvriend POPLICOLA.
„ In hem verloor de Vryheid haaren bekwaamen en
dapperen Voorvegter ; de Raad deszelfs fchrandertlen en
eerlykilen Staatsman ; bet Gemeenebest den gemaatigden, wyzen Wetgeever ; bet Volk deszelfs belangloosten
Begunfliger ; zyne Kinderen den braafflen Vader ; en eene
geheele reeks van
aatfchap.ypelyke deugden derzelver
fpreekendst Voorbeeld. - Geene Eerzucht deed hem
ooit bet onbepaaldst vertrouwen mishruiken . Door 'heal
viermaalen in een zo kort tydsbetlek de hoogfte waardigheid in bet Gemeenebest op to draagen , waagde de
Vryheid niets . --- De Raad , misnoegd over zyn Volkbehevend befluur , bet Been hem aller harten toeeigende,
mogt zomtyds zyne grootheid willen krenken, by was
verheven boven de aanvallen van den nyd , en kende
de wraakzucht niet .
Geene haatzugt was onder den
ichyn van edelmoedigheid de .dryfveer zyner daaden . fly,
die 's Dwingelands goederen ten buit aan bet Volk gaf ;
die telkens bet befchik over alle de uitgaven en inkomflen des lands hadt ; die tweemaal zegepraalend zyn ver.
rykt Leger binnen Rome wederbragt ;dieusalmn
delen bezat, om zich, zonder eenig verwyt, met ichat.'
ten to verryken, ftierf zo arm aan eigen bezittingen als
ryk aan goede werken .
Alle zyne grondbeginzelen
hadden geen enkel befchouwende verdienflen ; maar werden geleerd en bevestigd door zyn eigen leeven , bet
geen wy door niet eenen trek hebben misvormd gevonden, en waaraan wy, na alle die veredeling, welke de
Godsdienst aan onze begrippen van Deugd heeft gefchonken, nog eerbiedig de hulde bewyzen, zo wel van ons
verftand als van hart ."
Hulde aan de Waarheid en Regt to doen is de taak
eens Gefchiedboekers ; deeze volvoert de Heer STUAI :T,
als by OtS TARQUINIUS SUPERBUS dus voor oogen fchil .
dert : „ Wy , die TARQUINIUS in zynen voorfpoed, zo
wel als in zynen tegenfpoed, onpartydiger befehouvvd
hebben dan de Romeinen, by wien zyn Naam alleen gehaat was , ooit wilden of konden doen, kunnen niet nalaaten, by bet opmaaken van zyn Charafler, deszelfs uitileekende bekwaainheden, fchrander beleid , en onvermtreid
gc'
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geduld tot het bereiken zyner oogmerken, met verwondering to erkennen . In zynen vooripoed bedacht, voorzag
en wapende by zich reeds tegen zynen val . Zyn tegen .
fpoed benam hem zynen moed geenzins, en deedt zyne
bekwaamheden , zo al min gelukkig, zeker niet zonder
lof uitfchitteren . Een
an toch, die, beroofd van kroon
en van vermogen, overal aan zyne machtige tegenflreevers
vyanden kan verwekken ; die de banden van bet naauw.
fte bondgenootfchap kan doers breeken , om zyne verlooren
zaak byftand to bieden ; die zich aan bet hoofd van tal .
ryke Legers weet to dringen , en met dezelven meer
dan eens zyne vyanden tot bet uiterfle brengen kan ;
die, in eenen afgeleefden ouderdom, nog geheele Volken,
zelfs tegen hunnen zin, tot zyne oogmerken en onder- .
handelingen weet to dringen, en in bet veld met onver .
fchrokken moed den dood voor hem to gemoet doet
gaan ; wiens beleid geheele Legers beftuurt ; wiens tegenwoordigheid de flagorden aanvuurt ; wiens zwakke hand
den bekwaamflen vyand durfc aanvallen ; en wiens geest ,
tot aan deszelfs jongften fnik, vreeslyk voor zyne over.
winnaars is ;
zulk een
an bezat toch vermogens,
welken men bejammeren moet bet deel van eenen Vorst
geweest to zyn , die dezelven alleen tot zyne eigen
grootheid en willekeurig gezag dienstbaar hieldt .
Zulke bekwaamheden, tot heil des Volks aangelegd, had.
den zyne alleenheerfching tot een zegen des Lands ge .
maakt, daar zy nu alleen den zegepraal der Vryheid vergrootten over den bekwaamften Dwingeland. - De uitgelaaten vreugde van den Raad, over de tyding van den
dood van TARQUINIUS, ftaat borg voor bet recht, welk
wy bier aan zyne vermogens gedaan hebben ."
Een tweede POPLICOLA komt ons to vooren in n7ENE .
NIUS AGRIPPA , wien bet Volk als een Vader beminde
en vereerde : „ Zyn Zegepraal over de Sabynen mogt
zynen naam in de Gedenkftukken van Rome's heersch .
zugt vereeuwigen ; zyne bevrediging van den Raad ert
bet Volk richtte zyner naagedachtenis eene bevalliger
eerzuil op in bet dankbaar hart van duizende Nakome .
lingen, voor wien de erkenning van hunne Rechten, als
waardige medeleden van den Staat, een duurzaamer zegen
bleef. Aan den vereeuwigden POPLICOLA in gevoelens
gelyk, vereerde de armoede, waar in by flierf, even zeer
zyne belanglooze Vaderlandsliefde . Zyne geringe nalaatenfchap vergunde geen uitvaart aan den rang geevenre-
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redigd , dien by in 't Gemeenebest bekleed hadt. De
Voogden zyner Kinderen zouden hem daarom als een
gemeen man doen begraaven hebben ; loch dit leedc de
dankbaare menigte niet . De Gemeensmannen riepen bet
Volk byeen , hielden openlyk eene lofrede over detz
waardigen Volksvriend, en flelden elk eene vrywillige toelaage voor, om door eene luisterryke uitvaart het verwyt
van ondankbaarheid jegens den verdieiistlykften Burger
to ontgaan ."
COLtIOLANUS , door een omgekogte bende verraadlyk
vermoord, terwyl by bezig was met zich redenvoerende
to verdeedigen, werd regt gedaan door de Vofcers. De
meeste Leden der algemeene Vergaderinge gaven over dit
fnood bedryf hun hoogfte misnoegen to kennen . Het
voorafgaand oproerig gefchreeuw : Vermoord den Schelm !
Stenigt hem! hadt hun verbaasd, en de onmiddelyke geweldige aanval in eene verwarring gebragt, waar uit nie .
mand zich ter verdeediging van
RCIUS fpoedig genoeg
en zag, vervolgt de Heer
hadt kunnen redden . -- „
STUART, eenpaarig den val van deezen Held, wien de
dood op bet flachtveld fcheen to vreezen, met een diepgetroffen hart aan . Zy zelven , die zyn gedrag veroordeeld zouden hebben, weerhielden hunne traanen by zyn
Lyk niet, welks veelvuldige verraaderlyke wonden in huniie oogen de eeuwige tekenen der ondankbaare fchelmfche
lafhartigheid hunner Natie zouden blyven. Om dien
fchandvlek voor de eer des Volks of to wisfchen , beiloot men de vervolging der moordenaars .
„Allen, die onder hem gediend en overwonnen hadden,
waren woedend over zulk een dood van hunnen Veldbeer, en wilden aan deszelfs Lyk den eerbied bewyzen,
dien zyne nagedagtenis in hun dankbaar hart itnmer behouden zou, door alles gewillig zamen to brengen , wat 'er
tot eene aanzienlyke uitvaart van CORIOLANUS kon .vereischt
worden. - Deszelfs Lyk werd in een prachti~ Veldheers
gewaad op een praalbed ten Loon gelegd, en, op de fchouders van jonge aanzienlyke Oorlogshelden, naar de kost .
baare houtmyt gedraagen . Voor dit zielloos overfchot
ging een large trein met alle de kenmerken en gedenktekenen zyner veelvuldige overwinningen en veroveringen ; agter bet zelve volgde byna bet geheele Volk, wiens
eenpaarige traanen de onpartydigite getuigen van zyne
voorbeeldlooze verdienften voor de VolJcers waren . Na
dat elk bet eerbiedwekkend Lyk nogmaal befchouwd, en
zich naauwlyks aan dit gezigt hadt kunnen verzadigen,
werd
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werd de brandilapel ontftooken, waar op men 't nu ge .
legd hadt. Al wat de weelde en pracht toen nog had
kunnen uitvinden , om de laatile eer aaa Bevelhebbers en
Vorilen luisterryk en kostbaar to maaken , werd hier
ryklyk aan de vlammende houtmyt verkwist . Zy, die her
jongtle gedrag van mARCIUS, om deszelfs edele beginzc .
len, gehuldigd hadden, bleeven by het overfchot van
hunnen Vriend, tot dat het vuur alles verteerd, en atleen
de beenderen overgelaaten hadt.
Deeze overblyfzeleti
werden voords met de zorgvuldigheid van naauwe Bloedverwanten uit de asfche opgezogt, verzameld, en onder
eeu hooge en prachtige grafzuil begraaven, welker vercierfelen den nakomeling herinnerden aan den grootilen
Krygsheld van deszelfs tyd (*).
„ Rome, welk weinig reden had om eenen vyand to
vereeren of to betreuren , die zyn eigen Vaderland op
den rand des verderfs gebragt, en de traanen van eenige
Vrouwen hooger hadt geaeht, dan de aanzienlykfle en
eerwaardiglle Afgezanten van den Staat, liet het flechts
de Vrouwen toe om over den dood van CORIOLANUS, als
over het verlies van eenen Vader, Zoon , of Echtgenoot, tien maandep rouw to draagen . Zyne naagedachtenis werd echter vereeuwigd in de Romeinfche Gefchiedenisfen ; ten tyde van DIONYSIUS, en dus vyf eeuwen
naa zynen dood, fprak men nog van CORIOLANUS, en
de Krygshaftigheid van zyn Charater wischte byna ten
CC(s) Saloon wy in deeze Aankondiging alle andere Aanhaa .
'ingen des Schryvers hebben overgeflaagen , kunnen wy niet
voorby deeze to plaatzen : „ Dim. HAL. Lib. VIII . p . 528 .
PLUT . i n CORIOL. P . 233 . - Livius (L . II . C . 40 .) fchynt meer
;eloof gellaagen to hebben aan bet verhaal van den oudften
4omeinfchen Gefchiedfchryver FABIUS, volgens wien cOR1oLAvus tot eenen hoogen ouderdoni in ballingfchap geleefd, eri
nenigmaal gezegd zou hebben, dat zulk een toeftand dubbeid
Cicztto zegt, dat men
,llendig voor eenen grysaard was .
neende ,datbyzichelvnombt ezughratb,
en, om de woede der Volfcers over zynen aftocht to ontkonen ; maar fchynt zelf dit verhaal voor een vercierfel der Gechiedfchryvers to houden, om eene volkomen gelykheid tuschen CORIOLANUS en THE ISTOCLES to hebben, daar zy bei .
ten, naa de uitmuntendfte dienflen aan hun Vaderland, in bat .
ingfchap verweezen , tot de vyanden van hun Vadellaud overiepen, in BRUTO 11. 10. II .'
T
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eenemaale de fchandvlekken zyner heerschzugt en doendwaardige wraakgierigheid nit by dat Volk , welks oorlogzuchtige geest Dapperheid Deugd noemde .
Wy,
die bet gebruik van natuurlyke vermogens en bekwaamheden zorgvuldig onderfcheiden van bet enkel bezit dier
voortreflykheden, kunnen den .lof niet toeftemmen, then
de bedwelmende luister van zyne fchitterende daaden
den meesten ouden en laatere Gefchiedfchryvers van dit
'ak ontftreeken heeft ."
Naa dit I 't welk wy oordeelden to moeten laaten vooraf
gaan, vermeld to hebben, is dit de Characterfchets van
den Eerw. STUART : „ Ongetwyfeld had Rome Dog Been
grooter Veldheer dan CORIOLANUS voortgebragt.
Het
geluk volgde immer zyne heldhaftige onderneemingen ,
om dat by dezelven altyd voorzichtig berekende, dapper
ten uitvoer bragt, en zich door de ftrengheid zyner
krygstugt Heeds op zyne bende verlaaten kon .
Op
zyne wenken herftelde zich meer dan een' een to rug
deinzend, een op de vlucht geflaagen, Leger ; tegen zyne
bevelen waagde bet niemand to fpreeken , fchWon zeer
veelen zyn laatilen aftocht veroordeelden . - Zyne be.
kwaamheden als Veldheer waren hem min dienftig in den
R.aad . Onverzettelyke ftyfzinnigheid heeft Diets met de
Staatkunde gemeen, en Diets voegt den Regent in een
trry Gemeenebest -minder, dan den gezagvoerenden geest van
ten ftreng Krygsbevelhebber . --- Eene natuurlyke eigenzinnigheid , uit eene toegeevende opvoeding geboo .
Ten , flelde hem buiten ftaat, de infchiklyke houding van
een volkbehaagend man aan to neemen , en zyne oorfpronglyke trotsheid wilde zich hierin niet tot de minDe gemeenebestgezindfte
fle pooging vernederen .
denkwyze had hem, met zulk een Character, de liefde
des Volks nooit kunnen bezorgen ; doch zyne gevoellooze
beerschzucht maakte hem nu bet rechtmaatig voorwerp
van deszelfs haat .
Alle zyne burgerlyke, deugden
konden hem nooit, meer dan geacht , Dimmer bemind ,
maaktn . Zyne ftroeve ingetogenheid , welke geen deel
Pam aan eenige ligtzinnige genoegens der jeugd ; zyne
flrenge regtvaardigheid , welke even min voor anderen,
dan voor zichzelf, toegeevend was ; en de ernst van zyn
voorbeeld, bet welk altyd Zeden voor anderen predikte,
ontnamen alien bevalligen luister aan zyne onbaatzuchtigheid, weldaadigheid en opofferingen voor zyne Vrienden . De oninfchiklykheid, onverzoenlykheid en wrack.
zug-
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zugtigheid, van zyn ligt bel digd hart, ma kten hem onget
fchikt vow de minzaame zamenleeving . - Eerzucht
en moedermin waren de alles overfpanneude dryfveeren zyner daaden .
In veelvuldige gevechtep zyn leeven
voor het Vaderland gewaagd hebbende , fchroomde ky
niet dat Vaderland op to offeren aan zyne beledigde eer ;
en de luisterrykfte voldoeningen zyner eer van de hand
geweezen hebbende , nit trouw voor zyne aangenomen
Vrienden, onderwierp by onbefcliroomd derzelver belangen aan de beden zyner
oeder: De tederife moeder .
liefde moge nu de agterflelling van de zaak zyner weldoenders al eens bedekken ; nimmer billykt de allergevoeligffe
eerzucht den vyandlyken aanval van eigen medeburgers
en vaderland .
Deeze misdaad verduistert alle zyne
verdienflen . Zy is de grootie, waaraan zich een fterveling kan fchuldig maaken . Alle andere misdaaden toch
maaken of hem alleen die ze bedryft, of flechts weinigen
buiten hem, ongelukkig ; maar de vyand zyns Vaderlands
dreigt den ondergang aan geheele
aatfchappyen, en offert
duizenden aan zyne rampzalige woede op . Geene reden
ter wereld kan ooit zulk eenen aanval rechtvaardigen,
en, hoe groot bet Character van COLIOLANUS in ons oog
voor het overige ook zyn mogt, deeze daad alleen zou
ons hem met verfoeijing in deeze Gefchiedboeken doers
biandmerken ."

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz . gedaan in de Yaaren 1768
tot 1771, door den Heer j . S . STAVORINUS, Schout by
Nacht by de Admiraliteit van Zeeland . Gevolgd van
eenige belangryke Aanmerkingen , over den Hart, Ge .
woonten , Levenswyze , Godsdienstplechtigheden en Koophandel, der holkeren in die Gewesten . In Twee Dee.
len .
et Kaarten . Te Leyden by A . en J . Honkoop,
1793 . In gr. 8 YO- 464 bl.
EERSTE UITTREItZEL .

ndien eene ondervinding van veertig jaaren , die men
in den dienst van zyn Vaderland gereisd heeft, iemand
boven anderen het recht geeft, om zyne Waarne,enfingen
en gevoelens , ten opzichte van Landen en Volken, mede
to deelen, dan bezat de Heer sTAVORINUS dit recht ; en
T z
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we] to meer , daar zyne betoonde opmerkzaamheid 2yne
onvermoeide vlyt alztns evenaarde . Van tyd tot tyd
eenige befcbryvingen van zyne gedaane Reizen opgetteld
hebbende, begreep de Uitgeever, die dezelve, naa des
Schryvers dood, met zeer veel genoegen gelezen had ,
dat nog veele anderen hetzelfde genoegen zouden kunnen fmaaken , wanneer zy deeze Reizen gedrukt konden leezen . Dit denkbeeld gaf aanleiding tot de uitgave
der eerst opgetekende Reize des Schryvers , met een
Schip der Nederlandfche Oost-Inditche Compagnie gedaan . De Beer STAVORINUS , zynen tyd nuttiger willende befteden, dan denzelven, geduurende ettelyke maanden agter den anderen, aan Land door to brengen, bet
geen al dikwils bet lot der Zee- Oflicieren is, gevoelde,
door reislust aangefpoord, groote begeerte om intusfchen
eene rein' naar Batavia to doen ; verzoekende daarom,
behoudens zynen rang als Capitein ter Zee, by de OostIndifche Compagnie, als Scheepshoofd to worden aangegefteld, her geen hem ook is toegeffaan : loopende by
met bet Schip de Snoek, den 24tten Juny, uit Viirfingen
in Zee .
Uit den Tytel , bier boven , ziet men reeds, dat de
Schryver zyne reize verder dan Batavia heeft voortgezet, waar toe de gelegenheden telkens door hem opgegeeven worden .
De gebeele Reis wordt in bet Eerfte
Deel . in twee Boeken, bet Eerffe van Zeven, bet laatfte
van Zes, Hoofdftukken, voorgedragen . Dus vindt men, in
bet life Boek, ifte Hoofdftuk, de reiz' van Zeeland , tot
aan de Kaap de Goede Hoop, alwaar bet Schip den 17den
November, des namiddags omtrent drie uuren, op de Ree
Rep ; hebbende, federt deszelfs vertrek van Vlirfingen,
,So dooden en 58 zieken, meest alle aan bet fcorbut . By
de laatife onttering in Zeeland, io Juny 1768, beliep bet
-geheele getal der anfchappen op a2s Koppen . In bet
Tweede Hoofdftuk, befchryft de Beer STAVORINUS zyne
reize van de Kaap, den I2den December, met 218 Koppen, (hebbende uit bet Hospitaal aldaar een party half
gezond Volk aan boord gekregen) tot deszelfs aankomst
up de Reede van Batavia, den 19den aart, namiddag
om 4 uuren . In bet Derde Hoofdftuk, eene kleine reis
ey tot
cm Peper, van Batavia naar Bantam, van 1o
4 Juny. In bet Vierde , eene Reize van Batavia naar
Bengalen , met 74 Europeaanfche Zeevaarenden en 31
ooren aau boord, van, 12 Augustus tot 26 September
x7 6 9,
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van f"oltha bet anker
wierpen, en naar bet Hollands Comptoir Hoisgly vertrokken .
In bet hyfde Hoofdfluk wordt Bengalen , en
de terug togt naar Batavia, belchreven, tot 2 July 1770,
in bet Zesde, de terug reize naar Kaap de Goede Hoop,
alwaar de Schryver den 3den January 1771 , met bet
Schip het Huis ter
ye, ten anker kwam . Wordende
het vervolg der reize naar Nederland , tot i6
ey
van dat zelfde jaar , in bet Zevende Hoofdfluk voorge .
drageri .
Het Tweede Boek des Eerflen Reels bevat, in Zes Iloofdflukken, verfcheidene Aanmerkingen, betrefende bet Eiland 3ava , de Straat Sunda en Batavia ; gaande bet
ifte over bet Eiland Yava in 't gemeen, de Straat Swida, bet Prinfen Eiland, bet Eiland Dwars in den Weg,
de Bogt van Anjer, de Reede van Batavia, bet Ryk van
Bantam, van 9'accatra, van Cheribon, over den Keizer
en Sultan van ;lava, en bet Vorftendom Wadura. In bet
2de HoofdJtuk wordt de natuurlyke gefteldheid van lava
befchreven ; in bet 3de de geographifche gefteldheid van
Batavia, en in bet 4de en e5de de Regeeringsvorm en
de levenswyze der Europeers aldaar. Het W de, of laatfte , Hoofdfluk vertoont de Nederlandfche Buiten-Comp.
toiren , Ambon , Banda , Ternaten ,
accasler, Timor,
Banjer- asfing,
alacca, Yava's Noordoostkust, Choro .
rnandel, Ceilon, Bengalen, Suratte, allabaar, Sumatra's
Westkust , Bantam , Palembang , Cheribon , enz . bene .
vens de Eilanden Onrust , de Kuiper , Purmerend, ed
Edam .
Deze Reisbefchryving zeer veele byzonderheden be .
vattende , meenen wy onze Lezeren to zullen vermaa.
ken, wanneer wy hen eenige verfchillende befchryvin .
gen uit dezelve voordragen . Wy bepaalen ons derhalven aanvanglyk tot de befchouwing der Dorades, Haayen
en Lootsmannetjer, welke in menigte naby de Linie aangetroffen worden, en bet yolk op onze Schepen meestai
eene aangenaame ververfching verCchaffen ; wordende zekere visch , Albicores geheeten, door hetzelve gemeenlyl:
met den naam van Halve Koorden beftempeld .
„ De Dorades is een der lekkerfte Zeevisfchen die men
vindt ; by is lang en plat, en bedekt met zeer kleine
fchubben , daar zyn 'er van de lengte van vier tot agtvoeten ; doch de meesten, die ik heb helpen vangen, waren zelden boven de zes voeten Lang, en gemeenlyk tiern .
1769 , wanneer zy op de Reede
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of twaalf pond zwaar . De kop is flomp en rond, he&
bende de Visch aldaar ook zyne grootfl :e breedte, van
waar ze dun en final naar den flaart afloopt . Wanneer
zy digt aan de oppervlakte van 't watq zwemmen, vertoonen zich verfcheiden couleuren, als blaauw, groen, zil .
ver en goud , door malkanderen, op bet allerlevendigst .
Zy zwemmen zeer fuel, en fpringen fomtyds eenige voeten boven water om hun prooi to vatten, welke de vliegende Visch is . Schoon de Dorades de lekkerfte Zeevisch is , die men in de groote Zeeen vangt, zoo is by
echter wat droog : als de ftaart gebraaden is, heeft by in
fmaak veel van onze Kabbeljauw . De Dolphyn, die voor
bet mannetje van de Dorades gehouden wordt, heeft dezelfde gedaante en fmaak ; doch is zoo fraai van couleur
.uiet. De Albicores zyn dik en in een gedrongen , met
een fcherpen kop, dikken buik , en dunnen flaart , voorzien ; de rug is donker bruin , en van onderen wit ; de
visch is vaster en drooger dan van den Dorades, en is
ook zoo fyn niet ; echter verflrekt by den Zeeman tot
eene fmakelyke Spys : wy vongen 'er verfcheiden die maer
dan zestig of zeventig ponden zwaarte hadden, en welke
wy met moeite met de lyn binnen boord fleepten ; zy
zwemmen nooit alleen, maar altyd met eene menigte to
(amen ; men vangt ze met den haak, of fchiet ze met den
barpoen ; zy azen niet alleen op vliegende, maar ook op
2llerhande kleine, Visfchen . Hier van hadden wy op zekeren dag eerie aangenaame vertooning ; wy zagen van
verre eene groote menigte van Albicores , die in een ronden kring zwemmen , en met hunne flaarten met groot
geweld bet water beukten, en in bet midden was eene
menigte van kleine visch ; nader by komende, zagen wy,
dat de kring hoe langer hoe kleiner door hun gemaakt
wierd, waardoor de kleine visch in menigte op malkan .
der wierd gepakt, tot dat ze, kort daar na, door hunne
Vyanden werden verfionden . Deze kleine vischjes, die
de gedaante van de Spiering vertoonden, hadden wy dik .
wils in zoo eene menigte by bet Schip, achter aan bet
roer , dat bet yolk die in voile mandjes nit bet water
fchepte, en, na een dag of drie in bet zout to hebben
gelegen, voor Ansjovis aten ; zoo rasch wy deze vischjes
by ons zagen, werden wy altyd door Dorades en Albicores vergezeld .
„ De Bonyt fchynt dezelfde visch to zyn, zoo wel in
gedaante als fmaak ; maar by is veel Weiner, zoo dat ik
ge-
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getoove, dat by, nog jong zynde, den naam krygt van
Bvnyt, doch, ouder en grooter, Atbicores wordt genaamd ;
ik heb 'er ten minflen geen onderfcheid in kunnen zien
dan alleen in de grootte .
,,
et mooi fil weer vongen wy nu en dan ook Haai
jen ; loch meet uit verntaak dan om dezelve to eeten,
vermits zy daar weinig toe gefchikt zyn, fchoon de flaart,
door den
atroos, nog wel eens gegeeten words ; maar
dan moet by eerst eenigen tyd met voeten getrapt wor .
den, tot zoo fang, dat 'er een ligt fchuim van afkomt.
HIet is een gulzig en vleeschvreetend dier, dat alles opflokt wat bet maar voorkomt , en zeer gevaarlyk is voor
hun die over boord vallen, of zwemmen willen op plaatfen daar zy zich ophouden : bun proof zou hun nooit
ontfnappen, indien zy niet veel moeite hadden om ze to
vatten, dooxdien de opening van de keel van onder is ;
ileekende bet bovenfle van den fnuit wel agt of Lien
duimen verder vooruit dan de mond, die zeer wyd en
breed is, met drie ryen tan den , die alle in malkander
fluiten, en alles affnyden wat 'er tusfchen komt. Ik heb
een van deze dieren een yzeren koevoet in den bek zien
fleeken, waarin wy naderhand de gaten, welke de tanden
gemaakt hadden , duidelyk konden zien . Zyn grootfle
kracht is in zyn flaart gele$en . Gevangen zynde flaat by
bet water dat bet fchuimt, en binnen boord moet zich
ieder voor hem wachten, then by anders armen en beenen aan flukken zou ilaan . De huid is zeer hard en
fcherp, vQoral gedroogd zynde, en is van boven en tee
zyde van eene vuil groene couleur . By zyn prooi komende, zwemt by 'er refit onder, en, zich als dan op
den rug keerende , wegens de plaatfing van zyn' mond,
vat by die fchielyk, en floktze geheel in den romp .
en
vangtze gemeenlyk met een grooten haak, die aan koperdraad van twee of drie dik, en vier of vyf voeteu Lang,
vastgemaakt is, vermits by touwwerk daadlyk afbyt ; dit
koperdraad is gehecht aan eene lange flerke lyn, die in 't
Schip vastgemaakt is ; omtrent zes voeten van den haak ,
bindt men een flak -outs , dat al dryvende 'den haak
ophoudt, waaraan een iluk fpek of vleesch geflagen is ;
zoodra de Haai den haak gevat heeft, moet men terflondi
met de lyn botvieren , vooral wanneer bet dier vat
groot is . dat men zien kan, door then bet water in de
groote Zeeen zeer helder en doorfchynend is , waarna
men de lyn zacht inpalmt , tot dat by weder begins
to
T4
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to rukken, als dan viert men bot, tot dat by eiitdelyk,
vermoeid, op zyde van bet Schip met zwaarder touwen,
die men om zyn lyf tracht vast to maaken, binnen boord
wordt gehaald, daar by met koevoeten en handfpaaken
op den kop geflagen en gedood, of verdoofd wordt, out
tconder gevaar den f'aart of to kunnen fnyden . Dit dier
heeft veeltyds vyf, zes of meer, zuigers aan bet lyf
bangen, die hem Diet verlaaten, maar daar zo vast aan
blyven, dat men eenigzins geweld moet gebruikeri, om
ze 'er van of to trekken .
„ Behalven deeze is 'er nog eene andere foort van
visch , die de Haai vergezelt, en altyd by dezelve zwemt ;
zy heeft den naam van Lootsmannetjes gekreegen, om dat
men meent , dat zy bet aas voor hem opfpoort ; en
deze is veel moeijelyker om to vangen , dan de Haaijen
zelf ; echter gelukte bet ons 'er een van to fchieten met
een helger, want zy byten aan Been haak . Hy was agt
duim lang, met donker blaauwe, en witte, f%reepen voorzien, ieder van een duim breed, en die als banden om
't lyf liepen . Hy hadt omtrent twee ponden zwaarte,
was zeer fmaakelyk, en Diet zoo droog als andere Zeevisch ."
W y zullen op deeze Natuur- of Vischkundige Befchry-,
ving doen volgen des Schryvers Reize naar den Tafel .
berg, welks gezicht algemeen als merkwaardig bekend is,
weshalven de Schryver, niet lang na zyne aarkomf}e aan
de Kaap , zyne nieuwsgierigheid op diets Berg voldoen
wilde ; wordende zyne reize derwaards dus befchreeven
„ Party met nog drie andere Liefhebbers gemaakt hebbende, en na ons van wat eeten, drank en een Wegwy .
zer to hebben voorzien, vertrokken wy des morgens omtrend half drie uuren uit bet VIek van de Kaap, dat aan
den voet des Bergs gelegen is ; een weinig voortgegaan
zynde, leidde,ons de weg langs de Tuinen,die bier en daar
door de Kaapfche Burgers aangelegd zyn . Ben klein half
uur gaatis boven dezelve , bleef de weg gemakkelyk en
met weinig ryzing ; doch verder komende, began by meet
en mccr fteiler to worden , loopende langs den fmallen
rug des Bergs , welke omtrent ter halver hoogte tegens
de regtopgaande iteile zyde van den Tafelberg eindigt -,
deeze plaats wordt door de Kaapenaars de Krantr genaamd. flier bevonden wy ons met Zonnen opgang,
zynde omtrend half vyf uuren, en hielden bier onze rustPlaatsQ Aan beide zyden van deezGn rug wareti fteile en
die.
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diepe laagtens ; aan de regterzyde flroomde een riviertje,
bet welk haar oorfprong boven nit den Tafelberg orrtleent, en de Kaap van versch water voorziet ; maakende
bier een zacht geruis door de keifteentjes , die in menigte in deeze kloof liggen : de rug zelve was byna
overal met laag kreupelbosch bezet , alwaar zich eertyds bet wild gedierte plagt to onthouden ; doch welk
aldaar nu niet meer gevonden wordt, ten mintten werd
niets daarvan by ons vernomen .
„ Tot dus verre was bet opklimmen ons niet zeer
zwaar gevallen ; maar nu begon bet pad hoe ]anger hoe
Iteiler to worden, en zoo final, dat bet fomtyds tlechts
de breedte van twee voeten had : verfcheiden plaatzen
waren 'er, die wy op moesten klimmen, die weinig van
bet loodregte verfchilden . Aan de linkerzyde hadden wy,
als bet ware, een muur van fleile opeen geftapelde rotfen, en aan de regterzyde een diepe kloof, het welk,
wanneer Wy ons veritoutten daar in naar beneden to zien,
eerr ysfelyk gezicht gaf . In bet klimmen hielden wy ons
vast aan kleine heesters , die hier en daar tusfchen de
rotfen waren opgewasfen : dit noodzaakte ons dikwyls to
rusten, wanneer wy eene wat breeder plaats aantrofl'en .
Hoe verder wy naar boven kwamen, hoe moeilyker bet
pad wierd, zo dat wy werk genoeg hadden, ons aan de
ruigte vast to houden, om niet in deeze verfchrikkelyke
diepte neder to ftorten, en ellendig ons levee to verliezen . Wanneer de plaats bet ons toeliet, rolden wy nu
en dan groote fteenen naar beneden, die, in bet vallen
op andere nederftortende , een ysfelyk geweld en geluid
in de kloof maakten , tusfchen de iteile zyden van den
Berg geleegen : fomtyds ontmoetten wy groote brokken
fteenen, van wel twintig voeten in bet vierkant, die van
den Berg afgefcheurd waren , en hier en daar verfpreid
lagen . Het pad, dat wy betraden, was zelfs Wet anders
dan opeen geftapelde losliggende tteenen , die bet klim .
men nog gevaarlyker en ten uiterften moeijelyk maakten,
door de fcherpe kanten en punten . Een van deeze lostrappende, volgden 'er veele andere, en a!s men in zo
een geval zich niet met de handen aan het heestergewas Iterk vast houdt, loopt men veel gevaar orn naar
beneden to florten .
,, Eindelyk geraakten wy des morgens om half agt op
bet platte, of opperfe, gedeelte van een Tafelberg, het
T 5
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welk den naam heeft van de Tafel, dewyl zy, van benoden gezien zynde, zich plat vertoont .
„ flier hadden wy bet fraaifte gezicht , dat man zich
verbeelden kan : wedr en wind waren ons dien dag gun .
i}ig ; de lucht was helder met aangenaame zonnefchyn :
landwaards werd ons gezicht bepaald door bet hoog ge .
bergte, van Hottentotsch-Holland ; zuidwaards zag en wy
de Baai - Fals, tqt deszelfs oosthoek toe, en de Romansklip , welke in die Baai ligt , branden . Tusfchen den
Tafelberg en den Zeeboezem , vertoonden zich de Tuinen
ConJtantza ; wat verder zagen wy de Houtbaai, en, wat
meer westwaards draaijende , den Leeuwenberg , waarvan
de kop, fchoon zeer hoog, ons niet meer dan een heuveltje toefcheen, wegens de veel grootere hoogte, daar
wy ons op bevonden ; by fcheen onder once voeten to liggen, niettegenftaande de afftand by de tienduizend voeten was . De Leeuwenftaart , over de duizend
voeten hoog , geleek eene effene vlakte ; bet allerfraaifte
gezicht was dat van do Tafelbaai ; bet Robben-Eiland,
dat midden in dezelve ligt , verbeeldde niet grooter dan
een ordinaire Rog, op bet water dryvende, fehoon hetzelve drie kwartier uur gaans in den omtrek is, Van de,
Schepen , die in de Baai geankerd lagen, kon men bezwaarlyk de
asten, maar geenszins de Raas, onderken .
men : de Booten, en andere kleine Vaartuigen, vertoonden
zich weinig grooter dan enkele ftipjes . Het IJasfen-Ei .
land, dat ruim agt mylen van de Kaap afligt, en zeer
laag is , was echter volkomen zichtbaar . Het vlek van
de Kaap, waar wy van boven op nederzagen, fcheen een
klein vierkant, waar van wy wel de blokken, maar geenzins de huizen, konden onderkennen, dan alleen, doch
Raauwelyk, de Kerk ; ook bet Kasteel, om dat hetzelve
een weinig van bet vlek verwyderd ligt . Het is niet wel
to befchryven, in welk een klein begrip dit alles en de
rondom gelegene landen, wegens de groote hoogte, zich
vertoonden . Ten uiterften akelig was bet gezicht aan
dien kant, waar wy opgeklommen waren , alzo dezelve
zich als een ieile opgaande muur vertoonde, en zelfs
voorwaards over fcheen to hangen . Bet vooruitzicht,
van daar langs weder naar beneden to moeten afdaalen,
was ver van ons nit to lokken, en 'er was geen ander pad
dat wy gebruiken konden.
„ De lucht was bier boven zeer fyn en koel, niettes
gem

J. S . STAVORINUS, REIZE .

287

genfl:aande de Zon zeer helder fcheen, en het thans in
dit gewest Zomer was, en aan de Kaap een warme dag,
alwaar de Thermometer op then tyd op 8o° Bond . Wy
lieten van eenige Slaaven, die wy medegenomen hadden,
wat ruigte by malkanderen gatren , en een goed vuur
aantooken, daar wy rondom gingen zitten, en ons middagmaal deeden .
„ Eenigen tyd dus uitgerust hebbende, gingen wy een
gedeelte van de Tafel rond wandelen, daar wy ruim anderhalf uur mede doorbragten . Deeze is zo vlak niet,
of 'er zyn hier en daar verhevenheden van rotten ; doch
de hoogite flechts van een mans lengte ; op veele plaat .
fen is de grond ook niet anders dan enkele rotfen, die,
gelyk als zeebaaren uitgearekt liggen . Uit bet Noordoosten en Zuid-oosten, tusfchen die rotfen, zyn plaatfen
van een teenachtige aarde , waarin verfcheiden aan ons
onbekende foorten van bloemen flonden to bloeijen, waarvan 'er fommige een zeer aangenaamen, en andere een
ftinkenden, reuk gaven . Wy zochten eenigen tyd naar
Vyvers, die men verbaalde, dat hier v66r deezen zouden
zyn geweest ; dock zagei niets, dat daar naar geleek ;
maar wel een aangenaam zoet water, dat een weinig geel
gecouleurd was ; op fommige plaatfen, in de fcheuren eu
reeten der rotfen, agtergelaaten door de dikke wolken,
waarmede de Tafel bedekt wordt, als 'er een Zuid-oostenwind waait. Dit water verfrischte ons zeer , toen wy
boven kwamen , vermits wy geen water van de Kaap
mede°enomen hadden, en byna van dorst verfinachtten .
en vindt 'er ook op verfcheidene plaatfen , daar
„
maar een weinig aarde is, eene foort van rietachtig gras,
dat fcherpe punterp heeft, en nog al redelyk hoog opgroeit, en tusfchen beide met bloemen verfierd 'is, zo
als wy hier boven reeds gemeld hebben . Naar het Zuiden en Zuid-oosten heeft de Tafel eene merkelyke helling ; doch op bet einde loopt de Berg weder veele honderde voeten fteil naar beneden, met zwart uitil :eekende
en overhangende rotfen , zo dat ze van die zyde onmogelyk to beklimmen is . .
„ Na ons aihier rum vier uuren to hebben opgehouden, begonnen wy even voor den middag den Berg of
to klimmen . Een half uur benedenwaards gekomen zyn .
de , vonden wy eene inwyking in de rots, die verre
voorwaards overhong, en een aangenaame grot maakte .
De grand was 'er met een kort gras bezet ; een ftraal
van
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van een helder zoet water, ter dikte van cen duim, ontfprong uit de rots, in bet binnenffe der grot , die wy
in bet opklimmen niet opgemerkt hadden ; hier leiden wy
ons een half uur op bet gras neder , en nuttigden de
ons tsog overgeblevene provifie , waarop wy weder met
frisfchen moed afklommen .
,, Was bet opklimmen moeijelyk en gevaarlyk geweest,
het nedrgaan was nog erger . Dewyl wy verplicht waren
altoos rond to zien, waar wy onze voeten zetten zouden , zagen wy to gelyk in de ysfelykife diepte neder,
welke ons hoofd duizelig maakte. De minffe misFfap was
:an veel gevaarlyker dan by ]let opklimmen, vermits wy
oils toen nog met onze handers aan bet heestergewas konden vasthouden , waarvan wy nu geen gebruik konden
maaken, ten zy wy achterwaards afgingen, waartoe wy
fomtyds genoodzaakt waren : en over de losliggende fcherpe ifeenen of to glyden, kwam ons nog gevaarlyker, zo
Diet ondoenlyk, voor . Gelukkig kwamen wy echter oin
half drie uuren aan de platte klip, op twee derde van
de hoogte naar beneden . Dit is een laage vlakke rots,
waarover bet riviertje, dat van boven nit de kloof ontfpringt, naar beneden affiroomt .
,, Toen wy hier een weinig gerust , en ons met eena
teug van eat helder Springwater verfrischt hadden , daalden wy verder of naar beneden ; doch fangs een veel
gemakkelyker weg, dan wy des morgens in bet opklimmen tot hier toe gehad hadden, en kwamen 's namiddags om vier uuren in bet viek van de Kaap te rug.
's Avonds, en den volgenden dag, waren wy byna niet
in ftaat om armen of beenen to gebruiken , door vermoeidheid en ifyfte, die ons van bet op- en afklimmen
bybleef : nog wel zes dagen daarna behielden wy pyn in,
de dyen, die ons bet gaan , zelfs langs eenen gelykengrond, zeer moeilyk maakte ."
Hier en daar vind men , in deeze Reis , berichten,
welken voor den Zeevaarenden van veel belang zyn . Dus
fchryft de Heer STAVORINUS, dat de miswyzing van bet
Compas bet gemakkelyk en byna bet zekerst middel is,
om de Kaap aan to doen . Dat by, op zyne reize van
de Kaap naar Batavia , by bet Schip , van onder bet
water, een geluid hoorde opkomen , even als de frem
van een kermend mensch ; het welk zich vervolgens telkens herhaalde . Dat by vermoedde dit van een Zeeleeuw
k°vam, die zich digt by bet Schip kon bevonden hebben,
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bei ; doch dat zyn Conflapel hem verhaalde, dat by, op
een zy ner reizen naar de Indien , nog eens een dergelyk
geval gehad had , en dat zy daarop eenen vliegenden
storm hadden gekreegen, waar door zy, 24 uuren lang,
geheel geen zeil konden voeren . En dit zelfde had ook
by den Schryver plaats , nadien mede onverwagts zulk
een vliegende ftorm ontttond . Eindelyk, dat de ververfching, welke men to Bantam, op verzoek, aan de Schepen levert, en voor welke de Compagnie honderd guldens in rekening gebragt wordt , bettaat in een kleine
oude Buffel, wiens vleesch niet gaar kan gekookt worden , een weinig flegte Groente, en veertig ftuks Hoenders .
Het Tweede Deel
doch wy hebben voor ditmaal
genoeg gezegt, van een Werk, dat in een Tweede Uittrekzel nader befctlouwd dient to worden .

DE BOSCH Carmen de xqualitate hominum . Amftelodami apud P. den Hengst, 1793 . 80 pagg. 'in 4to- f. tn .

HIFRONY I

e Prysvraag van Teyler's Godgeleerd Genootfchap, over de
gelykheid der menfchen , fchynt aan den Heer DE nosed
tot het zamenftellen van dit Dichtftuk aanleiding gegeven to
hebben .
en zou onregtvaardig handelen, wanneer men van
hen dezelfde naauwkeurigheid, in het beantwoorden dezer
Vraage , verwachtte, waarvoor een wysgeerig betoog vatbaar
is . Eene dichterlyke behandeling van dit onderwerp laat eene
zoo volledige ontwikkeling, en naauwkeurige bepaaling van alle
de byzonderheden, die daar toe behooren, geenszins toe .
aar
daar tegen heeft deze behandeling wederom dit voordeel, dat
de plichten , die nit de gelykheid der menfchen voortvloeien,
door de Dichtkunst, die oiimiddelyk tot het hart fpreekr, met
oneindig meer kracht en vuur kunnen warden aangedrongen,
en dus een grooter vermogen op de menfchelyke ziel oefenen, dan de koele redenen der Wysbegeerte . En de Heer Da
noscx heeft, in de daad, in dit tuk van zyne dichterlyke
talenten een nieuw en zeer voldingend bewys gegeven ; alle
de voordeelen dier edele kunst up de uitmuntendfte wyze doers
werken ; en zyn onderwerp met alle fieraadien, waar voor het
vatbaar was, alleraangenaamst verlevendigd . Wy geven tot
eene proeve de volgende plaats over de gewigtige Vraag ; of
een Volk zyn' Koning, wanneer by onbillyk handelt, onttroo .
lien mag :
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Hic m1 hi difrcilis cantanti causfa movetur ;
Fasne fit injustum folio detrudere regein !
Res gravis exempli ; velit hanc quicunqne tueri
Sulcet iter medium Scyllamque interque Charybdiin ;
Ne nimis imperii popularis laxet habenas,
Neve tyrannorum manibus nova tela minijirec.
Suadeat utilitas, justi prope mater & aqui,
Quid primum videas, & quanta bonique malique
Inde fuperventura humanis copia rebus ;
Tune tu, fubdiltis rationibus omnibus, illam,
Civibus & patrix qua proderit, elige partem .
Unius ob fastus fwdumque cupidinis estum
Fas & jury vetant lacerari mile dolore .
Si tormenta parans fociis cedesque riefandas
Sanguine civili maculet ezentius aulam,
Cominunem confurgat Etruria fortis in hostem,
Et regis furias prafenti arte retundat.
Hic inodo non valeat Therfitis garrula lingua,
Emptaque vox pretio vel feditiofa tribuni,
Errores hominum qui feva in crimina vertit ,
Confulit atque fibi, patri a nec commoda carat .
Lex fuprema, falus papuli, lex aurea, nullis
Decretis regum vel commaculanda fenatus :
Huic conful fasces , fubmittat rex diadema ;
At quoque fubmittat fe mens ignara popelli , &c.

De Opdragt van dit Vers, aan den Heere WYTTENSACi3, is
zeer fchoon gefchreven : en van de Ode van den Heer oosTERDYtt, die voor hetzelve geplaatst is, moeten wy, fchooiz
wy over den inhoud daarvan ons niet verkiezen nit to laaten, dit getuigenis geven, dat zy, als kunstiluk befchouwd,
alleruitmuntendst is, en een treffend bewys oplevert van bet
uitttekend dichtvermogen van dezen bekwaame# Gryzaart .
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Traitrs des Declinaifons & Conjugaifons de la Langue Frail .
gaife , of: Verhandeling van de Declination en Conjugation
der Franfche Taale , voorzien met veele noodige en nuttige
regelen, in ljraagen en Antwoorden, par J . E. DU CASQUET,
aitre admis d'uue Ecole penfionaire dtablie a Dordrecht . Te
Dordrecht, by N . van Eysden en Comp . 1793 . In 8vo . 158 bl.
The new Pocket Di&ionary, of the Dutch and English Languages , in two Parts , dal is : Nederduitsch en Engelsch
WYoordenboek, doer BALDWIN JANSON , Profesfor and Translator of the Dutch and French Languages, &c . Te Londen,
by T. Vernor en Hood, enz ., en to bekomen to Rotterdam,
by L. Bennet, 1794. In half Qsarte formaat. 57o bl.
Lesfen voor Eerstbeginnenden in de Engelfche Taal, verdeeld iu
vier Clasfen . Vertaald en uitgegeeven door j. VAN BE ELEN,
Kostfchoolhouder to Leyden . Te Leyden, by A . en J . Honkoop .
In 1amo . 271 bl.
Y voegen deeze drie Stukjes by elkander , om dat ze
over een zelfde zaak, namelyk over de kennisfe van de
taal onzer nabuuren, handelen r In her eerfte geeft de Heer DU
CASQUET de beste en gefchiktfte regelen aan de hand, out ill
de Franfche Taale to Declineeren en to Conjugeeren ; en wel volgens de Franfche Academic van Parys, in alle tydeu en wyzen .
In her tweede ontmoecen wy een beknopt Engelsch en Hol,
landsch Woordenboek , her welk de Engelfche Hoogleeraar JANaan de Hertogin van YORK , die, in
SON heeft opgedraagen
die Opdragt, omfchreven words, als zeer bekend zynde met de
keurigfte iettervruchten der Nederlanderen ; en haar vermaaic
vindende in her leezen der wedrgadlooze Dichtwerken van
JoosT VAN VONDEL . De Opfteller heeft de Spelling van HAL•
IVIA , volgens den laadlen druk van 1791, gevolgd . Tot plaatswinning hadden 'er wel eenige verouderde woorden ult mogen
blyven, die men toch in zulke beknopte Woordenboeken niec
kan verwachten .
In her derde Boekje geeft de yverige j . VAN BEN( ELEN een
aantal zeer bevattelyke en aangenaaine Lesfen, dienende oiu de
eerstbeginuenden de Engelfche Taale door voorbeelden to leeten. Dir Werkje is zeer goed gefchreeven, en de opklimming
der Clasfen by uitflek gefchikt voor de Schoolen . Hier en daar
echter is de Vertaaling eenigzins qyf : zo als by voorb :
ake
daar de Heer VAN BEamIELEN :
aak huast, voor
haste,
ftelt ; doch dat wy liever in de gewoone Volkstaal zouden
uitdrukken : Haast a , ea foortgelyken .
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Itlengelingen uit wyne Portefeuille . In Vier 4fdeelingen . Door J . A'
.BACKER . Ilde Deel. Te AmJleldarn by A. B. Saakes, 1794. In
8vo, 252 bl.

even als bet voorgaande Deel (*) behelst dit

tweede, in
byzondere Afdeelingen . i . Fertelzels, Pertoogen en HerdersE
Dichtflukjes. 3 . Anecdotes, en 4 . edegedeelde
°angen , in •o

Vier
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engelingen. Ten opzichte van alien beroepen wy ons op ons
reeds gegeeven oordeel ; kunnende de volgende Anecdote ter
proeve verfkrekken
XANTIPPE .

Op bet hooren van den naam varl XANTIPPE, maalt ieder
zich haar wezenlyk karakter voor zyne verbeelding, en flelt
'er den geduldigen SOCEATLs nevens . 'k Behoef diensvolgens
et to zeggen wie zy was . Nlaar 't volgende verhaal zal aantoonen ; dat zy , by alle kwaadaartigheid , haaren man liefde toe .
SOCRATES had verfcheiden Filofofen van zynen
droeg •
tyd by zich verzocht, om eene Redevoering over de Bezel •
lige Deugden to hooren ; maar XANTIPPE begreep dat dit uitgefleld moest worden, alzo zy eenige Vriendinnen meende to
onthaalen in de zaal claar SOCRATES oreeren zoude.
I)e
Wysgeer moest gehoorzaamen, fchoon by naauw tyd bath om
bet zyne Vrienden to doen weeten . In de haast die by maakte,
om by bun rond to loopen, vergat by DIOGENES, die ter beftemder uure verfcheen , toen YANTII'PE met haar gezelfcbap
aireede vergaderd was .
en weet dat by de hondfche
bygenaamd wierd, en zyn toenaam beantwoordde aan zyn gelay vraagde XANTIPPE , Of SOCRATES niet zou fpree.
drag.
ken van de kwaade Vrouwen en haar vooraan flellen , 't geen
Ilaar dermaate verbiaerde , dat zy de Redevoering van haar
man met haare tanden verfcheurde , en, met behulp van haare
Vriendinnen,DIOGENES bet huffs deed ruimen . SOCRATES, to huis
komende, zag de brokken van zyn werk over de vloer geflrooid, en, hoe geduldig by ook zyn mogte, vervoerde hem de
fpyt tot zo verre, dat by XANTIPPE een klap aan de ooren
et een ysfelyk gefchreeuw vloog zy ten huize nit naar
gaf.
den Aereopagus, then zy wist dat juist op dat oogenblik verga.
derd was ; zy beklaagde zich van geweld, en beriep zich op bet
gezelfchap dat 'er tegenwoordig geweest was .
en kan ligt
denken, dat het getuigenis dier in haare vrolykheid gefloorde
Vrouwtjes den armen SOCRATES niet weinig bezwaarde . Alle
ilemden zy overeen dat XANTIPPE onmenschlyk behandeld was .
De Aereopagus daagde den Wysgeer voor zich, en fond gereed hem to vonnisfen ; doch men wilde nog eenmaal 't getuigenis der beledigde hooren ; men riep haar voor zich , vraa»de
haar of al bet gezegde van haar en die Vrouwen waar was . ;fa,
antwoordde zy, ,naar ik had bet 'er dubbeld na gemaakt ; en door
dit getuigenis , dat de liefde - haar afperfle, verlostte zy haaren
man, die , volgens de Wet der Athenienfers op vrouweniag, and
ders een zwaare flraf had moeten ondergaan .'
„

(') Algem. Padert. L
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VADERLANDSCHE
LETTER .OEFENINGEN .
.Overdenkingen over het Lyden, den Dood en Opjlanding,
van JEsus . Volgens het Verhael van zynen hriend en
Leerling 7oannes . Door J . L . E WALD . vit Iiet Hoogduitsch vertael . Te Utrecht, by de Wed . S . de Wael
en Zoou . In gr. 8vo . go9 bl .
egio is bet getal der Schriften , ook in onze tat
voorhanden, in welke de Verhaalen der Euangelisten, aangaande bet Lyden van den gezegenden Zaligmaaker, aanUngefchakeld, Taal-, Ondheid- en Historiekundig, behandeld worden . Behalven de Werken, daar toe
opzettelyk vervaardigd, ontmoet men geenen Schriftver .
klaarder van eenige vermaardheid , welke zich daar toe
niet heeft verledigd . Niet zo ruitn is de voorraad vary
opftellen, in welke bet leerzaame, fligtelyke en opwekkende, in de altoos gedenkwaardige voorvallen begreepen,
opzettelyk ontvouwd wordt .
enigmaalen verwonderdea
wy ons, dat, onder bet groot aantal van uitmunteude
Leerredenen, zints geruimen tyd afgegeeven, de Oplle'*
lers derzelven niet op de gedagte zyn gevallen, om dit
allergewigtigst gedeelte der gewyde Gefchiedeni9fe praktikaat to behandelen . Een' JERUZALFLI , ZULLIKOFER,
1;LAIR, en anderen, hadden zy die moeite op zich genotnen, welk een allernuttigst Leesboek zou her Publtelz
van hunne welverfneederie pennen hebben ontvangen !
Onder her kleiz getal leezeaswaardige Schrift :,n van die
foort, gedenken wy met genoegen aan her Werk van
den Haagfchen Kerkleeraar KRIEGER, onlangs met lof
door ons aangekondigd . EWALD , door meer dan ethz
Gefchrift onzen Landgenooten bekend , komt bier het
zyne bydraagen . 's ans Overdenkingen verdienen eene
aanzienlyke plaats op de kleine Lyyst der Leesboeken, in
welke de Euangelifche Verhaalen kort en zaaklyk toege .
licht, en de praktikaale leeringen, in dezelve opgellouten, ernllig en kragtig worden voorgedraagen .
Zie hier den aanleg en her beloop van EWALD's Ge.
fchrift . Hy heeft hetzelve gegooten in den norm van
LETT. 1794 . No . 7 .
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to zamen twintig in getal ; ieder derzel .
veil, uiigezonderd de drie eerfte en de laatfte, heeft ten
onderwerpe eenig merkwaardig voorval uit de gewyde
Verhaalen , betreffende den lydenden en den opgewekten jt sus . Van de vier Overdenkingen, die wy van bet
algemeen Ontwerp hebben uitgezonderd, bevat de eerfte
cen Onderzoek, wegens het Lyden van onzen Heer, uit
een menfchelyk oogpunt befchouwd ; de tweede overweegt
de vraag : Welk een uitwerkzel hadt het lyden en de verOrerdetikingen,

zoekingen op de gezindheid van onzen Heer? Het Gebed,
waarmede onze Heer zyn lyden aenvaerde , wordt in de

derde Overdenking behandeld, en in de twintigfte of laatfte
Overdenking het oogmerk van de Gefchiedenis van roannss ontvouwd . By wyze van Inleictinge, heeft de Heer
EWALD, aan bet hoofd des Werks, geplaatst, eene korte
Schets der Gefchiedenisfe van bet Lyden, den Dood en
de Opftanding, van JEsus, opgemaakt nit de zamengetrokkene berigten der Euangelisten, zo als dezelve naar
rte meening van onzen Schryver moeten gerangfchikt
worden .
Over 't algemeen kunnen wy van deeze Overdenkingen,
die ook wel den naam van korte Leerredenen kunnen
draagen, getuigen, dat zy met genoegen, en tot figting,
zullen geleezen worden . Zonder to vervallen in bet verveelend uitvoerige van Taal- en Oudheidkundige Aanmer .
kingen ; zonder eene vertooning to maaken van geleerdheid, die ligt to bekoomen is, en waar mede menig Leeraar de onkundige Gemeente zand in de oogen werpt,
doch de geoefenden verveelt ; en 't welk de oorzaak is,
waarom, geduurende de dus genoemde Pasfieweeken, de
openbaare Godsdienstoefening door veelen vermyd words
dit alles zorgvuldig vermydende, geeft de Heer EWALD
een algemeen berigt van perfoonen en zaaken, zo veel
als genoeg was, om in den geest van bet voorgeftelde
Verhaal in to dringen, en zich hetzelve, als 't ware,
door daadelyke aanfchouwing to vertegenwoordigen, zo
als ieder gebeurtenis zich met 'er daad hadt toegedraagen .
Niet even gelukkig, egter, is de Schryver hierin altoos
geflaagd : waarom de Vertaaler bet noodig heeft geoordeeld , bier en daar, eene aanmerking to plaatzen , in
weike de blyken van oordeel en goeden fmaak doorftraalen. Dus ontmoeten wy, order anderen, aan bet Plot
der
e Ov6rdenkinge, eene aauwyzing van bet onbeitaarbaare in bet karakter vau Pilatur, zo als hetzelve
door
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door EWALD gefchetst was . Elders, daar de Schryver
van de klederen des Heilands fpreekt, maakt de Heer
Vertaaler op de uitdrukking : De Lyfrok war zonder naed :
sit din ftuk, zoo alt Hy, die hum droeg, met regt deeze
aanwerking : „ Dit zal zo veer moeten betekenen als
• eenvoudig, oprecht ; --- dan, het mag zyn wat her
• wil, het ftuit my verfchrikkelyk, ik kan het niet lee„ zen, zonder iets, ja! ik weet niet hoe ik 't noemen
,, zal, verontwaerdigends? maer dit is war flerk, to gehet heeft, dunkt my, veel van iet aer„ voelen,
,, rigs, of van een laege naiviteit, en die beide, vind
,, ik, dat in eene Godsdienilige Overdenking eene flechte
„ vertooning macken ; EWALD heeft dikwyls retlexien van
maar de zucht, out
„ then aert, die fchoon zyn,
„ zulke reflexien to maeken , verleidt weleens tot on„ voegzaeme ." Wy herinneren ons , by deeze gelegen.
held , eenen Leeraar foortgelyk ceneen misflag to heb .
ben hooren begaan, daar hy, handelende over CHRISTUS,
als gekruist tusfchen twee
oordenaaren,'er nevens voegde : , Hy was bier op zyne rechte plaats : de Deugd in
het midden .'
Om iets ter proeve to leveren van de wyze, op welke
de Heer EWALD de overdagte voorvallen tot een zedelyk gebruik aanwendt, willen wy hier iets voordraagen
uit bet geen by uit den val en 't berouw van PETRUS
afleidt. „ Hier (dus luidt, onder anderen , 's ans taal,)
s, hebben wy de gefchiedenis van ons hart ; en helaes!
• niet van een verhard, diep bedorven, maer van het
„ beste edelfle hart . De besten onder ons, wanneer zy
„ deze gefchiedenis leezen , moeten gevoelen , dat E-„ TRUS vleesch van ons vleesch zy . -- Wanneer zou„ de ik aen het einde komen , wanneer ik deze ge• fchiedenis op alles wilde toepasfen , waer op zy zich
„ al )act toepasfen ! Gy kunt deze gefchiedenis nooit
„ leezen, ftruikelende en vallende, of gy, die nog nooit
„ diep gevallen zyt, die gaerne wildet opftaan, - die
„ ook opgellaen zyt, niemand kan ze leezen, zonder 'er
„ eene menigte licht, en waerfchouwing en troost, in to
„ vinden .
„
aer ]act ons vooral zien , wanneer en hoe en
,, hoe diep de welmeenende mensch vallen kan.
„ Juist dan, wanneer gy u voorilelt het zekerlle to zyn,
• juist dan, wanneer gy denkt, bier toe ben ik niet in
juist
fraet ! dat zou ik nooit in myn leeven doen !
V 2
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dan, wanneer gy u zelven bet incest vertrouwt, bevindt gy u in het grootfte gevaer .
Die op zich
zelve niet veel fteunt, die waekt en bidt, en zal dan
ook niet in verroeking vallen ; maer die gerust is,
die waekt en bidt niet , maer valt ook, als PETRUS
„ viel .
Wee l die menfchen, die op hunne kracht, om
„ zich vats alles to kunnen onthouden, die op hun edet
„ hart vertrouwen ; die op geene waerfchouwing letten, die
„ met waerfchouwingen fpotten , om dat zy zich ver„ beelden, boven de gewoone waerfchouwingen ver ver„ heven to zyn, --- als zy maer eens op P1iTRUS za„ gen, wie by was, en hoe by viel, en wie zy zyn,
„ en hoe zy vallen kunnen . Ja ! bleef de niensch altyd
„ in eene geruste gemoedsgelteldheid , waerin by aen
„ elke waerfchouwing denken, waerin by heeds op zyne
,, hoede kon zyn,
dan kon by nog veel eer bly„ ven flaen, dan by ftaende wilde blyven .
aer daer
,, komen verzoekingen, die onze driften aenfpooren, daer
„ komen uuren van driften .
Gy wordt tot drift en
„ toorn verwekt ; bet vuur der wellust wordt in uw
„ binnenfte ontftoken ; angst en menfchenvrees komt in
„ u op , - en helaes ! dan zyt gy niet meer de
„ mensch die gy van to vooren waert . De wet in uwe

,,

„
„
„
„

„ leden neemt u gevangen under de wet der zonde ; gy
„ zult vallen , zelfs eer gy noch denkt dat gy kunt

,,
„
„
,,
„
„
„
„
„

f'ruikelen . En denk niet, dat bet by Une ftruike •
ling, by eenen val,zal blyven .-- Hebt gy eenc gelogen, gy zult meer liegen ; eens bedrogen, gy zult
meer bedriegen ; hebt gy u eens aen onmaetigheid ,
aen wellust overgegeeven , gy zult 'er u meer aen
overgeeven, en dan heeds nicer liegen en bedriegen,
fteeds fterker aen onmaetigheid en wellust verkleefd
In minder dan twee uuren kwaat de
worden . -openhartige PETRUS zoo ver, dat by de fnoodfte leu+
gen bezwoer ; en wie onder ons durft vertrouwen,
„ beter to zyn , dan by was?"
In zyne Overdenking der zorge van Jzsus voor zyne
oeder en voor zynen Vriend .7oannes, hooreri wy den
Beer EWALD, eenigzins in den tmaak van PFENN1NGER
aldus redekavelen . „ Het was een bevel van Jesus,'
to weeten aan .7oannes, om
aria tot zich to neemeii,
,, dat by naerkwam ; maer hoe dikwyls zal by Hem niet
„ voor dit bevel gedankt hebben 1 Hoe veel vreugd
„ badt JESUS hun beide door dit woord gefchonken !
„ Hoe
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Hoe goed moet het hun niet geweest zyn, wanneer
,a zy op file winteravonden by elkander zaten, en over
• Hem fpraken, aen wien hun hart zoo verkleefd was!
• wanneer zy zich zoo menige zyner woorden en daearia iets ver• den herinnerden ! wanneer Yoannes
„ haelde, 't geen zy Dog niet wist, nit de drie laetffe
aria yoannes wederom
,, jaeren van zyn leeven ; en
• zoo veele dingen uit zyne kindsheid en jongelingsjae;, ren! - wanneer zy den zoo veel bevattenden zin
van menig woord naerfpoorden, en deszelfs vroegere
„ of laetere vervulling gisten ! wanneer zy in uuren van
,, droef heid zich met zyne belofte oprichtten : - Ik
• wil u geene weefen laeten,
Gy zult my wederzien,
Ik zal u tot . my neemen, op dat gy zyn meat
g
21 ben!- Zeker heefhet Yoannes nooit berouw ,
51, daer ik
,, dit laetfte bevel van zynen Heer gehoorzaem geweest
• to zyn . E-n (dus belluit de Heer EWALD) dit zal
• nooit remand in de gehee4e waereld berouwen, wan„ neer by met eene kinderlyke gehoorzaemheid dat geen
• doet , 't gees by voor den wit des Heeren erkent.
• Jesus beveelt alleen , om de menfchen gelukkig to
• maeken, en verbiedt alleen, om de menfchen nit het
• verderf to redden . Hy geeft to genieten, terwyl Hy
• bet genot van atadere dingen verbiedt . Al 't zwaer,
• fchynende, 't geen Fly gebiedt, is maer eene opwek• king uit den flaep , onx in de vreugd van een mor• genfeest der Lente to deelen . Dat zutt gy onderensch ! als gy u maer•' een tyd lang aeu
• vinden ,
• zyne woorden houdt , die alle zyn als dit woord .
eer dam men zeggen of befchryven- kan, is zyn juk
•
,, zacht en zyn last ligt ."
Wy eindigen ons Berigt met de _ernffige aanbeveeling van. dit Werk aan alien , die in bet leezen der ge .
wyde Verhaalen , en vooral van de laatfte allergewigtigfle uuren van 's l-leilands leeven , leering en ftigting
zoeken. Op zommige plaatzen zou de beer Vertaaler
zynen ft-yl een weinig meer hebben kunnen befchaaven,
cn van Germanismen zuiveren .
„

tog

LEERREDENE1

Zeerredenen over eenige Geboden der Wet Gods . Uit het
Hoogdu ;trch vertaald . Te Leyden , by A . en J. Hon.
koop, 1793- In gr. 8vo . 181 bl.

u

it bet Voorhericht leeren wy, dat de Vertaaler „ ge„ waagd heeft, de Leerredenen, in deezen liondet
• begreepen, by wyze van Uittrekzels uit een grooter
• Werk, door een waardig, rechtzinnig, Luthersch God• geleerden , in de Hoogduitfche Taal gefchreeven , in
• Nederduitsch gewaad, onder 't oog zyns Leezers to
• brengen, en aan zyne beoordeeling over to geeven ."
Van bet verzwygen van den naam des oorfpronklyken
Schryvers geeft by geene reden . Veelen , misfchien,
zullen zich bier over verwonderen : alzo de uitgave van
Leerredenen, zonder den naam des Opftellers, eene zeld .
zaamheid is, en 'er, van wegen bet karakter van recht .
zinnigheid, op de Lutherfche gronden, den Redenaar toegeeigend, niets in den weg ftondt, waarem, "althans uit
ans naam niet zou genoemd worden .
dien hoofde, 's
Wat de Leerredenen zelve aanbelangt, zy hebben ten
orderwerpe zodanige byzonderheden uit de, dus genoemde, Tien Geboden van de Wet van ozes, als den Vertaaler meest belangryk voorkwamen, zo v;n wegen de
ratuur der zaak zelve , als uit hoofde van de gefteld .
beid van tyden en zeden , ook bier to Lande, die de
voorgeftelde waarfchuwingen en onderrigtingen , naar
zyn begrip, nicest noodzaaklyk maaken. Vry geregeld is,
doorgaans, de hchandeling der voorgeftelde onderwerpen ,
hoewel, meestal, eenigzins dof en fchraal, en niet genoeg 'verleevendigd door zulk eene wyze van voordragt,
welke , door de overtuigiug des verftands , zich eenen
weg tot bet hart baant, en, door dit middel, `de wel .
begreepene waarheden haaren invloed doet oefenen op
de beftuuring van gemoed en gedrag. Her en daar hetrekt de Prediker tot eene behandelde Ondeugd, of Verbod, byzonderheden, welke zekerlyk door den Wetgee .
ver niet bedoeld zyn . Spreekende, b . v. van bet misbruik van Gods naam , rekent by daar Ran fchuldig
„ zulke Dwaalleeraars, die met de grootfte nnbefchaamd,, heid hunne eigene meeningen en harfenfc .iimmen voor
„ Gods Woord uitgeeven, dezelve uit de Heilige Schrift,
„ door valiche Verklaaringen, listig zoeken to bewyzen,
$' en
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en fpreeken , de Heere heeft het gezegd ; die, onder

voorwendzel van 't Christendom van menfchelyke in.
ftellingen en overgeloof to reinigen , en daardoor aanneemlyk to maaken , de wigtigfte waarheden, eu in .
zonderheid de onderfcheidende leeringen van hetzelve,
zoeken to verdringen ."
In de vyfde Leerreden ontmoeten wy een onderzoek,
wanner het geoorloofd en plicht zy to dooden? Drie gevallen worden hier als zodanig vermeld . Vooreerst, wanneer Overheden rechtvaardige levensftraffen aan misdaa .
digeu nitvoeren . Ten tweede , by onvermydelyke lyfs .
verweering tegen eenen moordenaar ; en eindelyk , op
bevel van de Overheid in den kryg .
Onder de eerfte
Afdeeling treedt de Leeraar in een onderzoek omtrent
het- regt der Overheid om aan het leeven to mogcn ftraf .
fen . Op het regt der natuur , zegt hy, kan dit niet ge .
grond zyn, omdat, volgens dit regt, alle menfchen elkander „ gelyk' zyn, en niemand mart heeft over de
„ goederen, veel - minder over 't leeven, eens anderen .'
Ook kan de grond daarvan niet zyn, de vrywilli4e op .
dragt der Onderdaanen , toen zy de Regeering en de
zorge voor het algemeene welzyn in handen der Over .
heden ftelde : om reden , dat de mensch, geen Heer zyude :over zyn leeven , en zich hetzelve Diet kunnende
ontneemen, „ gevolgelyk ook niet aan eenen anderen 't
• rectit kan mededeelen , om hem daar van to beroo• ven, en met den dood to ftraffen ." In de onderftelling , dat „ het recht van de hoogrle Lands - Overheid
• over het leeven en den dood haarer Onderdaanen aan
• geen' twyfel onderworpen is ," is de Schryver van
oordeel, dat God, zynde de Heer over het leeven der
menfchen, het gemelde regt aan de Overheid heeft op .
gedraagen ; zich, ten bewyze daar van, beroepende op
het zeggen van Paulus, dat de Overheid het Zwaard niet
to vergeefs draagt , en zy Godes dienaaresfe is , een wreekfler tot ftraffe den geenen die kwaad doet . „ Is nu het

• Zwaard, zegt hy, een werktuig des doods, zo heeft
,, God met het Zwaard, aan de Overheid het recht om
„ to dooden, overgegeeven ."
,, Dit recht der Over.
• heid," gelyk de Leeraar verder fchryft, „ om aan 't
• leeven to ftraffen„ heeft ook Jefus zelf erkend, wan• veer by niet flegts Petrus daar aan erinnert, met het
,, zeggen naamlyk, dat, alle die het Zweert nemen, door
• bet Zweert vergaan zullen ; maar ook op het zeggen
V 4
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„ van den Romeinfchen Stadhouder Pilatus : weet gy niet,
,, dat ik macht hebbe u to kruicigen, ende macht hebbe u
• los to laten? antwoordde : Gy en foudt geen macht heb• b en tegen my, indien het u niet van boven gegeeven on
„ ware .
Even zo bereid was ook de Apostel Paulus,
• om zich to laaten dooden, wauneer by van oproer,
~, of van eene andere groote misdaad, overtuigd konde
„ worden, waardoor by volgens de Wetten bet leeven
„ verbeurd hadde : indien ik onrecht doe , ende iets den
• doode weerdig gedaan hebbe, ik en weigere et te fter„ ven . floe had ovk Paulus dit kunnen weigeren,, die
„ zelf aan de Christenen to Rome fchreef : alle ziel zy den
„ machten over haar gejielt onderworpen . Want daar is
„ geen macht dan van Godt : ende de machten die daar
• zyn, die zyn van Godt geordineert . Alzoo dat die haar
de macht ftelt , de ordinantie Godts wederftaat .
• tegen Zy
en draegt het Zweert
et to vergeefs . Want
• zy is Godts dienaaresfe, een wreekfter tot firaffe den gee• nen die q=raet duet . En (dus befluit de Schryver) al .
• letu op deeze plaatfen der Heilige Schrift, flegts op
• deeze uitfpraalc van den geopenbaarden Godsdienst,
• grondt zich bet recht der Overheid, om doodvannis• fen uit to fpreeken . Zy heeft dus bet recht om to doo„ den ." In hoe verre dit befluit wettig zy, en de aan .
gevoerde redekaveling bet meergemelde regt wettige, wilJen wy liever aan des Leezers oordeel overlaaten, dan
dat wy daar over breedvoerig zouden uitweiden i waaa
aandwerk, boven clien t niet gefchikt is .
toe ons

Uitgefprooken den
Leerreden over 7udas vs. 14 . , 15 .
s ; Yanuary 1793, in de RemonJtrant%he perk to BleisT/eel licht verfpreiwyk , door GERYRAND nt&(ILNING .
dende over den Brief van fudas, en over Daniel VII .
Toepaslyk op onze tyden . en ingerigt om der inkruipende
Atheistery to keer to gaan . Te Rotterdam by N . Bra .
kel, 1793 . In gr . 8vo . 44 bl.
Vp eene ontleedende befchouwing van dem Brief van
den Apostel JOnAs , vergeleeken met den Voordragt
ties Tenders Daniel, Hoofdit . VII, laat de Eerw . inurr1a1NG volgen, zyn ernltig beklag over het verval van het
Christendom in onze dagen, en aver bet hand over hand
toeneemend getal van Ongeloovigen ; die , hoewel zicli
fchtui

G . RIWINING'S LEE1tREDEN .

301

fchuil hondende agter bet masker van uitwendige bely.
denisfe van bet Euangelium, nogthans, zo niet, met het
geloof in God, alien Godsdienst, althans bet geloof in
1rzus, verzaakt hebben . Omtrent de Roomschgezinden,
in zommige Landen , voedt by vooral zeer ongunaige
gedagten . „ De weidfche Tempelen (fchryft by) wor• den, vooral by die plegtigheden, welken 's nagts ver• rigt worden , in Tempelen van Venus verkeerd , en
• de Kloosters, waar mede die Landen zyn doorzaaid,
• zyn doorgaans de affchuwlykfte tooneelen, niet alleen
„ van brasferye en dronkeri`fchap , maar ook van zullc
• eene ontugtigheid , welke de inenschlykheid fchuwt to
• noemen ." Zeer gunitige gedagten, intusfchen, voedt
4e Leeraar aangaande de bedoelingen van de tegenwoordige, hoofden der Franfche Natie , om den Gods .
dieust tot deszelfs oorfpronklyke beftemtning to doen
wederkeeren . „ Kan men (vraagt by) bet Godsdienfig
• doel der Franfchen den lof weigeren, dat zy de Geest• lykheid weder aan de Stigters des Christendoms wit• len doen gelyken, en den Christen Godsdienst onder
• lien langzaamerhand tot deszelfs oude eenvoudigheid
• to willen to rug brengen ; een plan volgende, welk
• de groote ERAS US ten zynen tyde reeds poogde in
• 't werk to itellen ? " In verre na niet zo gunftig denkt
de Eerw. BRUINING over de voorrnaalige gelteldheid der
Franfchen, v66r de Omwenteling . „ Geen los vermoe •
„ den is bet (dus fchryft by) - dat zulke Hoven,
„ waar weelde, hovaardy en geldgierigheid , de eenige
„ dryfveeren der Hovelingen zyn ; gelyk men, met ze.
„ kerheid, omtrent de meeste Franfche Hovelingen heeft
„ kunnen zeggen : bet is geen los vermoeden , dat zulke
„ Hoven der Godverzaaking ten zetel verftrekken , van
„ waar die pest der Zielen zig door bet ganfche land
„ verfpreidt , en niet alleen den Prelaat en Staatsdie„ naar, maar ook den Burger, befmet . -.- ja! de droe„ vige ondervinding leert , hoe zeer die onderfcheidene
• Standee , in Frankryk, daar door vergiftigd waren ."
Wy gel _Oven dat de Eerw . Ii RUINING in dit alles gelyk
heeft ; doch wy gelooven tevens, dat 'er geene reden
is, om juist Frankryk alleen tot een voorbeeld te ftel .
len ; maar dat zeer vee! van zyne gezegden zich ook elders Nat toepasfen . In bet flot zyner Leerreden ontUIQeten wy eenige aanmerkingen tegen het ftelzel der beV 5
fpie4
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fpiegelende Godverzaakeren ; om alzo zyne Bleiswykfche
Gemeente tegen alle verleidingen der ongeregtigheid to
waarfchuwen ; welk oogmerk zekerlyk lofwaardig is .

Bet lot der enfchen na hun dood, of vrye Gedagten over
de fpoedige herf elling der enfchen ten Eeuwigen leeven ; ter Proeve voorg elteld aan myne onderzoek- en
waarheid - beminnende
edechriitenen . 're Haarlem by
A. Loosjes Pz ., '793. In gr. 8vo . 46 bl .

L

oflyk is het oogmerk des Opftellers van deeze korte
Proeve ; bet dient om den mensch gerust to ftellen
omtrent zyn lot naa bet flerven , en dat bet deel der
vroomen, onmiddelyk , immers kort naa hunne intrede
in de onbekende Gewesten, eene gelukkige kanswisfeling
zal ondergaan . In de twee eerfte Afdeelingen handelt de
Schryver over de Onfterflykheid van 's menfchen ziel ,
en over de Opftanding , of herftelling van den
ensch
ten eeuwigen leven . Omtrent de Opftanding fchynt by
niet vreeind to zyn van de wysgeerige gisfing, volgens
welke in den mensch een fyn werktuiglyk en onverganklyk beginzel verborgen is, 't welk , reeds in dit leeven,
bet bekleedzel, of de zitplaats , der Ziele , en tevens bet
beginzel is, 't welk, by, of naa, bet flerven van bet
aardfche Lichaam , zich zal ontwikkelen tot een heerly .
leer en onverderflyk Lichaam, dat tot eene eeuwige duurzaamheid gefchikt , en verordend is , om 's menfchen
Lichaam in den flaat der heerlykheid en gelukzaligheid
to zyn . Op de Natuur, en vooral op bet Ryk der Infekten, beroept by zich ten dien einde, als welk laatlte
eenige veranderingen van dien cart oplevert . Ook ineent
by eenig fteun7el voor deeze gisfing to vinden in de be•
kende vergelyking van PAULUS , i Kor . XV: 35-38 .
De derde .Afdeeling bevat eenige bedenkingen, welke, cien
Schryver als aanneemelyk doen voorkomen bet gevoe .
len, volgens 't welk bet afleggen van dit aardfche van
de herftelling tot bet eeuwige leeven fpoedig zal gevolgd
worden . „ De opwekking van den
ensch (fchryft by)
• bet andermaal bekleed worden zyner Ziele , met een
„ werktuiglyk , doch nu niet aardsch , maar hemelsch,
• Lichaam , gefchied zekerlyk ter volmaking van 's en .
„ fchen toefland .
Niets minder din dit, kan de God.
ensch ten
• lyke Wysheid met de herftelling van den
„ eeu-
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„ eeuwigen leeven beoogen . Is dan (vraagt de Schry„ ver) deze herftelling niet hoe eer hoe beter ? Waar,, om zal de ensch, na zig, volgens zyne beftemming,
y , tot een volmaakter ftaat voorbereid to hebben, geduu„ rende eenige weinige jaren , weder een reeks van ja.
„ ren , of eeuwen , in een werkeloozen ftaat gelaten
„ worden , eer by op nieuw in de gelegenheid gefteld
„ worde, om zyne zedelyke ontwikkeling en volmaking
„ yoort to zetten , en bet geluk to genieten , waarna
„ by in dit leeven ftreefde, welke bet duel zyner pogin .
„ gen, en tevens bet Joel der Godheid met dezelve, ge„ weest is ? " Ter flaavinge van dit gevoelen beroept eich
de Schryver op de leere der Schriftuure, in welke verfeheiden uitdrukkingen of onderflellingen voorkoomen, welke , naar zyne meening, zodanig eene fpoedige her(lel .
ling aankondigen , immers zonder dezelve niet dan zeer
gedwongen kunnen verklaard worden ; tragtende by, eindelyk , in de vierde of laatfte Afdeeling, de nuttigbeid
van het hier beweerde boven bet algemeen aangenomen
gevoelen , nader aan to toonen . Daa-r de Proeve net befchejdenheid is opgefteld , zal zy , ook van anders den .
kenden, met genoegen geleezen worden .

De Artz voor de

innaresfen der Schoonheid . 7e Utrecht

by H . van Emenes .

0

In 8vo . igg hi.

m onze Leezers , of liever Leezeresfen, want voor haar
is dit Werkje eigentlyk gefchreeven, in een kort beftek den inhoud van hetzelve to doen zien, zullen wy de
Opfchriften van ieder der negen Hoofddeelen, want in zA
veele is bet afgedeeld , zeer gaarn voor haar affchryven .
Het eerjte handelt van de Schoonheid in 't algemeen ;
bet tweede, over de bevordering •d er groei des
enfcheJyken lichaams ; her derde, van bet Vel ; dit Hoofddeel,
bet welk bet meest uitgewerkfte van alien is , bevat zo
veele gewigtige waarheden, inzonderheid voor de Julferfchap , dat hetzelve by voorkeus door haar verdient ge .
leezen to warden ; bet vierde handelt over bet Hair ; bet
vyfde, van de Oogen ; bet zesde, van den Neus, den
ond en ftinkenden Adem : ook iets van bet kusfchen ;
een uitneemend nuttig hoofdpuHt voor Dames ! Het zevende, van de Tanden ; bet agt/te, van den Hals, den
,boezem en den iddel ; het negende en laatfte van de Nage-

304

DE

ATDTZ

gelen aan de Vingers, van rechte Beenen en kleine Voet .
jes .
Dat dit altemaal Onderwerpen van veel gewigt
voor de fchoone Kunne zyn, zal wel niemand, die eenig
gevoel voor de beminnelyke Sexe heeft, in twyfel trekken ;
dan bet is niet flegts voor de Schoonheid alleen, dat
onze kundige Schryver, die wy niet twyfelen of by zal
daar door by de Dames veel eer inleggen , maar ook
voor de gezondheid, zo wel in meer gevorderde jaaren,
als ook reeds in de vroegfte jeugd, de pen opgevat, en, in
een aange'naanten onderhoudenden ftyl, zyn welmeenenden
raad gegeeven heeft : dat hierby een aantal gebreken
der opvoeding , vooroordeelen,
ode, enz . niet ongettraft konden blyven, fpreekt van zelve ; maar om de
wyze, die by daar in houdt, to doen zien, verkiezen wy
bet begin van bet agtlle Hoofideel mede to deelen ; de
reden waarom wy dit juist uitkippen zullen de Dames
best weeten .
„ Hoe 11m zyn de Dames niet !.
om de Kroppen,
„ of, gelyk zy liever hooren , de dikke Halzen , voor de
annen to verbergen ; hebben zy de mode
„ oogen der
„ uitgedacht, den hals en den boezem tot de ooren toe
,, me : een berg van gaas, Linon en blonde, to verbouwen . Aan Dames met Kroppen, of ftyve Boezems, is
; ; dit noch toe to geeven, wyl zy oorzaak hebben otn
„ hunne leelykheid to verhergen : doch wanneer fchoona
„ eisjens en Vrouweu, die zig over hunneu bats en
„ boezem niet behoefden to fchaamen , deeze draagt
„ (dragt), alleen om dat bet de mode is, namaaken, en
• hunne inneemende geftafte alleen om, de mode misvormen en verminken, dan kan men hun deeze dwaasmen
„ held onmooglyk vergeeven . Hoe of de mode van bet
• eene uiterfte tot bet andere overfpringen kan . Noch
• voor korten tyd droeg iedere Dame haare borften ge,, heel bloot, zy leiden dezelve voor een ieder ten t-0on,
„ en boog zy , nit eerbiedigheid, een konftig netwerk
,, van doorzichtig floers en gaas om dezelve , zo was
annen alles
• dat zo dun, dat bet wellustig oog der
„ zien moest . De eene deezer onzinnige modens is zo
• wel als de andere tot nadeel van bet fchoone geflacht ;
• by de tegenwoordige mode is elke fchoone by de Heee• ren in verdenking, dat zy onder heur gaas-gebergte
„ eene lelyke krop, een geelen platten boezem, benevens
• vooruititeekende fleutelbeenen of eenige ribben konftig
„ verborgen heeft . Zy, welke van deeze nadeelige ver„ deft°
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denking vry wil blyven, onttrekke zig de misvormende
„ mode, en betrachte wat wy hier willen aanraaden,
„ dan zal hals en boezem bezienswaard blyven, en niet
„ ligt een bedekzel noodig hebben ."
Jammer is bet , dat, in dit aartig Handboekje voor
de Jufferfchap, zeer veele taal- fpel- en drttkfouten ingefloopen zyn .
9,

L'ervolg op . N . CHO EL, Algemeen, Huishoudelyk, Natuur-, Zedekundig en Konit-Woordenboek, door J . A . DE
CHAL OT . Verrykt met Kunstplaaten . Zeventiende Stuk .
Te Campen, by J . A . de Chalmot, en to Amfterdam,
by J . Yntema, 1793 . In gr . 4to .
ag dit Vervolg des alom bekenden en algemeen ge~~j preezen Woordenboeks van CHO EL een Voorraadverzamelplaats heeten van de noodigfte, iiuttigfte en vermaakendtte, Kundigheden des Huislyken, Burgerlyken en
Zedelyken, Leevens, waarin men, met zeer weinig zoekens, by een opilag van het oog, de gewigtigfte, beste
en nieuwfte, Ontdekkingen en ti aarneemingen aantreft,
gelyk wy, de voorige Stukken aankondigende, telkens,
hier van ttaalen bybragten ; bet mag, inzonderheid , eene
Voorraadverzamelplaats genaamd worden van 't Been tot
de Plantkunde behoort .
Uit dit Stuk zouden wy, ten bewyze bier van, eene
menigte Artykels kunnen aan(tippen, of flegts d 6n, uitvoerig bearbeid , overneemen ; dan , daar dit enkel aanftippen niets beduidt, en Un lang Artykel to veel plaats zou
beflaan , lust bet oiis bet voornaam(te op to geeven van
twee Artykelen in dit vak .
Ten then einde is onze keuze gevallen op SIJIKERItIET
en TABAK : wy zullen dezelve, overeenkom(tig ons ooginerk, en naar gelange van de bekrompenheid der plaatze,
welke wy daar toe kunnen verleenen , bekorten .
Bet Suikerriet heeft drie Soorten, naamlyk : I . WIN Suikerriet . 2 . Gewoon Suikerriet . 3. Italiaansch Suikerriet,
en 4 . Genaird Suikerriet . Van welke wy alleen zullen
mededeelen , bet
„ SUIKERRIET (Gewoon) . Saccharum ofcinarum. Suikerriet, met gepluimde Bloemen en platte I3laden . Saccharum Floribus paniculatis , Foliis planis. LINN . Syst.
Nat. Hort. Clif. 26.
at .
ed . 33 . Roy. Lugd. ss.
A-
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Arundo Saecharifera. C . xAUR. Plin . i13 . ScOAN . 7din.
. T. 66 . Ruiwsi . 4mb . V. p. i8 6.
3.1 . Hist . I. p. i08
T. 74, f. i . BUR . Fl . Ind . P . 23,,,, Van dit Riet , dat op vogtige en onder water ftaande
onden, zo wel in Oost- als in West-Indien, overvloeg geteeld wordt, gewaagen byna alle Reisbefchryvers .
Bet heeft dikke knoopige Wortels, zich fcheef en zydewaards uitfpreidende, waar uit Rietllengen voortkomen,
dikwils twee of drie duimen dik, van zeven, agt, tot
tien en twaalf, voeten fang. RualPinus heeft ze gezien
van zeventien voeten . Zy zyn geelachtig en glad, maar
beflaan nit Leden, van een handbreed tot, eett half voet
lang, die dus het Riet knoopig maaken . De bovenfle
Leden geeven Bladen uit, van eenige voeten langte, maar
niet breed, die opwaards flaan, en het Riet ten deele
omvangen . „ De Heer FHOUTTUYN zegt : ik heb zulk
„ een gedroogd Suikerriet , dat in zyn geheel tien voeten
„ lang is, en ruim een duim dik, met Bladen van wel
„ twee ellen langte , niet meer dan een vinger breed .
„ De Leden hebben, in 't midden, ongevaar de langte
„ van twee duimen ; by den Wortel zyn ze korter . Ge„ woonlyk wordt het, zyne dikte en grootte hebbende,
„ wat boven den grond afgefneeden, en dan geeft het
„ weder andere Stengen nit . Indien men het voort laat
» groeijen geeft bet fomtyds eene Bloem-Air uit, als een
„ uitgefpreide Pluim , en draagt een langwerpig (pits
„ Zaad . Door Stek , of in den grond gelegde ftuk,-, ken , teelt men het gemaklyk voort ; ja een geheel
„ Riet , begraven , geeft nit ieder Knoop een nieuwe
„ Plant."
erg, dat rykelyk in het wel,, Het fappige honigzoete
gehavende Riet vervat is , levert die zo bekende Suiker
uit , w:er Latynfche benaaming van 't Arabisch woord
Saccar afgeleid wordt . 't Is zeker dat , den Ouden reeds
dit natuurlyk Sap-zoet bekend was ; hoewel men meent,
dat zy het, in Arabien en andere Oosterfche Landen,
door de hitte der lucht geftolde Sap des Riets daar voor
ooglyk hebben zy eerst maar het
gebruikt hebben .
zoete fap, als fyroop, uit zulk Riet gezoogen en genuttigd . Quique bibunt tenera dulces ab Arundine Saccor.
GALENUS fchreef, dat de Sacchar, nit Indies
LUCANUS .
en Gelukkig Arabien aangebracht , een foort van Hoedicam.
ning was , doch minder zoet dan die . Sirnpl.
Libr. 7 PLINIUS verhaalt, dat men het gomachtig ia3
Ru-

t
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Rieten vondt , van grootte als eeta Hazelnoot ; doch
fpreekt ook van Rieten, op de Gelukkige Etilanden groeien .
de, nit welken fap geperst werdt van aangenaamen fmaak .

Hist. Nat. Libr . 6.
„ De zeer geleerde

SAL ASI1JS heeft zich verbeeld, dat
de Suiker der Ouden alleenlyk de traan ware van bet
Bamboes-Riet , 't welk groote Boomen maakt in OostIndin. Dit is, ten deele, Diet onwaarfchynlyk ; om dat
zy van Riet fpreeken, dat als Boomen groeide, en de .
wyl de Bamboezen, jong zynde, een zoet fap, als Honing, bevatten, 't welk door uitdrooging hard words
maar her is ook to denken, dat zy insgelyks bet regte
Suikerriet gekend hebben, en allengs gekomen zyn tot
de bekwaamfle manier, om her lap daar uit to perfen,
en door uitwaafeming daar van Suiker to bereiden . Som .
migen willen zelfs, dat her zo beruchte Tabaxir, 't welk
AVICENNA zeid' de asch to zyn van gebrand Riet, Diets
anders zy geweest dan Suiker, die, ruuw en ongezuiverd ,
veel naar asch gelykt. Paso verhaalt, dat in Brafil her
Suikerriet van zelv' groeit, en zeer'hoog wordt ; geevende
Suiker- Krytlallen nit door de hitte der zonne .
„ Onder de Verzengde Luchtftreek onzes Aardkloots
words dit Riet meest overal, waar een bekwaame grond
daar toe is, hedendaags geplant. Om her to teelen, moet
Fen grond uitgekoozen worden, die Diet to vet of zwaar
is,maar ligt en diep, taamelyk vogtig ; doch zodanig Diet,
dat 'er bet water op fraan blyft, en van alle kanten vry
blootgefteld aan de zonnefchyn . Vdbr bet planten moet
her land van allerlei ontuig, dat de onbelemmerde Wortelfchieting van her Riet zoude verhinderen, wel gezuiverd worden . Als dan wordt her zelve in vierkante per .
ken verdeeld , daar men , langs een gefpannen Koord,
Groeven in maakt, die twee of drie voeten van elkander zyn, naar de bekwaamheid van bet land . In ieder
van deeze kuilen, die by de twee voeten lang, vier of
vyf duimen breed, en met boven de zeven of agt dul
men diep zyn, poor men twee ftakken Riet, ruim vyftien duimen lang, aan bet boven-end van bet Riet, daar
her zelve knoopigst is, afgenomen, en deeze worden met
aarde bedekt, zodanig dat ieder Plantfoen of Stek, aan
elk end van her kuiltje , omtrent drie duimen uit den
frond fteekt . Her bekwaamfte' faizoen, tot de planting,
is de kleme Reaentyd ; dewyl de vogtigheid der aarde
als dart bet Gowns to fpoediger Wortelen doet fchieten .
Wei.
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Weinig dagen na de planting ziet men bet uitfpru .
ten , en dan is bet welhaast noodig , bet onkruid- en
allerlei Bygewas , waardoor de groeijing verhinderd
zou worden , to doer uitroeijen .
Dit gefchiedt, terwyl het Riet nog jong is, twee of driemaal , en na
verloop van eenige maanden nog eens : want bet komt
tot volwasfenheid of rypheid niet , dan na verloop van
een jaar. Vervolgens laat men bet affnyden , waar toe
eerst de Koppen of Toppen , met de Bladeren daar aan,
afgehakt, en dan de Rieten,dicht by den grond, afgekapt
worden , zonder egter den Stoel to befchadigen . De
Rieten worden vervolgens in twee of drie ftukken, niet
boven de vier voeten lang , gekapt , en met den afval,
de Top - enden naamelyk , aan bosjes gebonden , om bet
olen voeren .
Best is het, niet meer Riet to
naar de
laaten fityden, dan men binnen een etmaal tyds kan uitperfen , om dat bet anders ligt bederft .
„ Om bet Sap, dat de Suiker geeft , uit bet Riet to per.
fen, worden werktuigen gebruikt, die men in 't algemeen
Suiker- olens noemt . ` Zodanigen zyn 'er van tweederlei
foort, naamlyk die door Water, en die door Paarden of
Runderen, omgedreeven worden . Windmolens heeft men
'er weinig. Het binnenwerk beftaat nit drie zwaare Houten Rollen , overend geplaatst en met yzeren Bosfen bekleed, die omgedraaid worden door een grout Rad, welks
Tanden vatten in die van bet Rad dat aan de Spil vast
is . Dewyl de middelfte Rol byna tegen de anderen aan
komt, zo begrypt men ligt dat de ftukken Riet, aan 't
end fcherp gefiteeden, welke de-Slaaven daar gedluurig in
fteeken, door deeze klemming ftyf worden uitgeperst, zo
dat bet Sap in een daar onder ftaanden bak loopt, en nit
denzelven wederom , door middel van een' geut, geleid
wordt in de koperen ketels , die , met fornuizen,
daar onder gemetzeld , bezyden de pars , in bet KookDe Ketel bekwaamelyk voorzien zynde ,
huis ftaan .
wordt aanftonds vuur daar onder geftookt, en dan laat
men bet fap , zo dra bet door fchuimen gezuiverd is,
in een anderen loopen, om met fterker vuur verder gezuiverd to worden ; waartoe men ook drooge Stgen .
kalk gebruikt . Uit deezen Ketel komt bet in een der .
den , die wat kleiner is , en daarin kookt men bet zel,
ve tot de bekwaame dikte , om in Houten Koelbakken
overgefchept to worden, waarin de Suiker droog wordt,,
die men daar uit fchept in Vatee, tot verzending naar
Hol.
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.Rolland. De Kookhuizen van de Suikermolens zyn met
vyf, zes of zeven, Ketels voorzien .
,, De 9chuim , welke van de Suiker - Ketels komt , words
in de Vulkplanting zelve gebruikt, om den t'erken drank
to flooken , die Dram genoemd wordt, of Kilduivel, en
voot de Slaaven gebruikt, even als men in de NNderlanden aan Werkvolk de Jenever geeft . De Dram is een gezonde drank . Door cen tweede overhaaling wordt de
Dram veel flerker, en gelykt , dan nicer naar de Rum ,
die van de elasfen op de Eilanden, en in de Engelfche
Volkplantingen, words getlookt .
elasfe noemt men do
Syroop, die nit de Vaten lekt, daar de Suiker in over,
gefchept is, wanneer dezelven to verzygen tlaan, Dit is
xu de wyze op welke bet to Surinamen gedaan words,
in Oost-Indien gefchiedt bet op dergelyke manier, door
de Javaanen en Chineezen , maar op lommige Eilanden
kookt men 'er flegts Syroop van, die aldaar anders gemaakt
wordt van de uitgeperfte Rieten, waarvan de Europeers
aleijers noeimen de Suiker Gala,
ook Bier brouwen . De
de Chineezen Tung . De Rum , weet men, is een ilerke
drank ., welke in de West -Indien van de alasfen, gelyk in
Oost-Indte'n de Arak van Ryst, geltookt words . Voorts
eeten de Indiaanen of kaauwen veel de jonge Spruiten
van dit Riet , inzonderheid van eene foort , genaamd
Tecfia , welke zeer dun is van Steng en Bast, en zeer
zoet Sap heeft, Zo RUAIPHIUS meldt . Dit doet men ook
in Egypten, zegt FOLtsKAbHL, die to Kairo de Halmen zag
to koop venten : maar de Suiker, zegt by, word[ 'er zo
goed ' niet gemaakt als in Europa.
„ t enigvuldig gebruik van de Suiker, in de huishoa .
ding, tot her aangenaam maaken van allerlei laffe , en
het verzagten der fcherpheid van zuure, fpyzen en dran=
ken, is zeer bekend .
Alen fchynt ze hedendaags niet
to kunnen misfen ; terwyl in de oudfte tyden enkel Ho,
nig daar toe gebruikt werdt . Ook is zy van oneindigea
dienst, tot bet bereiden van kotiferven, geleijen, tot bet
inleggen van vrugten, en inzonderheid tot de fyroopen
der Apotheeken .
en kan ze derhalven niet van de Ge .
neesmiddelen uitzonderen, en, behalven bet gebruikbaar
maaken van veele Artfenyen, welke zonder then to leelyk of to fcherp zyn zouden , wordt zy, op zich zelve 4
wk, tot verzagting van de borst, van maag- en kolykpynen , dientlig bevonden . Zelfs is zy zagtelyk den afgang bevorderende ; maar gelyk , volgens 't gemeerie
7~
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fpreekwoord : to veel Zoets walgt, zo wordt ook'het .al
to rykelyk gebruik van de Suiker, in fommige geftellen,
voor de ingewanden nadeelig ; ja kan , misfchien , wel
eene uitteering veroirzaaken : gelyk fommigen daar van
de Engelfche ziekte , in kinderen , afleiden. Anderen
pryzen een rykelyk gebruik van Suiker, Honig en andere zoete dingen, als middelen ann, om de gezondheid
to bewaaren . E n , wat het fcorbut in de mond betreft,
daar eenigen de Suiker van befchuldigen, wordt het voorbeeld bygebracht van zeker Veer, die zyn geheele leeven veel daar van gehouden hadt, en , over de tagtig jaa.
ren oud zynde, een flel nieuwe Tan den kreeg, leevende
tot by de honderd jaaren ; zie dit omftandig in de Philo .
fophifche Verhandelingen , by F. HOUTTUYN , III Deel,
Op then grond heeft zeker voornaant
bladz . 327, &c.
Engelsch Geneesheer, genaamd Dodltor SLARE, een ver .
dediging uitgegeeven van de Suiker, tegen de befchuldi.
gingen van Doctor WILLIS en andere Geneeskundigen,
als ook tegen 't algemeene vooroirdeel ; draagende dat
vertoog aan de Dames op. Dus zien wy dat dit flak
zeer in twyfel ftaat, en dat de Suiker, even als allerlei
leevens- en geneesmiddelen , fpyzen en dranken, naar de
omitandigheden , bet geftel, de leevensmanier, van den
_enen die ze gebruikt, heilzaam kan zyn, of vergiftig.
Uitwendig is zy, als een zagtelyk zuiverend middel, tot
verfche wonden, als ook , inzonderheid, voor fommige
oogkwaalen, dienftig.
„TABAK, in het latyn Nicotiana, is de naam van een
Plan ten-Geflacht, onder de Klasfe der Pentandria, of T'yfDe Kenmerken zyn , een
mannigen, gerangfchikt.
trechterswyze Bloem met een geplooiden Rand ; hellende
eeldraadjes ; voorts een tweehokkig tweeklepkig Zaad .
huisje. --- Daar zyn zeven foorten van , waar van de
zes eer[ten tot de Kruiden , en de laattte tot do Boomen
behooren .
„ i . Gewrone Tabak. Nicotiana Tabacum. Tabak, met
lancetswys' eyronde ongefteelde afloopende Bladen en fpits .
puntige Bloemen . Nicotiana Foliis lanceolato-ovatis, fes .
filibus decurrentibus, &c . LINN . Syst . Nat. XII. Gen.
247 . p• alt . 1'eg . X 1II. 248. p. 185 . Hort. Cliff. ji6 .
Upf. 45 . Roy. Lugdb . 423 . Nicotian a major latifolia,
C . BAUH . Pin . 169 . Hyoscyamus Peruvianur . DOD. Pin .'
452 . Biennochoes. RENILAL . Sp . 37 . T. 3 8 .
„ Deeze feort levert den Gellachtnaam uit, als tins ge .
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Poemd zynde naar J . NICOTIUS, die Gezant van Frankryk
was aan 't Hof van Portugal, en aldaar bet Zaad kreeg
van dit Kruid, 't welk door zekeren Nederlander, omtrent bet Inidden der zestiende eeuw , nit Florida was
overgebracht . Hy vertoonde of zgndt bet zelve aan KATHARINA DE
EDICIS, Koninginne Weduwe en Voogdesfe
van FRANCOIS DEN 11, op wier order bet in den Koninglyken Tuin in Frankryk gezaaid, en, opkomende, Herba 117edicea geheeten werdt . Anderen, die hot zelve ook voortteelden, gaven 'er wederom andere naamen aan . De Spaan .
fchen of Engelfchen, die her vervolgens overvloedig vonden groeijen op Tabago, noemden het, zo men wil, des'
wegens Tabaco en Tobacco, of met een Latynfchen uitgang
Tabacum . Dus is het, by den naam van Tabak , zedert
glom bekend geworden in het voarfte der voorgaande
eeuw : hoewel de Brafilfche naaun Petun was of Petum' ,
paar welken men bet dikwils Herba Peti genoemd vindt.
Van de Wilden der West-Indifche Eilanden werdt bet Touly
geheeten .
,, Waarom dit Gewas , dat zekerlyk ook in Peru voorkomt , in 't byzonder Peruviaansch Bi fenkruid genoernd
zy, is onzeker. Het allerbeste, IZarinas genaamd, naar de
Volkplanting Tsarina, groeit aan de vaste kust van Aid .
Amerika, genaamd Tierra ferme ; voorts door de geheele
West- Indikn en is verder in de Provincie van Trixginien,
in Noord-America, voortgeplant; Deeze is de voorraad .
fchuur van Tabak voor Engeland geworden ; gelyk de
Franfche Eilanden voor Frankryk zyn a en dus voert de
Tabak, naar haare afkomst, den naam van Virginifche,of
Portorikfche, St. Domingo, Havana of Baai-Tabak, enz.
De overvoering van bet Kruid gaf ook weder aanleiding
tot bet overbrengen van bet Zaad , en daar door heeft
men dit Gewas in de middelfte- deelen van Europa, is
onze Nederlanden en de nabuurige Ryken , zo fte4 be .
gonnen voort to teelen , dat die teeliniz nu ruim ;vyftiea
jaaren geleden door den Koning van Frankryk, om den
invoer der West-Indifche ,Tabak niet to benadeelen a verbooden werdt .
„'t Is een iaarlyks Zaai-Gewas, dat,uit zeer klein Zaad
een groote Plant wordt , en dus zeer fchielyk groeit .
Naar de vetheid van den grond maakt bet eeu Steng van
drie of vier ellen hoogte, die by den Worrel ontzachlylc
large en breede Bladen uitgeeft, zynde bleekgroen en als
met kleine haairtjes begroeid, dock op 't aantasten zagt
co
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en fmeerig. Aan den Steng zyn de Bladen kleiner, ea
deszelfs top is gekroond met groote Bloemen van gezegde
liguur, welke bleek paarsch en aan den rand witochtig,
zyn . Hier op volgt bet Zaadhuisje .
,, en halt van de Tabak, oudtys, een zo uitmuntend
denkbeeld , dat zy Herba SanEta of Heilig Kruid , en
Panacea of Algemeen Geneesmiddel, getyteld werdt . De
kragten, die 'er de Indiaanen aan toelchreeven, waren
verbaazende . Het hadt, onder de wondheelende , pynilillende en tegengiftige , middelen, zyns gelyke niet .
Ook hebben verfcheiden Autheuren, zo in de zestiende
als zeventiende eeuw , tot lof van dit f{ruid gefchree .
ven .
en kan niet ontkennen , dat bet uitwendig een
toed wondmiddel is, geneezende tevens veelerlei huidziekten en vuile zweeren : doch bet is ook zeker , dat
bet zelve, op bet hoofd gelegd , om hoofdpyn to doen
bedaaren, of ook om het ongediert to dooden, de
enfchen fomtyds Romp en als dronken maakt .
Hier uit
blykt bet gevaar, dat 'er in fteekt, om zulks aan Kinderen to doett . Ken aanmerkelyk voorbeeld , dien aangaande, vindt men in bet 1V Deel der Uitgezogte Verhandelingen , bladz . 447, enz . Geene bereidingen daar
van, 't zy de fyroop , bet extrakt of de olie, kunnen inwendig gebruikt worden, zonder groote voorzichtigheid .
en heeft ondervonden, dat een weinigje van het fap,
onder 't Bloed van leevende Dieren gemengd, hun oogen .
blikkelyk doet fterven . De Tabak kan egter, in kleine
veelheid gebruikt zynde , tot een braak . en purgeer .
Tegen tandpyn is zy een beproefd
middel dienen.
middel.
De rook - klyfteeren , daar van, zyn niet alleen in 't algemeen dienftig om afgang to verwekken ,
maar ook, zedert weinige jaaren , met byzondere vrugt
gebruikt , om Drenkelingen in bet leeven to behouden .
„ Dear zyn ook beretdingen van de Tabik,welke Saw .
fen genaamd warden , die maaken , dat fommig yolk,
('t welk in de Noorder landen onder 't gemeen veel in
twang gaat ,) dezelve met fmaak en zonder hinder
kaauwt ; gelyk bet ambagtsvolk en de zeelieden , van alle
Nati6n, zeer veel doen met de reauwe Tabak : maakende de gewoonte bet gebruik daarvan op die manier on .
fchadelyk , ja zelfs , zo men voorgeeft, dienftig tegen
fcheurbuik in 't tandvleesch . Het Vrouwvolk, to Lima
in Peru, heeft geftadig een rolletje Tabak in den mond,
riat zy kaauwen en Limpion noemen ; 't welk hen, in
do
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'de oogen van Vreemdelingen , gantsch niet bevallig maakt .

anvolk rookt 'er fterk, zo wel als to larthagena
Bet
en elders in de Westindien . Her een zo wet als 't andere doet kwylen, en Nat, in dit opzicht, eenigermaate
gelyk . Her Tabakrooken hebben de Portugeezen, met en
benevens dit Kruid, overbracht in de Oosterfche landen,
en waarfchynlyk is het, door de verovering van Brafil,
ook tot ons gekomen . De Perf aanen , zo mannen als
vrouwen, zyn daar van groote liefhebbers, en van hun
is de gewoonte, om tabaksrook door een lange houten pyp
of riet in to zuigen, overgegaan tot de Arabieren en an.
dere volkeren van Afien . De Chineezen en Japoneezen
zuigen den rook der aangeflooken Tabak door eeir pyp
in, gelyk de Europeaanen, en veelen haalen dien door
water op , gelyk de Turken ; maar by de- Negers en
Amerikaanen is het de gewoonte een pypje to maaken
van een opgerold blad Tabak, on dit pypje, aan 't eerie
end brandende, by 't andere in den niond to houden ;'
gelyk fommig zeevolk, in de Westindien, ook wet doet :
doch veelen van die volkeren bedienen zich van eigen
gemaakte tabakspypen .
„ Offehoon nu het tabakrooken , in Europa , waar.
fchynlyk reeds in her begin der voorgaande eeuw bekend
geweest zy , was nogthands, , wegens • de duurte van
de Tabak , die gewoonte niet algemeen. In 't voorile deezer eeuw rookte men, in onze Nederlanden, nog
maar zeer weinig, en byna
et dan in herbergen, of by
Were famenkomften . Zedert de Engelfchen de Pirgi .
nifche Tabak zo gemeen gemaakt hebben, en de Franfchen
ons zo veel van hunne Westindffche hebben toegevoerd,
is de pyp, by den gemeenen man, den geheelen dag
naauwlyks uit den mond : maar by lieden van aanzien,rang
en vermogen, is her rooken meest uit de mode geraakt :
ten minfle wordt her niet rooken in een gezelfchap
thands niet meer voor vreemd gehouden ; noch her rooken als een bewys van deftigheid aangezien .
„ Her rooken van Tabak, dat men wet eens, fpottende,
Tabakdrinken genoemd heeft, is by de Franfcherr niet in .
gedrongen ; maar die Natie heeft zich zo veel to meer
overgegeeven aan bet gebruik van Snuiftabak, 't welk its
Afien tot dien trap is gehaat geweest, dat de Koning
van Perfien en de Groot Hertog vast
oskovien bet zelve, op flraffe van den news, ja zel£s van 't hoofd,te verliezen, verbooden hebben gehad . Z o heeft ieder Natie,
mag
X 3
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mag men zeggen, zyn byzonderen fmaak . Want, 't Zy
men de Tabak kaauwe, 't zy men ze rooke of opfnuive, dit kruid behoudt altoos zyn venynigen cart, die,
wanneer men 't overdaadig doet, niet nalaat zich, doot
haare uitwerkingen, vroeger of hater to openbaaren .
„ 1k wil nu de voorbeelden niet aanhaalen van de geenen ,
iffier hoofden of herfenpannen vats binnen door den rook
zwart , en de voorhoofdsholligheden met Snuff gevuld
gevonden zyn ; maar alleen acht geeven op de verdoovende eigenfchappen van dit Krufd , dat een vergift is
voor meest alle Dieren , en de rook inzonderheid voor
't Gevogelte en de Infekten. Bovendien wordt, in het
eerfl:e geval, door bet geduurig uitwerpen van de kwyl ;
dat in veelen by 't rook en plaats heeft, de 1'pysverteering
benadeeld, en, door bet inzwelgen van een gedeelte des
rooks of van bet fap , de maag bedorven . Het fnuiven
droogt de herfenen op, bederft den reuk, en kan slier .
lei kwaalen der 2intuigen en zenuwen veroirzaaken . Doch
ten opzicht van dit alles maakt de gefteldheid van den
ensch , de hoedaanigheid van de Tabak , de tyd des
aars
de gewoonte, een oneindig verfchil, 't welk de
jreden en
is, dat fommige Geleerden met zo veel kragt voor,
als anderen tegen , t gebruik van den Tabak gefchreeven
hebben . Zie Waarneemingen over 't gebruik en misbruik
van de Tabak . Uitgez ; Verh . VIII. D . bl . '29 . Zeker
is 't, dat, in alle fpyzen en dranken i of alles wat men
ten monde inneemt , de overmaat van bet gebruik een
mirbruik maakt , en de gezondlte dingen verandert in
vergiften . Dus is bet zeker , dat een maatig gebruik
v an . d e Tabak , op de eene of andere manier, naar de gewoonte, bevonden wordt tot aangenaamheid, verfterking
en verfrisfchinge, to flrekken : ja bet kan , in zekere
omfl:atidigheden, dienen tegen honger en dorst .
3 , In Sweeden heeft men Tabaks - Land van de overge.
tleevene Stengen en Bladen , door de Schaapen , zonder hinder, laaten zttiveren en fchoon eeten . Dit komt
zo vreemd niet voor , dewyl men weet , dat dit Vee
yerfcheiden Kruiden, zelfs die fcherp zyn, gelyk de VeldRanonkel,nuttigt, en dus een land,van 't geene de RunrierS overlaaten, geheel kaal fcheert. Bovendien heeft de
Tabak, die in de Noordelyke laden, ja zelfs die in onze
I'ravincien, geteeld words, op verre, na de fcherpte niet
van de Vrginifche, en die van de Spaanfche l'estindien.
In de Levant, en op de kusten van Klein 1lfian, niet
a1=

Ob CITO

EL'S WOORbENEOLK .

III

ook in Oostindien, valt Tabak, die in 't
rooken een zeer aangenaamen geur heeft, daar onze Nederlandfche onverdraaglyk ftinkt . Of dit verfchil van de
Tabak, die in byzondere deelen ues aardbodems geteeld
wordt, enkel aan de verfchillende landaart en kweeking,
dan ook aan bet gebruik van verfchilieude fo)rten van
dit Kruid, toe to fchryven zy, is my bAenklyk . 't Is
zeker, dat men 'er in de Westindicn heeft, die grooten breed-, of ook die fmalbladig, en die klein en rond
van B€ad is ; zynde deeze de beste en mooglyk komt
dezelve naast overdtsn met de Turkfche Tabak, waar van
LINN&US fpreekt. Een uitvoerig en naauwkeurig bericlit,
wegens bet planten en bereiden van de Tabak zo in
Vzrginien,
aryland, als in onze Nederlanden, is reeds
z edegedeeld in ons WOORDENBOEK, VI. Deed , bl. 3591,
enz."
Wegens de zes andere Soorten moeten wy onze Lee .
zers wyzen tot bet Werk zelve , deeze beftaaa in, 2 ,
Heesterige. 3 , Boerfche . 4, Gepluimde. 5, Lymerige.
6, Zeer kleine . en 7, Brandende Tabak.
alleen, maar

Verhandeling over de hraage ; in welken zin kunnen de
enfchen gezegd worden Gelyk to zyn ? en welke zyn
de Regten en Pligten, die daar uit voortvloeijen . Door
r . PIETER PAULUS, voorheen Raad en Advocaat-Fiscaal ter .dmiraliteit op de
aaze , enz . enz . enz . To
Haarlem, by C . Plaat, 1793 . In gr. £lvo 216 bl.

't

s geen misnoegde
ededinger na den Gouden EerI prys van TEYLER'S Godgeleerd Genootfcliap , die,
verftooken van deeze Bere, met zyne Verhandeling ter
baane komt, om , ware het mogelyk, van her Algemeea
eene Goedkeuring to ontvan,en , hem ontftaan by bet
Genootfchap, waar by een Antwoord op de Vraage inleverde : neen , fchoon de Heer P . PAULUS wel degelyk het oogmerlc hadt, om na den Prys to dingen, werd
by, door zynen Overfchryver to leur gef eld, in de onmogelykheid gebragt , om , ten beftemden tyde , betzelve toe to zenden . Hy liet het, derhalven , leggen,
tot by zag, hoedanig door bet Genootfchap omtrent de
ingekomene Antwoorden zou worden beflooten ; of wel
tot dat de door hetzelve bekroonde Verhandeling, of VerhanX 4
de .
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delingen, indien zulks gefchiedde, zouden Weezen uitgegeeven .
Naa de Uitgave der Verhandelingen van de Hoogleeraars CRAB en BROWN (*), meende de Heer PAULUS veijig to kunuen befluiteu, om ook deeze zyne Verhandeling in het licht to zenden : to, om dat het hem voorkwam, dat de onderfcheide wyze van Behandeling van bet
zelfde onderwerp genoeg uit elkander liep , om daar
door ten minften niet to verveelen ; als ook , om dat
bet Onderwerp zelve overwaardig was , van alle zyden,
en uit verfchillende oogpunten, befchouwd to warden ; en
by zich vleide, dat daar door zelfs aan het Oogmerk des
Genootfchaps, by bet opgeeven der Vraage, to meet zou
warden voldaan .
De betrekking, welke deeze Verhandeling heeft tot TEYLER's Godgeleerd Genoot/ehap, bewoog den Schryver, om
dezelve aan Heeien Direcleuren en Leden van 't zelve op
to draazen : „ geenzins," gelyk by zich to recht uitdrukt,
„ om voor haar, myn Heeren ! van uw gezag of aan„ zien eenige befchermirig to vraagen of to verwagten .
„ Neen zeker . Zy daale l iever. in de diepfle vergetel„ heid , byaldien zy, door het gewigt der Gronden en
„ redeneeringen , waar op zy gebouwd 'is , zichzelven
„ niet flaande houden of befchermen kan ; en men hoone
,, bet Onderwerp zelve nimmer, met 'er in zodanig ge„ val, by wien het ook zy, eenige befcherming vodr to
„ vraagen of to eifchen . Het betoog der waarheid kan
„ zo min door gezag of magt ingeboezemd en voortge„ plant worden, als deezen, op zichzelven, buiten flaat
„ zyn, em grondige waarheden to wederleggen, to ver„ donkeren, of met wortel en tak nit to rooijen, gelyk
„ de Historie van den Christlyken Godsdienss daar van, in
„ vroeger en laater dagen, de trefendfte bewyzen op .
,~ levert ."
'Op het leezen van den Naam, den zo verdienstlyk be .
ioemden Naam, des Schryvers, dan nog veel meer naa
bet leezen der Verhandelinge , fmertte bet ons , dat de
I-leer PAULUS niet tydig genoeg gereed geweest was, om
met de hem waardige Kampvegters, cans en FROWN, in
bet flrydperk to treeden. Zyn Stuk zou . ongetwyfeld,
cene plants naar verdienflen, in TEYLER'S Verhandelingen,
be..
(*) Z is derzelver Beoordeeling, hier boven, bl .
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beflaagn hebben, fchoon wy bet ons et vermeeten to
bepaalen, welk eene ; huns oordeels , dezelve zou verkreegen hebben . flat e Verhandeling by het Genootfchap en de Dirheuren van TEYLER'S Naalaatenfchap
een gunliig onthaal ontmoette , is ontwyfelbaar : dewy!
wy , van goeder hand , verzekerd zyn , dat, by eene
Goedkeuring van dit zo laat gekomen Stuk, den Schryver, uit erkentenis, door de Heeren DireEeuren van TIr,Yedaille, op den Stempel
LER's Fundatie, eene Zilveren
van het Godgeleerd Genootfchap geflaagen, met een huitengewoon Opfchrift voorzten , is toegezonden , nevens
een Exemplaar van de Verhandelingen, zo by dit Genootfchap, als by TEYLER'S Tweede Genootfchap, uitgegeeven, met toezegging van de Deelen, welke ffaan to
volgen.- Het ongeluk der laate gereedheid, waar door
de Bundel der Verhandelingen van TEYLER'S Godgeleerd
Genootfchap den arbeid deezes Schryvers derft, wordt vergoed , door de Algemeenheid, waar mede de afzonderlyk uitgegeevene Verhandeling geleezen is : herhaalde
Oplagen , binnen korten tyd vertierd , wyzen onwederfpreeklyk uit, hoe zeer dezelve viel in den fmaak onzer
leezende Landgenooten .
Van eene Verhandeling, reeds door vier Drukken zo wyd
en zyd verfpreid,zal Been breeder opgave noodig weezen,
dan van den korten lnhoud. In de Inleiding over het
aanbelang, het recht begrip, en bet waare doel, der Vraage,
fnydt de Schryver, door zich tot de Zedelyke Gelykheid,
als mede tot volkomene en volflrekte Re ten en Pligten , to
bepaalen, veel overtolligs at, en befichiet, het wit door
de Heeren Vraagers voorgeteld , blykens de Voorreden
voor de Verhandeflngen van cRAS en BROWN geplaatst
(bl . IV) . Drie Hoofd-Afdeelingen fcheiden de Onderwerpen deezer Verhandelinge.
De Eerjte Afdeeling bevat Twee Hoofdftuhken . Het Ithe
toont in welken zin de
enfchen in den Natuurflaat kunnen gezegd worden, GELYK to zyn.
Het 11 . Welke de
REGTEN en PLIGTEN zyn, die Uit DEEZE Gelykheid der
enfchen voortvloeijen .
De Tweede Afdeeling is in

Vier Hoofdflukken gefnal .
deeld, die tot Opfchriften voeren : 1 . In wel(en zin de
enfchen, IN EENE BURGERLYKE
AATSCHAPPY leevenve, gezegd kunnen worden, GELYK to xyn . - 1f . 1I'elke
de REGTEN zyn, die uit deeze Gelykheid der
enfchen,
tin eene Burgermaatfehappy leevende, voortvloeijen, - IIf.
X5
el .

t
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Welken de PLICTEN zyn, die uit deeze Gelykheid der
en.
fchen, in eene Burgermaatfchappy leevende, voortvloeijen .
IV . Wederlegging van eentge Aanmerkingen, die tegen de
Gelykheid der
enfchen, en der Regten en Pligten, daar
wit in den Burgerftaat voortfpruitende, gemaakt zyn.
De Derde Afdeeling behelst Gevolgen , uit de Gelykbeid der
enschlyke Reg ten en Pligten in den Natuur- en
Burgerftaat tusfchen de Taken onderling voortvloeijende .

Deeze wel gemaakte en uit elkander voortvloeijende Ver .
deeling der Stoffe verwerkt de Heer PAULUS met eene
doorgaande evenredige breedvoerigheid ; doorgaande fchryven wy ; want zou hy,onzes oordeels, de aangevoerde bewysreden nit bet Euangelie ontleend, hoe fchoon en ge.
wigtig in zichzelve, zonder nadeel, merklyk hebben kunnen bekorten , --- by verwerkt dezelve met ten toon
fpreiding van oordeelkundige beleezenheid in de Schriften , voorheen betrekkelyk dit Onderwerp uitgegeeven,
en eene gelukkige to pas brenging van Gezegden , die
Toms ter beweeringe dienen van Waarheden, welke fchor
in eeniger ooren klinken, wanneer ze geuit worden door
lieden , van elders Diet geftempeld met een gangbaar
merit in bet Godsdien[lige of Staatkundig Regtzinnige ;
fchoon de Heer PAULUS toont die fcherm Diet altoos to
behoeven of ook to zoeken, daar zyn Rondborftigheid,
Diet min dan zyn zugt voor Deugd en Gndsvrugt, allerwegen, in deeze Verhandeling, doorftraalen, - by ver*
werkt ze met byzondere Toepasfing op de ten tyde van
bet geeven der Vraage heerfchende, en Dog by lange naa
Diet geeindigde, gefchitlen over de Regten van den ensch,
met beoordeeling der Voor- en Tegenfchryveren, byzonder in bet lVde Hoofd(luk der Ilde Afdeelinge .
Allertreffendst hebben wy gevonden de Derde Afdeeling, en zouden gaarne zo daar nit, als nit de voorgaande, bet ddn en ander ontleenen ; doch de alombekendbeid der Verhandelinge maakt bet overtollig .
et veel genoegen lazen en herlazen wy dit Stuk ;
en , in vergelyking met de twee Verhandelingen , by TEYLER's Genootfchap, ter Beantwoording van dit Vraagfluk,
eestgefchiktfle voor
uitgegeeven , zouden wy deeze de
bet Algemeen heeten, die van CRAB de Wysgeerigfte, en
die van BROWN de Cierlykfte .
By gelegenheid der Vierde Uitgave, die van de voorige nergens in verfchilt , dan dat onderaan op bl . 35
nog gevoegd is, JACOBUS 11: vs . i-io, betuigt de Schryver
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vet zyn genoegen over bet gunflig onthaal, 't welk de
Nederlanders aan de Schriften van zynen Jeugdigen leef.
tyd verleend, en de nog grootere graagte, met welke
zy deezen zynen arbeid ontvangen hebben.
Dezelve
fchryft hy, daar 'er zo veel goeds en treffends, thans
over dit Underwerp gefchreeveri, bet licht ziet, meest
toe aan bet doorfteekend oogmerk , dat men daar in
meent gevonden to hebben, om, naamlyk, der Waarheid
hulde to doen, en dezelve in alle haare gevolgen, zonder eenige verdraaijing of bewimpeling, naakt , en zo
als die zich aan mynen geest vertoonden, voor to ftellen :
en dit zeker is eene verdienile, welke deeze Verhandeling zich vrylyk mag toeeigenen, en waarin zy aan geene
andere Schriften benoeft toe to geeven ; daar ik met de
volkomenfle overtuiging verzekeren kan, dat men by bet
opflellen derzelve niets anders dan bet opfpeuren der
waarheid op het oog, en geen ander doel, gehad heeft,
dan om, door bet betoog der Gelykheid, en de bepaa.
ling der Regten van den
ensch, zo - in den Natuur. als
in den Burgerflaat , bet waaragtig belang en algemeen
Broederfchap des
enschdoms to bevorderen (*) .
(*) Eene beloofde Vertaaling, in het Fransch, van deeze Ver.
handeling ziec thans het licht by den Uitgeever van de Ie.
derduitfche.

isfzve aan r. PIETER PAULUS, Schryver eener Perhandelinge over de hraage : In welken zzn kunnen de
enfchen gezegd worden Gelyk to zynn
en welke zyn de Ret;
ten en Pligten, die daar uit voortvloeijen? In gr. Svo .
4 0 111eeze
isfive uit 4mjterdam den
November t793
gedagtekend, en onderfchreeven
D
en
voorts geen (poor van Schryver of Drukker draagt, heeft
22
VERtTAS,

die

ten clot : „ Indien ik, in de Verdeediging en bepaaling
„ der waaragtige Regten en Pligten van den
ensch eat
3 , Burger , zoms eenige odieufe uitdrukkingen heb mot .
i , ten gebruiken, [en waarlyk de
isfive vloeit des over]
„ bedenkt dat ik geen aanvaller ben : want bet valt gcweldig weldig hard bet ivlenschdom voor onverftandig en lafhartig to hooren uitfchelden , door ietuand , die alle
„ banden van Zamenleeving wil los maaken , om een
„ Sy s ••

;zo
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Systema van oord en Verwoesting in to voeren .' i
Wy twyfelen geen oogenblik,of de Heer PAULUS heeft dee.
zen Duisterling op 't ooge, als by, in de Aanfpraak aan
den Leezer, voor den Vierden Druk geplaatst, fchryft, to

,,

veel ageing en eerbied voor bet Publiek to hebben, dan dot
by denken kan, dat bet zelve van hem vergen zou, one
eenigen agt to Jlaan op de niets beduidende aanmerkingen,
of izever aantygmgen en opftookingen, tegen zyne Verhandeliig, in zeker- Naamloos Gefchrift gemaakt of gedaan ;
en dat by bet niet aan den tyd alleen zou kunnen overlaaten,
om dezelve op haare regte plaatze to /tellen . --- Wy ver.

trouwen dat by bet gerustlyk kan doen, en hebben ooh
geen lust om ons langer op to houcien met een Schryver, die bet odieufe van zyn eigen Werk erkent .
Ophelderende Aanmerkingen op de Verhandeling over de
Vraag, in welken zin kunnen de
enfchen gezegd worden Gelyk to zyn? en welke zyn de Regten en Pligten,
r . PIETER PAULUS .
die daar uit voortvloeijen? Door
. Langeveld,
Tweede Druk . Te Amfterdam, by D .
1794 . ISo bl. met nog 32 bl. Bydraagen .

zeer goede gronden meenen wy , bier boven bl .

318, als een doorfteekende Charadertrek der uitOp
opgegeemuntende Verhandelinge van den Heer
PAULUS,

ven to hebben , dat dezelve zeer gefchikt is voor bet Algemeen, of voorgefteld, zo in Taal en Styl, als in wyze
van behandeling, dat de gewigtige Leere, daar in ontvouwd, voor alle eenigzins denkenden, ten vollen beet dit begrip vervuld, zagen
vattelyk gemaakt wierd .
wy vreemd op , toen wy de thans aangekundigde Opheldere7llde Aanmerkingen in handen kreegen .
Aan bet clot eener vry winderige Inleiding, zegt de
Ophelderaar : „ Een ooginerk zo heilzaam, als dat van
• den Heere PAULUS , to helpen voordzetten , kan niet
• dan goedkeuring wegdraagen , --- naar die goedkeu„ ring heb ik verlangd , en dat verlangen heeft my de
• pen doen opvatten, om bet beknopte Werk van ge .
• zegden waardigen Schryver , bier en daar , voor de
• oogen van min doorzigtigen , op to helderen , to ver .
„ klaaren, en zodanig uit to breiden, dat bet, zonder veel
Y , nadenkens, kan bevat worden, op dat bet edelfte van
,, wile Leerfcukken door ieder aangenomen, en myn Va .
,, der-
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Aangevuurd door wel .
„ derland gelukkiger worde .
,, gegronde hoop op goedkeuring , treede ik ter zaake .
„ --- Ik zal eenige Texten uit net Werk van den Heere
,, PAULUS overneemen , dezelve wourdlyk , met onder„ ichetdende commas op den kaut, en met aanwyzing der
• bladzyden , alwaar zy in her gezegde Werk to vinden
• zyn, ter neder flellen, en myne Verklaaringen en Uit• breidingen daarvan laaten volgen, zo beknopt als eenig .
• zins met myn oogmerk beflaanbaar zal weezen ."
Wy hebben , by her doorleezen , de reeds veronderftelde noodloosheid der Verklaaringe van een duidelyk
gefchreeven Boek, allerwegen, ondervonden ; en gelooven
dat de Heer PAULUS met zulk een Verklaarder van zyne
Begrippen zo min gediend is als met den hoogzwellenenschheid (bl . 9 .) aan hem ge .
den Tytel van Apostel der
geeven ; doch deeze laatfle is hem reeds met meer dergelyke
grootfpraak van elders toegefchikt , en , zo wy vertrouwen, door hem afgekeurd .
De Schryver duidt zich aan als de Opfteller van de
Stukswyze uitkomende Wysgeerige- Staat- en Historiekundige Brieven, tusfchen een gevoelig Nederlander en het be .
mmnelykit Batavisch
eisjen, bl . 51 (*), en Nlaaker van
her Dichtflukje , getyteld : De Egaliteit. - Her is ons
alzins voorgekomen, dat her flerk Vertier der Verhandelinge, waar toe dit Stukje ter ophelderinge moet dienen,
en Schryver en Boekhandelaar aangefpoord hebben , om
vaardig met deeze Aanmerkingen ter baane to komen, en,
ware her mogelyk , in dat zog vaarende, medegelleept
en aan den man gebragt re worden . Of dit oogmerk bereikt is weeten wy nieT, fchoon men veelligt in dit vermoeden zou vallen ; althans op den Tytel van her oils
toegezonden Exemplaar leezen wy, Tweede Druk .
Nederig flaat de Schryver (bl. 65 .) aan den Heer PAULUS, „ welmeenend of eene meerderheid in de bekwaam„heid van krachtig to lchryven," en, in de daad, de Ophelderende Aanmerkingen zyn op veele plaatzen kragtloos, gerekt, vol wind, of men muest Uitroepingen, Spraakwendingen, en iloute Verzekeringen, voor kragtig, bondig en
afdoenend, houden .
Qf her Boekdeeltje, buiten dat, to dun ware, dan of
die
(*) Zie, over het Eerfle Sruk van dit Werkje, onze
voor 't Jaar 1793, ale Sc. bl . 557 .

Vaderl. Letieroef.
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die Toevoegzels ook elders moeten dienen, heeft men 'er
32 bladzyden Bydraagen aan gehegt, beflaande nit een Brok
van 's Schryvers Dichtilukje De Egaliteit , uit Fragmen .
ten van AGRIPPA'S Ydelheid der Weetenfchappen, uit BoeTHius Troost der Wysbegeerte , en de Perlich&e Bramin,
meest tegen den Adel en Adeldom ingerigt .

Wat behooren Adel en Grooten thans to doen ? Eene beantTe Amjterdam by
woordde Vraag Van J . L . EWALD .
W. Holtrop, 1793 .
bl. in gr . 8vo .

st
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reffend waren, -en zeer gepast, eene menigte der Aanmerkingen , die de Heer EWALD den Vorften voor
oogen hieldt , als by over de Staatsomwentelingen , derzelver Bronnen en Behoedmiddelen, handelde(*) ; dit zelfde
mogen wy getuigen van zeer veele voorkomende Bedenkingen in dit kleine Boeksken aan den Adel en Grooten
gerigt , ter beantwoordinge der Vraage : Wat behooren de
Adel en Grooten thans to doen?

Fly fchetst de Geestgefleltenis der tegenwoordige tyden
Duitschland, en zegt, onder anderen : „ Reeds hebben in de meeste Steden van bet Zuidelyk gedeelte van
Duitschland zich Clubs gevormd, die Vryheid en Gelykheid prediken ; zy aan in onderlinge verbintenis,
en begeeren niets minder uit to werken dan overal
then geest to verfpreiden, die hun bezielt, en welke,
in de daad, zeer ligt kin ontvonkt worden : wyl ten
• minflen bet kiempje daarvan in ieder' ensch ligt , die
• naar Gods beeld gefchaapen is . - Overal in geheel
• Duitschland zyn, wie weet hoe veele duizenden, en• fchen verfpreid, die van dorst naar Vryheid verfmag„ ten, die van yver blaaken, om "dezelve, ook in hun
• Vaderland, to doen huisvesten . En zy, die deeze nei• grog koesteren, zyn juist de fchranderfte vernuften,
„ de aandoenlykfle en gevoelig(le harten ; menfchen , die
• veel kunnen en durven onderneemen ; zy wagten flegts
,~ op den blyden dag , op welken zy iets kunnen be.
• werken voor de Vryheid, naar welke hun hart reik• halst."
Fly
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„
„
„
„
,,
„

(*) Zie ooze
,bl . 406.
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fly toont
voorregte Standen in Duitschland , uit hoofde van de
grieven, welke men tegen den Adel heeft ; hoe die .
hash
lykheid veld wint ---- waar op by deezen raad laat vol .
gen : „ Niet dan door vrywilligen afftand van veele ver
a , worvene of door list verkreegene regten ; niet dan
„ door eene vrywillige deelneeming aan de lasten van
„ hat verdrukte gedeelte der Natie ; met dan door den
onbaatzuchtigen,vaderlandlievenden geest, door daaden
• aan
den dag gelegd en overal zigtbaar ; met dan door
•
• een waarlyk edel gedrag, kunt gy uwen Adel by de
• Natie wettigen, en de denkwyze veranderen, welke in
Duitschland, van tyd tot tyd, algemeener wordt ."
• Hat onregtvaardige, bet onverftandige, van een tegen.
overgetteld Gedrag, 't walk zy nog houden, inzonder
heid door hat niet made toebrengen in hat draagen der
algemeene lasten , eu door nit eene hoogte van gewaande
Grootheid op den Burgerftand neder to zien, en verdrukking van veelerlei aart to pleegen, wordt met leevendige
kleuren gefchetst , en aangeweezen hoe zeer de tyden
veranderd zyn . „ Hat ware," zegt de Hear EWALD,
„ eene dwaasheid, zo wy hat oordeel en de denkwyze der
„ duistere eeuwen tot een maatltaf van ons oordeel en
„ denkwyze wilden neemen ; de mensch moet niet bly.
„ van ftaan, maar van tyd tot tyd .onbevooroordeelder,
„ verftandiger en wyzer, warden ; en ik meen, dat wy
„ thans wat sneer licht verkreegen hebben met opzigt
„ tot de Beltemming en de Regten van den
ensch, de
„ Burgerlyke Vryheid en hat Oogmerk der Regeeringen,
„ dan men in vroeger tyden hadde . %Vy zouden kwaa„ lyk doen, wanneer wy de Veemgerigten, de Vuur„ proeven , de Hekfenprocesfen en de Godfpraaken , in
_, hand hielden , out at wy die by onze Voorvaderen
„ vinden ; even zo kwaalyk zouden wy dean, wanneer
„ wy den Adel als eene geheel uitmuntende, door God
„ bevoorrechtte, klasfe van enfchen wilden befchouwen,
„ al hadden onze Voorvaderen denzelven ook • aldus be'
„ fchouwd.
„ Hat yolk is fang genoeg onmondig geweest, en als
„ onmondigen behandeld . Doch geloof vry dat dit al .
„ tons zo niet gaan kan . Hat is mondig geworden, en
„ zal zichzelveu voor mondig verklaaren, indien de Re,, genten" en gy het zelve niet daar voor gelieft to ver .
,, klaa-
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De Jongeling laat zich niet meer zodanig be„ handelen als men den kleinen jongen behandelde ; by
• verlchgurt alle banden, en begaat balddaadigheden, wan, neer men zulks doet . En al eens onderiteld zynde, dat
• bier en elders in DuitscIaland bet yolk nog Diet ryp
• genoeg ware, om zyne Regten , die bet als ensch
• heeft, zelve to ontwikkelen, weet gy dan niet, hoe
• veele welgevormde menl'chen gy, met recht of onrecht,
• tegen u in 't harnas hebt gejaagd ? hoe veelen van de
„ onderneemendite, bekwaamfte, werkzaamfte en verftan„ digfte, Burgeren, met recht of onrecht, party tegen u
„ trekken ? 6 ! Deeze voorrechten zonder verdienften ,
„ deeze uitflutting by groote verdienfteu, dit nederzien op
„ anderen, 't welk zich zo veelen van u veroorlooven,
„ en deeze genadige nederdaaling, die zwaarder nog, dan
„ de lompute hoogmoed , drukt --- gist en fmeult in
„ veele duizenden van harten , die trotsch genoeg zyn
„ om by evengelyke verdienften eveugelyke voorrechten
„ to begeeren ; maar echter niet trotsch genoeg om zich
„ boven aaninaatigingen zonder verdienften to verheffen .
„ Het verdriet van den beledigden Burger-trots zal los .
„ barlten, zo dra eene gelegenheid zich ciaartoe aanbiedt ;
„ bet zal ysfelyker losbarften , dan gy u thans kunt ver„ beelden ; de beledigde menigte zal in haaren eigen Stand
„ een' magtigen Aanhang vinden, gelyk zy in Frankryk ock
„ vondt ; zy zal het Volk deszelfs Rechteu en het ver„ kragten van dezelve bekend maaken, gelyk zy in Frank• ryk deedt . - Alle oude gebruiken, alle verdragen ,
• alle gefchreevene , ondertekende en gezegelde, Privi.
• legien, zullen u niets kunnen baaten ; tienvoudig zal
• men u elke verdrukking vergelden , en gy zult onder
• het burgerlyk Despotismus -verfmagten, gelyk zo menig
• arm lyfeigen onder ket Despotismus van den Adel ver.
• fmagt is . --- Dit zyn geen ydele uitroepingen en over,, dreevene begogelingen . Een
an van den Burgeritand
• kan meer daar van weeten dan gy ; want voor hem durft
„ men zyne gevoelens openhartig aan den dag leggen ."
EWALD wenscht en raadt, dat de Adel en Grooten in
Duitschland, door tydige Opofferingen, van zich bet lot van
Frankryk verwyderen , en de verdrukkiug tot die hoogte
niet laaten komen als dezelve in Frankryk was geklommen , gevolgd van de verfchriklyklte Volksberoerten .
Ter voorkominge bier van bidt by hunj, „ om vrywillig
af.
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• affiand to doen van onbillyke, door list verkreegene,
,, tegen de eerfte grondbeginzelen van het Recht der Na,, tuur regelrecht ftrydige, Voorregten, om bet Volk vats
• verdrukking to ontheffen, en langs deezen eenigen weg
„ het Vaderland to behouden by die rust, waarin het
„ zich zo lang heeft mogen verheugen .
Schoon dit Antwoord bepaald voor Duitschland berekend is, ontvouwt het ons de Geestgefteldheid des Volks,
aldaar, en kan het met vrugt geleezen worden overal
waar men
enfi:hen vindt, (en waar treft men ze niet
aan ?) die, op Geboorte en Afkomst trots, zich verbeelden van een ander Leem gevormd to zyn dan de Bur.
german .
Hoe zeer onbeledigend dit Antwoord gefchreeven zy ,
zal bet weinig fmaaken aan die met weerzin leezen het
nude Rympje van jonN BULL :
Toen Adam fpitte en Eva fpan,
Waar vondt men toen den EdelmanP
en geen fmaak vin den in de Grondftelling d( or EETZE'
BuE As een Zinfpreuk aan het hoofd van azyne Fragmen..
ten over den Adel geplaatst.
Vergeet uw rang wanneer de
enschheid fpreekt : -,
Gedenk niet aan uwe Adelyke Voorzaaten,
Dan alleen wanner de Eer u oproept l
„
,,
„
,,

•
„
„
„

„ Laat," dus luidt bet Plot des Voorberigta , laat
dit Boekje de Waereld ingaan , en uitwerken wat
het kan uitwerken ; zelfs de onredelykfte Beoordelaar zal den Schryver niet kunnen befchnldigen, dat
by Onlusten heeft willen aanftooken . Nimmer toch
heeft eenig mensch iemand met den naam van Brand
Richter beftempeld, die, wanneer 'er brand ontttondt,
olie en ftroo, waar door het vuur gevoed wordt, trachtd ,
to uit den weg to ruinmen .'

LETT .
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Befchryving van den Archipel , tot nut van den Krygsman , Zeevaarenden en Handeldryvenden . Volgens de
nieuwfle Waarneemingen opgefleld door den R . v . K .,
aatfchappy van Weetenfchappen
Lid der Koninglyke
to Berlyn . Te Amflerdam by J . Allart, 179 ; . In gr.
gvo . 198 bl., met eerie uitgebreide Kaart .
beknopte Befchryving mede van de eertyds zo vrye
als bloeijende Eilanden van den Archipel ; thans onder
bet onbepaald Despetismur der Turketl zuchtende , en
tot de grootfte elende vervallen zynde . fly begint zyne
eerfte Afdeeling met bet Eiland Candia ; beichryft de Europeefche Kust , en die Eilanden welken gerekend worden aan dezelve eigen to zyn, als Ceriguo,
ilo, Thermia, Andro, de Stad en de Golf van Athenen, Negroacedonien , de Go l
ponte, de Kusten van Thracien 'en
van Saloniki ; Lemnos , met deszelfs Haven en Kasteel .
Hier aan het Kanaal der Dardanellen gekomen zynde,
verlaat by Europa , en wendt zic`I naar de Eilanden op
etelin, de
de Aziatifehe Kust liggende, als Tenedos,
kleine Eilandjes Porto Seguri, de Golf van Smirna, de
icony, Paros, en des .
Eilanden Samos, Nicaria, Tino,
zelfg Haven Nausfa ; befchryvende tevens de _yastigbeden
en fterkten, door de Rusfen , in den voorgaanden Oorlog, in die Haven aangelegd ; eindigende deeze eerfte Afdeeling met de befchouwing der Eilanden Naxia of Naxo,
en Nio, van waar by weder tot Candia to rug komt . In
de tweede Afdeeling, begint de Kidder zynen togt van
bet Kanaal der Dardanellen , aan de Europeefche Kust ;
armara door, ConJtantinopolen voorby,
zeilt de Zee van
en door deszelfs Kanaal naar de Zwarte Zee ; vervolgens,
tangs de Afiatifche bust, weder naar de Dardanellen terug .
Befchryvende, op dien togt , eerst de nieuwe Kasteelen
van Europa, en die der Dardanellen ; vervolgens de Dar .
danellen zelve ; de Eilanden vaw armara ; de Stad Con .
flantinopolen, met deszelfs omliggende Streeken en Voorfteden, zoo wet op de Kust van Europa, als op die van
Alien, gelegen . Eindigende deeze Afdeeling, 1) met eeni .
ge
Turken, v66r den laatften Oorlog ; z) met eenige An .
,nerkingen, betreffende de middelen van Defenfte van het
Ka-
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Kanaal der Zwarte Zee, en die der Kusten van Europa
en Afta, aan hetzelve grenzende ; gevolgd van eenige belangryke Aantekeninget , en Aanmerkingen omtrend de
diepten op de Europeefche en Afiatitche Kusten .
Agter deeze beide Afdeelingeu zyn, ten gebruike van
den Zeeman, eenige Aanmerkingen gevoegd, omtrend de
Westelyke Kust van
orea , en wel voornaamlyk de Haodori
vens en Ankerplaatfen van Navarino, Corron en
betreffende .
Zynde deeze Befchryving daar to boven
met eene geheel nieuwe en veel verbeterde Kaart van deri
Archipel voorzien .
Dit Werk, waarvan de eerfte druk op kosten van deli
Autheur, en al e n ter le zinge van zyne Vrienden, get
drukt was, doch het welk Du voor 't algemeen to bekdmen is , bevat eene menigte bewyzen , en doortlaande
blyken, van des Schryvers kunde en oplettenheid . Overal
toont de Ridder, dat by zelve den Archangel bevaareu
heeft, en, met bet doordringend oog eens Krygsmans ,
de zwakke en flerke plaatfen daarin heeft opgemerkt . Niet
alleen nuttig zynde voor den Zeeman, wien by de Cour•
fen, Verheden, Diepten, enz . van dat Vaarwater omitandig aanwyst, deelt by, in zyne befchryving der by
zondere Eilanden, den Staat- en Handelkundigen Leezer
ook telkens belangryke berichten mede, die by hun geWvigt ook den ftempel der Waarheid en Nieuwheid draagen, en derhalven zeer wel tegen andere vroegere Befchryvingen vergeleken mogen warden . Om onze Leezers bier van to overtuigen, zullen wy, bet Werk doorloopende, bier en daar eenige korte Befchryvingen daat
uit overneemen .
„ De tegenwoordige onvruchtbaarheid van bet Eiland
Candia, bet geen thans haare eigene bewooners niet voeden kan, moet niet aan den grond , noch bergachtige
ligging, worden toegekend, dewyl ze alleen aan de vexatien der Turken, de luiheid en onkunde der Slaaven, to
wyten zy ; want zeker is her, dat dit Eiland op zich
zelve meer dan eens zoo veel bewooners voeden kan ,
welker getal men thans op 240,000 begroot.
Door
bet Despotismur der Turken is de gevoeligheid der- Grieken ten eenemaal uitgedoofd, en in eene volflagene vadzigheid veranderd . De Spha5lrioten, welke de bergachtigtte gedeelten van bet Eiland bewoonen , hebben al .
leen de oude dapperheid en zucht tot vryheid van de
Creterf rs overgeerfd , en zouden op bet eeri'tc oogen$ s
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blik eener onderneeminge tegen het Eiland gereed zyn
oui dezelve to bevorderen, en het juk der Turkfche Dwingelandy of to fchudden .
,, Ceriguo is de Sleutel van den Archipel, loch deszelfs Fortificatien zyn in een zeer flegten ftaat , kunnende voor niets gerekend worden .
ilo brengt
zeer veel Tarwe, Katoen, Snyboonen, eloenen, CitrouilJes en Colloquinte voort .
„ Op het Fort la Palamide hebben de Turken hun Arfenaal geplaatst ; bet welk met eene menigte van bomben
en kogels, van verfchillend kaliber, voorzien is ;" wordende deszelfs toeftand, en de wyze om het to attaqueeyen, omftandig voorgedragen .
„ I-let petal der Inwooners van Napoli di Romania
words op 6ooo gerekend ; eenige familizn, in het Fort
la Palamide woonende, er onder begreepen . De meeste
zyn Turken ; de Griekfche familien beloopen naauwelyks
100 in getale, en de Jooden nog veel minder ; ook vindt
men 'er fommige Armeniaanen . De Franfcheti woonen in
de Voorftad buiten Napels zelve, en dryven eenen vry
voordeeligen handel ; beltaande voornaamlyk in Oly, Graanen, Wollen, Zyde, Vermilioen, Garst, Snyboonen, Boo .
nen , en andere Artykels ; waar tegen zy nit Frankryk
ontbieden , Lakens , Koffy , Indigo , Cochenille, Suiker,
Lyon fche Stoffen, en andere kleine voorwerpen meer.
„ Thermia is voor den Koophandel , eenige Zyde uitgezonderd, van weinig of geen belang."
De Stad
Athenen, zoo beroemd in de oude Gefchiedenisfen der
Grieken, is thans nog aanmerkelyk genoeg, otn 'er eene
omftandige befchryvinge over to leezen . „ Dezelve bevat
ongeveer z2ooo Inwooners, en groeit, wegens de gezondheid der lucht, en de gemaatigdheid, waarmede de Grieken behandeld warden , daaglyks aan .
en heeft dezelve nog onlangs uitgelegt, en, op het eerfle gerucht
van den Oorlog , met een zeer flegten muur voorzien .
De Albaneezen , die zich geduurende den voorgaanden
Oorlog in
orea verfpreidden, kwameti verfcheidene maalen de Stad plunderen, en het was toen, dat de Turken
deeze belagchelyke Werken opwierpen : het geen een duid .
lvk bewys is van de vreeze , welke de Turken voor
binnenlandfche onlusten bezielt .
en verzekert ook van
goeder hand, dat, in geval van eenen nieuwen opftand, de
Grieken meerder mo,:ds dan oo-jt zouden 'betoonn, en
,finch door de vreeze voor hunne meesters , noch door
het
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bet herdenken van de voorige ftrengheid , noch van de
trouwloosheid en de kwaade behandeling der Rusfen, to
weerhouden zouden zyn .
„ De omliggende ftreeken van Athenen zyn wet bebouwd . De zo beroemde Rivieren, de h isfus en Eridanus , verdeenen thans den naam van Rivieren Diet . De
eerF e , die aan den zuidkant de :tad en de Citadel
irifluit , ligt 's Zomers droog ; en de Eridanur is een
beekjen, her welk, in verfcheidene takjes verdeeld, de
Olyven-vlakte befproeit . Voor een Esquader zoude bier
eenen overvloed van ververfchingen , als Osfen, ' Schaapen, Wild en Groenten, maar geen Brand4out en weinig Water, to vinden zyn .
„ De Oly is her voornaamfte artykel, bet welk Ithenen oplevert ; waar van een gedeelte naar Confiantinopo .
len, een gedeelte naar Venetien en Frankryk , verzonden
wordt ; welke handel op twee huizen fleunt , aldaar
geetablisfeerd, welke Dog eenige Wol en Hennip by h un .
n e verzendingen voegen .
,, De Fortificatien van de Stad Negropont , op bet
Eiland van then naam gelegen, zyn van weinig belang.
en rekent bet getal van Inwooners byna op t6,ooo,
en van bet gedeele Eiland, to zamen, op Diet meer dan
40 000 ; zynde een gevolg der despotique regeering ea
geduurige kwellingen der Turken, waarom eene vruchxbaare landftreek, onder her gezegendfte luchrsgeftel gelegen, en met de vetfte Weilanden voorzien, byna woest
et een geringen arbeid veren onbewoond blyft liggen .
zamelt men veel Oly, Koorn en Wyn ; de bergen zyn
ozeral met bosfchen bedekt, en leveren zeer veel Tim .
merhout op ."
De Golven van Polo, Saloniki, di Contesfa en
onte
Santo, worden met recht de Koornfchuuren van Conjiantinopolen genoemd . Eene oneindige menigte van kleine
Vaartuigen van den Grooten Heer vaaren altyd op dezelve of en aan . De Grieken van her Eiland Hydra
leggen zich vooral op deeze Scheepvaart toe , en dit
Eiland levert de bekwaamfte Zeelieden van den geheelen
lirchipel . - De Golf en Stad van Saloniki acht de
Ridder VAN KINSBERGEN van weinig belang : de eerfte,
om dat haare noordwestelyke Jigging to verre afgefcheiden is van her gewoone 4 Vaarwater van den Arcdiipel,
en men 'er Diet gemakkelyk kan uitkomen .
De Stad
zelve zou alleen, in gevalle van attaque, en ter provianY 3
dee-
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deering eener Vloot, in aanmerking kunnen komen . Saloniki levers zeer veel Katoen, Tabak, Graanen, J 'ee eq
Timmerhout, op, welke Waaren door Conftantinopolen tegen geld, door Smyrna tegen gedroogde Fruit, en door
Candle tegen Zeep, worden verruild . Een Esquader zou ;
daar aan alles overvloed vinden . Aan den voet van den
berg Olympus, digt by de Haven van S a Catharina, is bet
baste Timmerhout, en drie kleine dagreizen van Saloniki
zyn zeer goede Yzer- en Koper-mynen . Pik en Harss
vindt men in overvloed op Negroponte, en de Vlakten
van lbracedonien leveren eene menigte van Hennip op.
Waarvoor men Duitfche , Franfche en andere Lakens
derwaards zoude kunnen voeren, als zynde byna den ge .
beelen 4rchipel door, doch voornaamlyk to Saloniki, zeer
getrokken en beroemd .
„ Het getal der Inwooners van Saloniki rekent men
op 70,000, waar van ao,ooo Jooden, io,oop Grieken,
aoo Franfchen , en de rest Turken . De Pest van bet
heeft daar zwaare verwoestingen aangericht,
Jenaarher1781
getal der Inwooners fterk verminderd ; meest alle
jaaren heerfchen bier, teen bet einde van den Zomer,
befmettelyke koortfen , welke men gelooft, dat aan de
uitdampingen van de moerasfen , die zich van de Stad
tot aan den mond van den Terdac noordwestelyk uitftrekken , toe to fchryven zyn,
„ De Inwooners van de Stad Lemnos rekent men
ongeveer op iooo, waaronder 3oo Turken en 700 Grie.
ken ; by de Stad is een kleine Haven, en eene vry aanmerkelyke Scheepstimmerwerf.
en rekent op bet Eiland
So Dorpen en iooo Inwooners :binnen op hetzelve zyn byna
Been Turken, en de Landeryen leveren Tarwe, Garst
en Wyn , die men meest naar Smyrna vervoert, op .
Timmerhout is op dit Eiland niet to vinden, maar words
derwaards van Tasfo en de kusten van de Golf di Con,De Stad Tenedos, alwaar zich
tesfa been gebragt .
nlle de bewooners van bet Eiland van then naam bevinden, bevat in zich, behalven' loon Janitzaren, die de
Groote Heer 'er, onder bet bevel van eenen Aga, onderhoudt, ongeveer 8oo Turken, 400 ZO wel Grieken als
ooderl, die den Wyn, bet eenigfte voortbrengzel van bet
F,iland , tegen Koorn , Hout en andere Produc`len van
de kust van Trojen, verruilen .
,, De bevolking van bet Eiland
etelin bedraagt niet
bovvn 2gooo Zielen , waar van
Turken en a Griekeir.
De
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De daar woonende Turken behandelen alhier de Grieken

met grootere verdraagzaamheid, dan elders in den Archi.
]gel ; niettegenftaande dit alles, is bet getal van bewoo .
tiers, aangezien de uitgeftrektheid en de vruchtbaarheid
van bet Eiland, zeer gering,
„ Eene menigte fchoon land , groote vlakten , overAl
door beekjens bevogtigd, liggen onbebouwd . Het Eiland
is van grooten overvloed van Brand- en Timmerhout
voorzien ; zelfs heeft men zomtyds in de haven vats
etelin Schepen van linie gebouwd ; doch de Werven zyn
ten eenemaal vervallen, en in eenen onbruikbaaren ftaat .

- De Bewooners van bet Eiland verwaarloozen den
Landbouw, en leggen zich meest op de Zeevaart toe, en
bet Eiland levert zelfs Diet genoeg Graanen, voor deszelfs
bewooners, op . Zy ruilen, met groot voordeel, het Koorn
voor de voortbrengzelen der Olyfboomen , en , derzelver
planting en onderhoud weinig moeite vereifchende , is
dit hun voornaamfte werk . - Het Vee en de Weilanden munten boven wile anderen nit.
,, De Stad Smyrna is open, en van alle vestingwerken
en muuren ontbloot : bet nude Kasteel op eene hoogte
boven de Stad door de Griekfche Keizers gebouwd ,
Jigt byna ten eenemaal verwoest ; op hetzelve liggen e eni .
ge Soldaaten , waarvan de dienst alleen beftaat in bet
bysfen der Turkfche Vlag, en in bet groeten van den
olly uit Smirna, uit drie kleine en flegte ftukjes Ca .
non .
Beneden by de Stad, juist by den mond van
de oude, doch thans gedempte, haven, is nog een ander Kasteel, op de ruines van eene Fortresfe, door de
Kidders van Rhodus aangelegen, gebouwd ; bet welk men
nog duidelyk nit derzelver Wapens, in blokken marmer
uitgehouwen , en waarvan de muuren getnetzeld zyn,
ziet . Dit zeer vervallen Kasteel is zonder de minfte De .
fenfie ; op hetzelve liggen zes kleine Vierponders, welke
gebruikt worden om bet feest van Bayram , of eenig
ander publiek feest, aan to kondigen : zelfs hebben verIcheidene particulieren, binnen den omtrek van bet Kasteel, hunne huizen gebouwd .
De Disdar bewoont
bet Kasteel, doch houdt 'er geen yolk, en heeft Diets
anders to doen , dan op eenige gevangenen to pasfen .
filet Fort of Kasteel, aan den uithoek van de Reede gebouwd, is in geenen beteren toe(land dan de twee voorige, en beitaat alleen in een Vierkant gebouw met eenige toorens , zonder graft en buitenwerken . 'Er zyn 3o
Y 4
ftuk-
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Aukken Canon , wiaronder a metaalen 6o ponders ; vyf
18 ponders, tien 12 ponders, en de overige alle van 4
tot 8 ponders . Hier toe houdt de Groote Heer 18 Ca.
,nonniers , alle genomen uit de nabyliggende Dorpen,
welke ook verplicht zyn, om, op de eerfte order van
-den Commandant, 100 man to leveren . -- De pofitie
van dit Fort, in eene zo naauwe pasfage, is zeer belangryk, vermids alle in- of uitloopende Schepen genoodzaakt zyn, op een halve piftoolfchoot by hetzelve langs
to houden, ten einde Diet op de Zandbanken, welke op
den anderen wal, voor de rivier
enimen, liggen, to vervdllezt . Deeze pasfage is zo naauw, dat de Turken, na
het verliezen hunner geheele Zeemacht voor Tchesme,
leans meenden to zien , om dezelve geheel to floppen,
ten einde den Rusfen bet inneemen van Smyrna to beletten . Om hun oogmerk to bereiken, lieten zy, in alien
baast, eenige van hun eigene Vaartuigen, benevens twee
Raguieefche en twee Franiche Schepen, zinken ; doeh,tot
groot geluk voor den Koophandel, waren deeze middelen niet toereikende genoeg ; en , aangezien de groote menigte Vreemdelingen to Smyrna woonachtig, zetteden de
Rusfen hunne overwinningen aan then leant niet verder
voort .
,, De volkrykheid van Smyrna neemt hand over 'hand
toe, zo wel wegens deszelis uitgebreiden en bloeijenden
Koophandel, als wegens de ftrengheid,waarmede de Agas
de bewooners der rondom liggende Dorpen behandelen,
welke meestal onbewoond en verlaaten zyn . V66r eene
kleine Eeuw wierdt bet getal van Inwooners to Smyrna
op So,00o begroot, daar men 'er thands reeds meer dan
foo,ooo telt ; waarvan 6y 1 70,000 Turken, 23 k 24,000
Grieken, 6 a 7,ooo Armeniaanen, io a, 12,eoo Jooden,
en 4 a yoo van andere Nation .
,, Het diflrifl van Smyrna trekt zich ten Noorden
ilechts weinige, maar aan den Zuidkant wel n5 en 30,
mylen uit, en levert eenen overvioed van Oly, Tarwe,
Turks-koorn en allerhande foorten van vruchten op : welke gedeeltelyk in bet land vertierd, en gedeeltelyk, door
de havens van Adajat en Scala Nova, naar
altha en
,andere plaatfen van Europa worden vervoerd . Smyrna
en deszelfs omliggende ftreeken leveren ook nog veel
Catoen, Wol, Wasch en Rozynen, op, doch de Zyden
en andere ftofl'en, Galnooten en verdere Droogeryen, wel .
ke flan hoogerop derwaards gebragt worden, faan verb
keeg-
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keerdelyk, als voortbrengzels van Smyrna, by veelen to
boek .
,, De Koophandel trekt eene menigte Vreemdelingen
derwaards, en dezelve maaken verreweg bet grootfl:e gedeelte der Inwooners uit ; geheel Anatolien,
orea, Can .
dia , de Eilanden van den Archipel , ja Perfien zeifs,
brengen zeer veel tot de bevolking van Smyrna toe . In
bet geheele Turkfcbe Ryk words geene Stad gevonden,
waarin de Inwoonders minder geplaagd worden, of met
grooter vryheid den Koophandel dryven ; zo dat men
veilig mag verzekereu, dat de Inwooners van Smyrna,
door van
eester to veranderen, niet gelukkiger kunnen
zyn .
,, De Koophandel van Smyrna, fchoon dezelve jaar .
lyks op 20 millioenen guldens kan gerekend worden,
zoude nog eenen veel grooteren aangroei kunnen erlangen, byaldien Pexfien, zedert eene halve Eeuw in eene
regeeringloosheid 'vervallen, zich eindelyk onder bet gebied van eenen Vorst vereenigd zag, en, de communicatie
met de Turkfche Provintien geopend zynde, aan de Caravanen eenen veiligen doortogt wierd verleend . Ook
zoude bet zeer mooglyk zyn, om eenige nieuwe takken
van Koophandel aan to leggen , zo bet Gouvernement
der Turken zich bier toe bevlytigde ; doch hierin, gelyk in al bet overige, is bet ondoenelyk den Turken ge .
zonde denkbeelden in to boezemen , in de plaatfe van
de verkeerde principes , waarop hunne regeeringsvorm
rust .
„ Samos levert , gelyk I de meeste Eilanden van den
..4rchipel, Fruit, Wyn, Zyde, Pek, Honig en Warch, op .
De Zyde is zeer fraai, en men betaalt dezelve ongeveer
cen Ryksdaaler bet pond , en de uitvoer van dezelve
wordt jaarlyks op 4o,oco Guldens begroot . De Honig
en Warch zyn 'er van een zeer uitmuntende hoedanigheid, en de eerfte wordt de 5o pond tegen eene Daalder , en de tweede 41 fluiver bet pond , betaald . Het
Eiland levert van bet eerfte ongeveer 200 Quintaalen,
en van bet tweede too Quintaalen, op , ieder Quintaal
gerekend op 150 pond , gelyk men in den Archipel overal
gewoon is . De geheele bevolking van dit Eiland beloopt flechts 12000 Zielen, die alle van den Griekfchen
Godsciienst zyn . --- De bewooners van bet Eiland
icony Belt men op 6ooo, alle in bet Steedje lllicony
woonachtig , en zich op de Zeevaart alleenlyk toeleg .
Y 5
gen
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gende ; wordende hunne Landeryen zelve door Vreem .
deiingen van de nabygelegen Eilanden bebouwd ."
Alen rekent bet getal der Inwooners van Gbnftantinopolets
ilechts op 6oo,ooo, waar onder nog begreeppn zyn Galata , Pera en Tophana . Dit fchynt een wonder voor
zulk een groote Scad, die de Ridder zeer naauwkeurig
befchry£t ; maar de oneindige menigte van
osqueeen
vereifchen zeer veel plaats ; daar en boven zyn de huizen, die meest van bout zyn, zeer laag, en flechts door
eene famllie of huisgezin bewoond , en met een klein
tuintje, of ten minften met eene plaats, voorzien . Het
Serail, de getrouwde Sultanen, die haare Paleizen in de
Stad hebben , en de huizen van de Grooten van bet Hof,
beflaan zeer veel plaats ; voor bet overige zyn 'er, na
den laatst ontftaanen brand, zeer veele Inwooners nit de
Stad vertrokken, wier huizen tot- nog toe niet weder zytl
opgebouwd .
Schoon wy ,door bet overneemen van voorenflaande
berichten nit dit Werk, ons gewoon beftek eenigzins to
buiten zy'n getreden , moeten wy 'er ten tlotte toch nog
hyvoegen , de tegenwoordige bekwaamheid , of liever onbekwaamheid, der Turken in de Navigatie en Zeetacticq ;
voorwerpen , welke men den Heere VAN KINSBEaGEN
zeer wel ter beoordeelinge kan toevertrouwen ; doch
die, aan de zyde der Turken, nog al to veel verwaarloosd worden .
„ De Turken, die, den 7 July 1770, voor Tchesmi,
hunne geheele Vloot alleen door onkunde der commandeerende Officieren verlooren, hebben niet noodig geoor .
eeeld om meer kunde, zedert then tyd, to trachten to
verkrygen . De overledene Capitein Pacha, die, zonder,
twyfel, een man vol moeds is geweest, hadt van Zeezzaken ge`n bet minfle bezef ; en fchoon men in Hem
bet groot[te vetlangen veronderflelle, om bet gezach van
eester ten hoogften toppunt to verheffen, blykt
zynen
bet ec'hter duidelyk, dat by van zyn crediet alleen gebrui'k gemaakt heeft om zyne gierigheid to kunnen
voidoen .
„ 'Er is peen een enkeld Capitein van de Caravellen,
v aaruit de Turkfche Zeemazt beflaat , die bet minfte
anteuvres of Zee-ta icq,
denkbeeld van Navigatie ,
bezit, en zullen door de Rusfen, met eenige kunde aangregreepen , altoos geflagen worden . Zie bier de voornaamfle reden : Niemand kan een Schip krygen zonder
aan•
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Iran-bieding van eene fomme gelds , en die bet meest
biedt wordt bet bevel opgedraagen . Flier door worden
de Capiteins in de noodzaakelykheid gefteld , oat op
hunne beurt weder middelen to bedenken, om hunne ge .
.dene fchade to vergoeden . Een der meest gebruiklyke
is, om, terftond na bet uitzeilen, de helft van de Equipagie aan land to zetten, en, geduurende de geheele reize,
daar van de Soldy to trekken tot hun eigen voordeel .
Deeze vermindering van manfchap nog gevoegd by hunne
onkunde flelt bun aan gewisfe gevaaren bloot, welke zy,
echter, zoo veel mogelyk, trachten to vermyden, door
zich maanden lang in eene haven op to houden, tot dat
zy met eene voor den wind op de plaatfe hunner destina.
tie- hoopen to kunnen komen .
„ Hunne Lootzen , die meest Grieken zyn, bezitten
niets dan eene oppervlakkige, en door lauge ondervinding verkreegene, kennisfe der Kusten ; en verliezen zy
reps bet land ult bet gezicht, dan is bet Compas voor
bun ten eenemaal onnut. Ook ziet tren gewoonlyk, zoo
eene Caravelle naar Syrien of Egypten gezonden wordt,
dat de Capitein, in de haven van Smyrna of Rhodos, een
Vaartuig, om hem voor to zeilen en den weg to wyzen,
topzoekt .
„ Op hunne Schepen heerscht geene de minfte order
of discipline ; alle ftanden zyn onder elkander verward, de uitdeelinge der Levensmiddelen ongelyk, en bet
Water niet bepaald ; dus daar ieder afzonderlyk eet, en
wat by wil, is bet eenen Capitein onmooglyk, oat to bepaalen hoe lang by in Zee blyven kan .
„ In bet timmeren en optuigen der Schepen hebben
zy, door middel der Franfchen en Engelfchen , eenige
vorderingen gemaakt ; doch de andere ichikkingen zyn,
binnen boords, even flecht als dezelve to vooren zyn geweest . - De Cajuit is,f ;verdeeld in verfcheidene kleine
hutten voor de Officieren , en hunne geheele battery, van
vooren tot achteren, met kleine houten hotten opgepropt,
dienende tot Winkels, Koffyhuis , en zelfs tot Keuken
voor de Equipagie . Het rooken en branden van licht
at alle uuren van den dag en den nacht , aan boord,
overal vry . Het Exerceeren met de Stukken is bun onbekend, zoo dat men hierdoor gemaklyk kan bemerken,
met welke moeite men een zodanig Schip tot den fiat,
prepareeren zou .
„ Op hunne batteryen liggen Stukken van allerhande
Ca

13 ,
3

VAN KINSBERCEN, OVER DEN 4RCHIPEL .

Caliber vaast elkander, en het is zeer dikwyls, dat men,
ntaast eenen zesponder , eenen 48 of 6o ponder vindt :
waar u:t noodzaaklyk in den tyd eener adie de grootfte
irerwarringe moet ontflaan , door de onmogelykheid om
fchielyk genoeg voor ieder Stuk de juiste kogels en cardoefen aan to kunnen geeven .
Dit maakt •, , dat zy altoos
oneindig meer dooden en geblesfeerden, dan haare kundiger Vyauden, moeten hebben .
„ In then tyd heflond de geheele Turkfche Vloot in
a4 Schepen van linie, waaronder 8 byxia gebeel buiten
ftaat om Zee to bouwen ; en, aangezien de onbegryplyke
verwaarloozinge in derzeiver ouder!ioud, kunnen de andere 16, fchoon nog nieuw, niet fang dienen . Door de
ongehoorde bedriegeryen der Opzieners, die bet geld der
Timmerlieden in hunnen zak fleeken , is bet calefaten der
Schepen ten eenemaale verwaarloosd ; zoo dat, toen ter
tyd , bet Turksch Esquader geen travaat van 8 dagen
had kunnen uitflaan , en een nagelnieuw Schip, bet jaar
to vooren, in voile Zee zonk . Ow kort to gaan, de
onkunde, wanorder, dievery en verwaarloozing, in bet
befluur van de Turkfche
arine, gaat zoo verre , dat men
gerust kan verzekeren , dat Been enkel Turksch Schip
in flaat is, om zelfs den zwakflen Vyand 4dn oogenblik bet hoofd to bieden ."

Beknopte Befchryving van den Rhynjlrooan, benevens de Steden,
Dorpen en Plaatfen aan deszelfs Oevers gelegen . Verrykt
met eene nieuwe Kaart van den loop des Rhyns, van zynen
Oorfprong in Zwitferland tot aan deszelfs einde in de Duinen by Katwyk ; en twee-en-twintig Cezichten van de voor
naamfle Steden, Bergen, enz . Te Arnfleldam by A. I3 . Saakes 1
1794 • 111 4to . 58 bl.

,

eze Befchryving voldoet aan den tyrel met betrekking
tot bet woord beknopt ; doch aan bet klein getal blad
D
zyden is tevens ligt op to maaken , dot veele Steden en
Plaatfen, Tangs den Rhyn liggende, in zulk eene beknopte be •
fchryving enkel genoemd kunnen worden . De Optleller heeft
hier en daar eenige trekken van Oudheidkunde aan den dog
gelegt ; ook fchynen de Plaaten niet geheel nieuw . Intus .
fchen kan m :n dit, ten opzichte van de voorgeplaadte Nieuwe Kaart niet zeggen, nadien men bet in dezelve gewaagd
neeft, om den Rhyn eenigzins to verleggen, of een nieuwcn
{~fp aan deazelven to geeven, namelyk een Bind weegs teu<
Zui .
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Zixidei van Leyden of, in plaatfe van d6Jr Leyden been . Loo.
pende dus, als 't ware , ou ddtir de zogenaamde Weipoort,
tangs bet Noordeinde van Poorfchoten , naar li'atwyk , of bet
Nallegat . Voor den Graveur was dic zekerlyk de kortfte weg,
om dat zy een regte Lyn vormt ; doch deeze kortheid ftrookt
niet met den natuurlyken loop deezer Rivier, die, zo verre wy
weeten, nog heden dodr Leyden vloeit ; krommende zich daar
toe, zo als zy op veele plaatfen doer. De befchryving zelve
verbetert de Kaart , in dit geval , niet , wanneer zy zegt :
„ Zy (de Rhyn) voorby de oude Bisfchoplyke Stad Utrecht
heenen vlietende, en Woerden voorby geftroomd zynde, ver.
liest zich naby de Stad Leyden, by het Dorp Katwyk aan den
Rhyn in bet Zand, en vindt daar zeker een Canaal, waar door
ze zich in, het binnenfle der aarde verder ontlast."
Ei=
genlyk it9Lt zy naby bet Dorp Katwyk op Zee, zonder dot
ten daar Lets van een Canaal onder de aarde weet .

`VD . CAPPENBERG,

4mfleldam by A .
WILLE

BOX,

1Votaris to dmfleldam , aan het Publiek .
ens jansz ., 1794. . In gr . 8vo . 58 hi.

Te

to 4rnfleldam, aan hot Publiek . Te llmfleldani

by J . B . Elwe, 1794. In gr. 8vo . 17I bl.

Brief aan WILLE BOX, wegens het door hem uitgegeeven Be.
richt aan het Publiek ; en de daar in tegens den Wel Edelen
Heer Notaris CAPPENBERG opge/lotene befchuldigingen . 4lomrne .
In gr. 8vo. 23 bl..

E

en-en-twintig Rechtsgeleerden ,

namelyk de Heeren

rs .

H . SCHEP VIAN, J . A . VAN DER SPYK, J . E . REUVENS, G . VAN
ZELDER VAN BEVEREN, P . VAN HA EL, G . VAN DER
EERSCH,
WV. PRAISGAN, L . J . VITRINGA,A . VAN TWIST, P .-DA EN, C . VAN
PER KOP, CORNZ ., J . J. TH . DUVAL, F . G . ALSCHE en J. L . VER\E\'
EJAN , in 's Hage ; mitsgaders de Heeren
rs . H . CALKOEN, F . H.
OORREES, A .G . VAN
EURS,R,J .SCHI
ELPENNINCK,J .L .FARJON,
. C . VAN HALL en A. J . CUPERUS , to flmfleldarn , hebben bus

bekend oordeel, over de Brieven van den Notaris w . CAPPENBERG to !lm(leldam, aan den Notaris r. w . ERNST re I;usfetdorp, uitgegeeven door WILLE
Box (*), niet alleen in her
Eerfte der bovengeplaatfte Stukken bevestigd ; maar bovendien
gemeend (bl . 19) dot geulelde Uitgeever Box wel degelyk een
oogmerk gehad heeft , om den Heer CAPPENBERG by het Pa.
bliek to prolitueeren ; zonder dot de gemelde
'sfive aan den
Nlotaris BENST hem daar'eenig recht toe gaf.
De Heer
CAF(') (') Zie Bigsm. Vaierl. Lett, vgor 1,793, Bl.

74 en ,rlc .

83$

W . CAPPENSEEB EN W . SOX AAN HIT ?TA1E1,

heeft dit fchriftelyk Advys vergezeld -doen glut
van eenige Bylagen, welke de zaak, in gefchil, minder raaken,
dan zy de Handelingen tusfchen hem en den Notaris axlvsr
nader ontwikkelen .
De Heer nox heeft zich, in bet tweede bier boven geplaatfle Stuk, mede als de Notaris CAPPENBERG tot fret Publiek
gewend ; zynde reeds her derde Stuk, door hem, over die
2aalc , met zynen naam in 't licht gegeeven . Het inwinnen
van Rechtsgeleerde Advyzen noemt by een inroepen van Auxiiiaire troupen . Dit gezegde zou echter meer afdoen, int1iew
by zelve ook geene Advyzen van Rechtsgeleerden, in dit Stuk,
bad to berde gebragt, namenlyk van de I-leeren
rs . J . F . L.
Is twee tegen een,
L'HONORE en W . BILDERDYK in 's Rage .
volgens bet bekend fpreekwoord , reeds een
oordenaarswerk,
dan zullen 21 Auxiliaire tegen z nog veel minder balans kunnen
houden, vooral wanneer moed, kragt en wapenen, gelyk gefield
snogen worden . Dan bier tegen blykt, dat de Heer Box ook
geen ledig aanfchouwer is , maar alle krngten aanwendt , om
zyne party overhoop to werpen ; fchoon veele zyner pylen ,
naar ons inzien, to Romp zyn , on) met dezelve immer de overwinninge to behaalen . 'Er is veel door hem omgehaald , dat
piets, ten opzichte van CAPPENBERG, ter zaake doer.
De Brief, aan den Heere BOX gericht, is niets dan eene vool'
CAPPENBERG alzins beleedigende toejuiching aan nox ; in welke
eenige trekken van vernuft gebezigd zyn, om zo veel re dieper to grieven . Dit is derhalven een nog onbekend Axillaire,
die , niet zonder reden , uit den VIRGtLIUS Van VONDEL zal
opgemerkt hebben , dat men zoo wel van het bedrog, als van
de dapperheid, tegen een vyand mag gebruik maaken . Wy
hoopen echter, dat de Schryver eene betere Zedeleer, dan die
In deeze regelen ligt opgefloten, voor zich ter naarvolginge
gekozen heeft, of kiezen zal .
CAPPENBERG

lVeerlands fpoedige 1'erlosfing ; zynde een beknopt verylag van de
meest weetenswaardige Gebeurtenisfen, die 'er geduurende derv
inregtvaardigen Inval der Franfchen , in den 'care 1793 , in de
Republiek der 1'ereenigde 2Vederlanden zyn voorgevallen tot op de
door hun geheele Ontruiming van ons Yaderland toe ; wear in
ver vat zyn bet Decrees der Oorhgsverklaaring door de Nationaale Conventie in Vrankr •y k aan den Stadhouder der her•e enigde
Provintien , en de verdere Stukken daartoe betrekkelyk . Te
eft by J . de Groot, 1793 . In gr . 8vo . 160 bl

D

D eeze breede Tytel geeft ons een genoegzaam denkbeeld van
D den Inhoud . Wy hebben 'er niets aan toe to voegen, dan
dat Leezers , na iets nieuws , of dit Tydvak byzonder toe1ieh.

E1tLA13DS SP "D162 ?fLOSSINd.
liehtends, begeerig, hunne begeerce, naa bet
opzigte, even min als wy, zullen voldaan
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doorleezei1 ten then
vinden .

Het Lyden der Ortenbergfche Familie, door A. VAN KOTZEBUE .
et Plaaten. file Deel. Te Utrecht en
Uit bet Hoogduitsch .
BmJlerdam, by G . T. van Paddenburg en Zoon, en
. Scha .
lekamp, 1793 . In gr. 8vo . 28o bl.
en levert ons bier weder een Stuk van den in ons Va1V1$derland, door andere vercaalde Werkjes, genoeg bekenden Heer VAN KOTZEBUE . Daar ons flegts het eerfte Deel gegeeven word, willen wy de nadere Opgaave en verdere beoor
deeling van bet Werk liefst uitftellen , tot dat ons bet vol .
gende van deezen Roman ter hand geffeld word .
Dit
alleen kunnen en darven wy 'er van zeggen, dat bet Werk
den
ensch- en Chara6terkundigen VAN 1toTZEBUE waardig isr
zo wel de Hoofd- als de bykomende Characters zyn uitneemend
wel getroffen, en getuigen van de vrolyke en fchertzeude den .
kingskragt van den Schryver, zo wel, als van zyne febranderheid
en doorzicht. De ftyl is levendig en afwisfdeade ; alleen zullen
fommigen dien als wat al to Iangdraadig befChouwen, echter is
by niet verveelende .

Leonore van Belfond . Niet vertaald. Te Dordrecht, by N . van
Eysden en B . J . orks, 1793 . In gr. 8vo . 20o bl.
it Stuk, 't geen, volgends den Titel, een oorfprongelyk
D
Nederlandsch is, voldoet niet kwalyk aan bet oogmerlc
van den Schryver, in zyn Voorberichc opgegeeven .
Het
kenmerkt zeer duidelyk, hoe Vooroordeelen van hoogmoed,
gegrond op zogenaamde Adelyke afkomst, in ftaat zyn, onx
menfchen , gelukkig in zich zelven , volflrekt ongelukkig to
maaken, en in den afgrond des verderfs, waar been zy zelf
medegefleept worden , to florten.
De Graaf DE LaUZANNE had zich met eene Dame van Burgerlyke Geboorte,
LEONORE VAN BELFOND, in den Echt verbonden, en leefde met
-haar in 't genot van alle de Zaligheden van een welvergenoegd Huwlyk .
oeder, een op haare Edeie afZyn
komst zeer verwaaten, en daar to boven van alle Edele Denltwyze vervreemd , vrouwlyk weezen, ftelc alle mogelyke middelen in 't werk, om die Echtverhintenis to verbreeken, erx
Spans daar toe aan , met twee overgegeevene fchurken , o^.z
tweedragt tusfchen bet vergenoegd paar to verwekken , tea
einde den Zoon tot Huwlyks-fcheiding to brengen , 't geen
haar

J 40

LEONORE VAN Bafr ronp .

haar gedeeltelyk gelukt ; doch daarna word Edu van haare
medeftanders de fchaaker en onteerer van de Graavin PE LAUzANNE, en was oorzaak van haaren Dood, die door then des
Graaven gevolgd werd . Terwyl de eene Booswigt door de
hand des anderen gedood , en dees zeif door den Graaf aan
zyne wraak opgeofferd werd . De ontaarte
oeder nam, op
bet bericht van bet ongelukkig uiteinde van haaren Zoon en
deszLifs Gemalinne, vergif, en boette haare misdaad door eenen
wanhoopigen Dood . -- „ Dus was (zegt de Schryver) het
einde van alle Edele en Onedele karaktLrs , die ik , in de
voorenftaande Brieven, heb gepoogd of to fchetzeu ."

Spiegel voor het
enschdom . Ifle Deels rile Stuk. ?'s 4mfer,
olenyzer, 1794 . In gr. 8vo. Jar bl.
darn, by H .
it den Tweeden Titel blykt, dat deeze Spiegel opgehan .
gen is door een Gezelfchap Lettervrienden , onder de
Zinfpreuk : Tot Heil der
aat/chappy. Het Voorbericht luid
aan de gefamentlyke Intekenaaren, en is ondertekend nit naam
van 't Gezelfchap, door G. C . rt, . . ., l oorzittinden Beftuurder.
Het Werkje beheist vier, of zo men wil drie, (want de twee .
de is e n vervoig op de e rfte,) niet ze r belangryke Vertel,
lingen, die ten Opfchrift hebben : 1 .) De Roekelooaheid eindelyk
met den Dood geboet . 2 .) De Godlyke Wraak . 3 .) 's Va .
ders •E delmoedtgheid eenmaal in den Zoon beloond . 4.) De
Geredde Onfchuld . De flyl, in welken deeze Verhaalen gefchree •
ven zyn, is, inzonderheid in de twee eerften, allerjammerhartigst, en fchoon die der twee laatften lets beter, dat is, minder llegt, is , zo is by nochtans verre van inneemend to zyn .
Dit eerfte Stuk, (dat overal van Drukfouten ltrielt,) is, volgends bet Voorbericht , vooraf gezonden , um de Intekenaaren met bet Werk bekend to maaken, en de Lyst derzelven to
vermeerderen : hoewel wy niet denken kunnen, dat dit laatfle
zeer aan de verwachting beantw, , orden zal, en vreezen, dat
de reeds deelhebbende Intekenaars, indien zy lieden van fmaak
zyn , geene zeer gunftige uitzichten op de volgende Stukken
hebben zullen . Achteraan zyn nog twee Dichtftukjes geplaatst, een Fabel en een Klinkdicht, die wy gaarne maatig
aar . . . .
zouden noemen.
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VADERLANDSCHE
LETTER .OEFENINGEN,
De Bybel een Werk der Godlyke Hlyrheid .
Door D . J .
$OYYPN , Predikant to oettemin in Potnrneren .
et
eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaald door j . VAN
DER IOEST , Predikant to Haarlem . Eerfle Deel.
Te Utrecht en Gouda , by de Wed. S . de Waal en
Zoun , en
. van Lopik, en Comp . In &r . Eve.
332 bl.
D aar wy bet met den Eerw. Vertaater van dit Werk
eens zyn, dat alleen een bevestigd geloof aan de
Godlykheid van de aloude Open baaringan, begreepea in
de gewyde Boeken, onze twyfeli , igen tot gewisheid, eu
onze geweetens tot rust, brongt, tnoet 's
ans arbeid,
aan de overzetting van het Werk van den He ,-, re uuP1EN bef'eed, in dank erkend worden . Gewisfelyk zal
niet ieder ftelling, door den Pommerenfchen Godgeleerde
geopperd, een algemeenen byval ontmoeten . Dit , evenwel t belet geenzins, dat z,n Gefcbrift, over bet geheel
genomen, moet befchouwd worden als eene niet ondien .
ftige bydrage tot de algemeene veraameiing van aanmerkingen, dienende ten bewyze , dat, zonder eenige
godlyke tusfchenkomst, de Verzameling der gewyde Boca
ken nimmer zou hebben aangenomen die eenpaarige geftalte, of ddnheid, welke bet onbevooroordeeld veriland
thans in dezelve opmerkt en bewondert .
Ter bereikinge van zyn doelwit, om naamlyk aan to
toonen, dat de Bybel een Werk der Godlyke Wysheid
is , betreedt de (leer KbPPr;N den zelfden weg, die ged
meenlyk wordt bewandeld , om , door de befchouwin :;
van de zigtbaare natuut, de menfchen to lei~~en tot de
overtuiging , dat de Waereld niet cen Werk van een
bloot geval , rr aar bet wel overlegde Werk van een verheevener, verilandig en wys, Weezen is . Hoedanig de
Schryver dit plan hebbe uitgewerkt, kau eenigzins bly .
ken ult de Inleiding , alwaar by eene opgave doet van
tie Vraage, welke by, ten lien einde, zich zelven heeft
voorgefteld , en door bet beantwoorden van welke by
LITT. 1794. NO . 8,
z
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van meening is, de voorgeftelde taak to zullen voleoeren .
• Om naar bet aengeweezen Beftek geregeld f gaan,
• zal bet nodig weezen to onderzoeken de volgende
,~ Stukken, in even zoo veele Afdeeliugen
„ Voor cerst, welk is bet oogmerk, dat de _iybe), in
• zyn geheel genomen , de geheele verzameling aan .
• duidt?
• Ten tweeden, zyn alle Stukken en deelen des B oy• bels tot dat doeleinde toereikende, en daar mede over .
• eenftemmende?
• Ten derden, is bet mogelyk , dat zulk eene Ver• zameling van Boeken , die een zoo zamengefteld ge .
• heel opleveren , tot Band kon gebragt worden zonder eenen byzonderen iiavloed van God? Bevinden wy,
• der
• dat wy dit met neen moeten beantwoorden, dab vloeit
„ hier nit van zelve dit gevoig voort . --- Dc Bybsi is

•

een Werk der Godlyke Wysheid .
vierden, van welken aard,

en hoedan}g, is de
„ invloed Gods daar by geweest? Eindelyk,
,, Ten vyfden , zullen eenige aanmerlcingen over on• derwerpen , die in 't algemeen betreffen bet gedrag
• met opzicht tot den Byhel , en den Bybelfchen, Gods• dienst, bet befluit uitmaaken ." De twee eerfte-Vraagen worden in bet Eerfte Deel beantwoord, en de op .
Josfing der overige tot bet volgende Deel uitgefteld .
Zich nederzettende tot de oplosfing van de eerfle Vraa .
gel, betuigt de Eerw . KOPPEN al aanflonds , naa eene
herhaalde befchouwing van de geheele Bybelfche Verza .
meling, net to kunnen ontdekken, EEn eenig oogmerk,
dat zich voor 't geheel fchikt .
Ook is bet, zegt
by, niet noodzaaklyk, dat een werk flegts Edn oogmerk . ,
en niet meerdere, hebbe ; de Werkmeester kan 'er zich
verfcheidene by voorftellen . „ 't Is waar , bet wordt
„ dan meer zamengefleld, bet verband der deelen wordt
„ meer ingewikkeld ; 'er wordt meer kunst vereischt om
„ alle die oogmerken to gelyk even goed to bereiken ,
„ en tot eene gelukkige uitvoering wordt eene meerdere
„ bekwaamheid des to noodzaaklyker . Dan , (vervolgt
„ hOPPEN) ik bekommer my hicr niet over ; ik neem
„ bet Werk, zoo als ik bet vinde , en 'er doen zich
• als dan drieerlei oogmerken op, welke wel van elkan,, der onderfcbeiden zyn , maar alle drie nochtans door
„ 't geheele Werk voortgaan, en blykbaar hebben moe„ ten bereikt worden." Zie hier de driegrlei oogmerken ,

• Ten
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4ten, welke, volgens aoiPEN, met de Verzameling van
alle de Bybelfche fchviften, over 't geheel gc, .omen, bedoeld zyn .
„ Voor eerst : 'Er moest eene opeen„ volging van geflachten, eene geflachtrekenkundige fcha„ kel , van den eerften mensch of tot op Jezus Chris .
„ tus, voortgezet worden .
Ten tweeden : God heeft
„ zyne anders • onzichtbaare kracht en heerlykheid willen
„ ontdekken op eene meer merkbaare wyze , dan zulks
„ gewpanlyk near den loop der wereldfche dingen ge„ fchiedt. -- Ten derden ; ' er moest geleeverd worden
„ een voortduurende grondflag tot den waaren Godsdienst
• en de Zedtkunde in de wereld ." Ten bewyze van
zyne eerfte ftellinge redekavelt de Eerw. KaPP$N aldus : , indien de Godheid reeds van den beginne beflo„ ten had, tot bet grootite heil van 't menschdom eene
„ uitneemend yerheevene en belangryke Perfonaadje uit
• de menfchen ten bekwamen tyde to voorfchyn to laa• ten komen, was bet dan et voegzaam, zelfs nood„ zaaklyk, dat nu ook deeze Perfoon , boven alle andere
„ menfchen , zoo voor , als na , hem, door byzondere
„ onderfcheidingen wierd gekenmerkt ? Een bekwaam
„ middel daar toe was zekerlyk , wanneer, onder ande„ ren, reeds Lang to vooren, bet geflacht wierd bekend
„ gemaakt, vary bet welk deeze Perfoon zoude afftammen,
„ en in gevolg bier van eene Geflachtlyst met naauw„ keurigheid tot op hem toe wierd voortgezet." „ Wy
,, weten," zegt de Heer ttoPPEN, by wyze van fluitreden,
,, God had zulk een voorneemen, en zulk eene fchikking
„ is, in de dead, met betrekking tot Christus, gemaakr .
„ Niemand kan afkeuren eene Geilagtrekening, ook in
• dit opzicht ." bat ook in de daad .dit oogmerk in
den Bybel bedoeld is geworden , tragt de Schryver to
flaaven , door de opgave van eene voortloopende Geflagtrekening, aldaar voorhanden, beginnende met Adam,
en eindigende met Christus, ; alles gepaard met zodanige
ophelderingen, door, welke de zwaarigheden, tegen zyne
ftelling ingebzagt, worden uit den weg geruimd .
Omtrent bet tweeds oogmerk van den l3vbel, eene duidelyker openbaaring van Gods onzichtbaare Kracht' en Heer-

lykheid, voorztet de Schryver ftraks eene tegenwerpingg.

• Welke byzondere daaden , (vraagt men) wit of kan
„ men tot , dat einde begeeren 2 't Geheele aardryk is im., mers vol dear van . Het boek der Natuur Iigt dagelyks lyks voor-elk open ." Ae Schryver de gegrondh#id deoZ s
rat
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zer bedenkjnge, in 't afgetrokkene , en in 't algemeen
befchouwd, erkennende, merkt, egter, naar 't ons voo-komt , met reden, aan, dat, „ wanneer bet geval plaats
„ heeft , dat een op zich zelve tot zyn oogmerk get , fchikt middel door toevallige omftandigheden ophoudt
• daarroe getchikt to zyn, ('t welk bet geval is by de
• openbaaring Gods door de Werken det Natuur) bet
• der Wysheid zeer betaamende is , by dat , nu niet
,, meer toereikend, middel, iets anders to voegen,'t welk
• het meerdere kracht byzet . Of, vraagt by, moet de
• Wysheid tot een zeker einde altyd flechts een eenig
„ of geheel eenvoudig middel in 't werk ftellen? " De
Heer KOPPEN treedt vervolgens in verfcheidene byzonderheden, nit de ondervinding ontleend , welke, zyns'
oordeels , doen blyken de wenfchelykheid eener nadere
ontdekkinge van God aan bet menschdom . Doch ons beflek gedoogt Wet, hem daarin to volgen .
In de overweeging van bet derde oogmerk van den Bybel , bet daarflelien van een voortduurenden grondtlag
tot den waaren Godsdienst en de Zedekunde, biedt zich
natuurlyk de Vraag aan, 'of 'er dan jets zodanigs, als de
Bybe1, noodig ware tot bet verfchaffen van zulk eenen
grondflag, en of de Natuur en de Reden daar toe
et
toereikten ? Ter beantwoordinge van deeze Vraage, onderzoekt de Eerw. K6PPEN wat Godsdienst zy, en geeft
eenige der gewigtigtle Stukken op , omtrent welke
men noodzaaklyk let bepaalds en zekers weeten moet ,
indien de mensch met verfland eenige waare Godsdienfligheid zal oefenen . Van deezen aart zyn : de kennis
van Gods Volmaaktheden en Voorzienigheid ; Gods bedoeling omtrent den mensch ; uit hoedanig een oogpunt
God bet gedrag der menfchen befchouwe ; wat goed of
wat kwaad by God zy ; of, en waardoor, voor bedreeven kwaad, vergiffenis kan verkreeegen worden . Omtrent
ale deeze onderwerpen is xO zi van begrip, dat, hoe
aanneemelyk de bedendaagfche Wysgeeren , voorgelicht
door eene hemelfche Opr3nbaarin over dezelve mogen redekavelen, bet ongeholpen menfchenverfland daar over niet
die klaarheid verfpreidt, als het gewigt der zaake fchynt
to vorderen . De historifcbe bewyzen, welke by voor zyne meening aanvoert , verdienen zekerlyk opmerking .
Voorzigtigheidshalve mengt by , evenwel, niet to onregt,
onder zyne redenkavelingen, de volgende waarfchuwing :
,a Verdenkt my niet , myne Broedees en made - Ghriste„ nen
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„ nen I 't is verre van my flechts een eenige der hier
„ bygebragte Waarheden twyfelachtig to willen maaken .
• Neen I ik wenfche uwe overtuiging daarvan veel
• meer behoorlyk to bevestigen , en wet daar door, dat
• men ze allereerst en voornaamlyk alleen bouwt op
,, bet onderricht van God zelven, den eenigen die ons
„ zeggen kan, wat in zijne Raadsbefluiten verborgen is .
„ Ontdekt dan een Wysgeerig vernuft, in den zamenhang
hang der dingen, fpooren, die ook daar henen leiden ,
•„ men
verheugt zich ook over die uitzichten en de
• overeentlemming in de Huishoudinge Gods .
aar
• vindt bet, in' deeze of die flukken , geene volkomene
• zekerheid, dit verhindert niet in bet minfte, de overtui• ging van dezelve, want zy behooren uit haaren aard
„ geenzins tot die zaaken , welke bet menfchelyk ver• ftand door zich zelven ontdekken kan ; maar tot zulke, welke God alleen bekwaam is op eerie voldoende
• wyze bekend to maaken."
Om evenwel den fchyn van zich to weeren , als of
by geen Vriead der Reden zy :, „ Wie, vraagt by, is de
„ beste vriend van eenen zwakken ; Hy die hem fterkt
„ in den waan van zyne kracht, en hem daar door dies
„ to meet hloot ftelt aan 't gevaar van to veel to waagen op zyne fterkte , alle huip to veragten, en ten
„ val to komen ? Of, die hem ter goeder trouwe zegt
„ dit kunt gy doers en dit niet, en hem daardoor dies
„ to bedachtzaamer , en oplettendet, op zynen. wyzerea
• leidsman maakt? "
Dat nu de Bybel daadlyk tot eenen grondftag van Godsdienst en Zedelykheid heeft gediend , is iets, 't welk,
volgens den Heer KOPPEN, op de ondervinding fieunt .
„ Al wat 'er in de wergild geweest is, en nog is, van
• zuivere , Gode tot eere , en der menschheid tot cieraad en tot heil ftrekkende Godsdienaigheid en Zede .
• raad
• lykheid , dit alles fleant op den Bybel, als op eenen
„ grondflag, of dat alles is nit den Bybel, als deszelfs
• eerfte bronwel, voortgevloeid, en dat nu reeds meet
• dan drieduizend jaaren . Dit, zegt by, is geen bloot
• voorgeeven, maar gefchiedkundig zoo ligt to bewy• zen, als uit een zoo ruim tydvak flechta lets, to be• wyzen is."
In eene Tweede Afdeeling gnat de Schryver nu over,
om to bewyzen, dat aan- de geftelde Vereischten in den
1 ybel met 'er daad voldaan, is. Hy doet zglks, met a ne
uit ,
Z 3
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uitvoerigheid , in welke wy hem niet kunnen volgen .
Om to doen zien, wat 'er in den B}bel gedaan zy, met
opzigt tot de Openbaaring van Gods Kracht en Heerlykheid, doorloopt by de geheele Schriftuur, ; uit dezelve
voorbeelden aanhaalende, volgens welke 'er onder alle de
verfchillende foorten van fchepzelen niet eene zou gevonden worden,omtreat welke God zyne wonderdaadige kragt
niet op de eene of andere wyze heeft uitgeoefcnd . Intusfchen vreezen wy, dat de Heer K6PPEN, de kragt van
zyn bewys ten duidelykffie willende doen gevoeltn, hetzelve, naar bet oordeel van zommigen, zal verzwakt hebben, door bet aanvoeren van voorvallen als bovennatuurlyk of wonderdaadig, welke ook voor eene andere uitleg .
ging vatbaar zyn . Aldus, om to doen blyken dat Gods
kragt niet alleen over zienlyke of lichaamlyke, maar ook
over onaigtbaare of onftoffelyke Weezens werkzaam is
geweest, verklaart by in een letterlyken zin eenige bybelfche verhaalen , welke , gemeenlyk , in een allegori.
De twee bekende voorfchen zin worden opgevat .
vallen,'de Verleiding der~ eerfte Ouderen, en de Verzoe.
king van Christus in de Woestyn, verklaart by in deezen zin ; meenende dat niet eene 'loutere verbeelding,
maar met 'er daad een boos Weezen , gemeenlyk de
Duivel geheeten, aldaar eene rol gefpeeld hebbe . Zo vindt
by ook dit zelfde booze Weezen in het geval van den
ark . V : m-i9, 't welk hem
Gadareenfchen mensch,
voorkoomt van zulk eenen aart to zyn, „ dat, indien wy
„ by overige geneezingen van bezeetenen eenigzins zou •
• den kunnen vermoeden , of hunne kwaal niet mogelyk
„ eene krankheid van bet ligchaam of van den geest,
• of van beide tevens , zy geweest, welke bet Volks„ begrip den boozen Geesten toefchreef, bet in dit ge„ val y niet mogelyk zy , dat die gedachte in- ons opkozo zeer £chynt de Heer KOPPEN overtuigd
• me . 15
to zyn van bet daadlyk aanweezen en werken van eenen
Duivel, dat, volgens zyn fchryven, „ bet geheele (firaks
„ vermelde) geval, zo als bet daar is, met opzet fchyiit
„ uitgezogt en toegelaaten to weezen , opdat men uit het
„ zelve , zoo tastbaar en zichtbaar als maar mogelyk
„ was, zou bemerken, dat bet Been men Duivel noemt,
„ niet zy een verdichtfel, of iet dat oneigenlyk verftaan
,, moet worden ; maar eene in de daad beftaande geestlyke
• natuur , van groote magt voorzien ; maar dat in Chris„ tus eene kracht huisvestte , welke over alle andere
9 krach .
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„ krachten gebied voert ." Allen, welke wit dit onder.
werp hebben naagedagt, weeten, hoe veel tegen bet gevoelen van onzen Schryver kan worden aangevoerd . Wy
zullen ons daartoe niet inlaaten, maar alleen hier nog
nevens voegen, dat, wanneer de Heer KoPPEN tot zyne
oogmerken zich op de Voorzeggingen beroept , onder
dezelve eenige vermeld worden, welke by zommige Lee .
zers weinig kragts ter overtuiging zullen hebben, naardien zy nu eens van twyfelagtige uitlegginge zyn , dan
wederom eene andere meeniug , dan de Schryver daar
aan hegt, noodzaaklyk fchynen to vorderen . Het aanvoeren van betwistbaare bewyzen dient meer ter verzwakkinge, dan ter Il:aavinge, van eene zaak, voor welke
men in de bres is gefprongen .
Dit zelfde zouden wy ook kunnen aanmerken op een
reeks van bedenkingen, welke de Schryver aanvoert, ter
aanwyzinge wat in den Bybel gedaan zy , met opzigt
tot Godsdienst en Zedelykheid . Hoewel wy gaarne erkennen , en den geagten Schryver den lof geeven, veel
gezegd to hebben ter eere van de Godlyke Openbaaringen , en ten blyke der ophelderingen , daarin voorhanden , van 't geen de Reden onzeker of twyfelagtig
laat ; vreezen wy , nogthans , dat by, dikmaals meer
redekavelt op Igronden van een aangenomen aelzel
van leerbegrippen , dan op die algemeene gronden ,
omtrent welke alle Christenen het met elkander eens
zyn .
Doch ons beftek gedoogt bier over geene
verdere uitweiding . Van bet Tweede Deel, welk reeds
het licht ziet, zullen wy, eerlang, verllag doen .
Leerredenen, door ALEXANDER GERARD, Leeraar der hei.
lige Godgeleerdheid en Hoogleeraar derzelve op de Hoogefchool to Aberdeen, in Schotland . Uit bet Engelsch vertaald . Eerfle Stuk. Te Haarlem, by E. W. Cramerus,
Junior, 1793, In gr. Svo . 151 bl.

ndanks de herhaalde klagten van veelen onzer Leeraaren , over het heerfchende verzuim der bywooO
ninge van den openbaaren Godsdienst, ziet men, egter,
van tyd tot tyd, veele bondels Leerredenen ten voorfchyn komen . Van bet leezen van Leerredenen fchynen,
derhalven, onze Landgenooten niet afkeerig to zyn ; al .
thans, indien men moge afgaan op den regel, volgens
welken de Boekhaudelaars van den fmaak der Natie zich
Z 4
door-
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doorga nns vry wel weeten to bedienen , en diensvot..
gens afgerigt op bet verfpreiden van zodanige Schrif•
ten , ais , order d°n grooten hoop , inzonderheid getrokken worden . Gelukkig , indien hunne keuze , of
die van hunne vrienden en raadslieden , op zodanige lettervrugten van deezen aart valle ,welktonhim
zaam voedzel voor bet verfland en voor bet hart kunnen dieiien . Aan de Leerredenen van den Hoog Eerw,
GRRAI,i,) moeten wy bet getuigems geeven, dat zy aan
deeze vereischten niet kwalyk voldoen . De voordragt is
geleidelyk, en eveijredig aan de vatbaarheid van toehoor .
deren of kezeren , die eenige geoeflendheid bezitten .
dyne- begrippen ilrooken volkomen met die van onze
Nederlandfche Kerke ; doch worden met die befcheidenans
heid voorgedraagen , dat ook andersdenkenden 's
hedenkingen met genoegen zullen hooren. Alles, einder
lyk, ademt eene verilaudige Godsvrugt, en eenen ernfli,
gen aandrang op gemoedelyke deugdsbetragting . Eeu
zestal Leerredenen is in deezen Bondel begreepeu . Naar
aanleiding van f)1: CXVI: 9, hebben de twee . eerfle tot
Gpfchrifr : „ De Godsdienst met bet gewoone leeven
• naauw verbonden ." De twee voigende, ontvouwende
de woorden Gen . III : t5, handelen over de „ eerfle be .
• lofte des Verlosf rs ." Gen. XXII: i8 is de text der
vyfde Leerrede ; hebbende tot ©pfchrift ;_ „ De Verlos• fer a an Abraham beloofd ." In de zesde of laatfle Leer,
cede wordt, nit de woorden x Kon . X : 13a, beweezen,
• dat flandvastigbeid iii den Godsdienst door de gemee• ne rampen des menscblyken 1ecvens' verfterkt wordt .
et ongemeen genoegen hebben wy de twee eertte Leer,
redenen geleezen, van wegen de heilzaame ftrekkinge vaq
den inhoud, ter aanpryzinge van Godsdienst en, bet' daad .
lyk beoefenen - en betragten van dien . Tot eene proeve
ans denkwyze omtrent den Godsdienst , „ als
van "s
• invloecl hebbende op onze tydiyke werkzaamheden ,
• en aan alle die daaden , welk de iunigfte betrek• king tot ons tegenwoordig dierlyk leeven hebben, dem
• grond en waare gedaante geevende," zullen wy ons,
voor bet tegenwoordige , tot de voigende aanhaaling
bepaalen .
, Wanneer ik (dus fchryft de .Eerw . oJZ• RAnD) din Godsdienst in dit licht plaats , meen ik
,, et tlaande to houdeu, dat by geene pligten bevat,
y , van bet recht beher onzer gewoone beroepsbezighe„ der. otlderfcheiden ; of dart 'or geene oefeaingeu tog be„ hoe-
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• h ooren, die van ons gemeene leeven afgetrokken zyn .
Neen . Daar zyn tyden en gelegenheden, aan byzon
• ciere godsdien(ttge pligten toegeeigend, in welken gees.
• b elang omtrent onze gewoone beroepsbeeigheden zich
• mag indringen . 'Er zyn Vergaderingen famengeroe .
pen om de bondzegelen to gebruiken , de openbaare
au bidding by to woonen, het woord to hooren ; al.
waar
wy omtrent deeze oefeningen alleen ingefpannen
•
• mveten zyn, en waar wy alle waereldfche gedachten
• en zorgen nit m oeten bannen . Daar zyn oefeningen
• van godsdienitigheid, welke in bet verborgen, in de
ftilheid der afzondering, verricht moeten worden : als
• bidden, de Schrift leezen, de grondbeginzels van den
• Godsdtenst en de verbindtenisfen ouzer verfcheidene
• pligien, overdenken, ons ielven onder.oeken, onze
• runden bel_yden, en belluiten van verbetering neemen.
Wy zyn Diet waailyk godsdient'ig, wanneer wy toes
itaan, dat bezorgdheid voor onze tydlyke belangen,dat
• naaraigheid in onze waereldlyke bezigheden, ons deew
•
• d uen verznitnen . Zy hebben geene onmiddelyke be• trekking op de werken van ons beroep, waar zy zyn
• ' er beitaanbaar mede : zy fchortenze ze voor cen weinig
ougevoeglyke
• tyds op, waar zy kunnen zonder eenige
itremming derzelven verricht worden .
• „ Deeze godsdtenstpligten (dus vervolgt GF.1tARD, )
betrefffn ntet regelrecht het gewoone leeven, ook zyn
• zy in deszelfs verrichtingen niet op 't naauwst
inge•
• l yfd ; integendeel , veeleer in fchyn daarvan afgezoq .
; maar, in de daad, tot de juiste volbreuging
• derd
derzelve
. Zy maaken indrukken, welke in .
• vloed op dienstbaar
ons
It-even
kunnen hebben ; zy wekken ge•
• voelens op, welke, zonder dezelve, door de drukte
• d er beroepsbezigheden verflrooid konden worden ; zy
• verfterken de grondbeginzels van ons gedrag , welke
door de afleidingen der waereld ligtlyk verzwakt zou .
• den Worden, maar den grond uitmaaken,
op welken
de vroome man daaglyks werkzaam
. Zon .
• der op deeze godsdienstpligten de aandachtettozyn
vestigen
• zouden wy noch goede gevoelens, noch grondbegin-;
•
• zels, hebben, om ze met ons in de waereld to voeren :
• maar wy vestigen 'er onze aandacht to vergeefs op,
• i nlien wy niet de goede gevoelens en grondbeginzels,
welken zy bekwaat zyn in to boezemen, met ons in
de waereld brent;en . De kerk en de binnenkamer zyn
„de
Z5
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de plaatfen, waar deeze pligten verrigt worden ; maar
„ de waereld is de plaats, alwaar zy de uitwerkingen,
welken zy voortbrengen , ten Loon moeten fpreiden,
„ en den geest van heiligheid , welke zy aankweeken,
,~ openbaaren . Bet geestlyk leeven moet, door de oefe„ ningen der eenzaamheid en afzondering, worden ver„ flerkt ; maar, wanneer bet door deeze, als het juist
p , gepaste voedfel voor hetzelve, verflerkt is, moet het
„ in de waereld zyne flerkte vertoonen : zyne werk,, zaamheden moeten zich met die van het dierlyk lee„ ven vereenigen : ons werk voor de eeuwigheid moet
„ in alle onze bezigheden voor den tyd ingeweeven
zyn .
ogten deeze beginzels meer algemeen geord - en ook betragt worden!
?,

r

Over de Volksverlichting, haare, Grenzen en Voordeelen,
door J. L . EWALD , nevens drie Leerredenen , over de
waare Christlyke Verlichting, door J. G . KOSEN ULLER .
Te Amfterdam , by 1V . Holtrop , 1793 . In gr . 8vo .
Hot eerfte 217 bl . en het laatJte 85 bl .
Over de Volksverlichting, door J. L . EWALD, met eene Poorreden van den Schryver der Tafereelen voor bet
enschdom , en door denzelven vertaald . To Utrecht , by de
Wed. S . de Waall en Zoon, 1793 . In gr. 8vo . 172 bl .

c onvermoeide EWALD betoont zich Heeds werkzaam
in een Vak , 't geen thans veelshands bearbeid
wordt. Getuigen zyn Werk Over de Staatsomwentelingen, derzelver Bronnen en Behoedmiddelen (*) .
Zyne

D

Beantwoording der hraage, vat behooren Adel en Grooten
to doen (t) ? en het Stuk Over de I'olksverlichting thans

voor handen .
en is niet yverloos in ons Land , om
den arbeid diens Duitfchers den Landgenoot to leezen
to geeven . De twee Vertaalingen van het laatfle Werk,
hier boven aangeduid, toonen, dat men als 't ware elkauder tragt voorby to loopen, om het den Nederlander to
fchefiken . Beide komen ze nit eene andere hand , dan
waaraan wy het Stuk over de Staatsomwenteling verfchuldigd zyn . En de Eerw. GOEDE, en de Schryver van
de

(*)Zie onze Algem . Vaderi
ff) Zie bier boven, bl . 322 .

Lettereef. voor 1793 . bl. x}06.
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enschdorn (*) , denken anders,
de Tafereelen svoor het
Jan de Eerw. VAN Loo . Blykens de .4antekeningen door
den eerstgemelden by zyne Vertaaling gevoegd, zo die
uit eigen pen vloeiden, als die by overnam uit den Re .
cenfent vau het Bronswykfche Yournal, in de Beoordeeling van EWALD'S Yolksverlichting ; en de onderrichting
des anderen Vertaalers , in zyne aanfpraak aan zyne
Landsgenooten, als die geene Aantekeningen van belang
maakte, en van wrens hand wy iets naders wagten .
Immers deeze drukt zich dus uit . „ Het Stuk, dat
ik u thans aanbiede, bevat gewis veel weetenswaardigs,
zeer veel nuts, zeer veele waarheden, wake den Volken en bun, then derzelver belangen zyn aanbetrouwd,
nimmer genoeg kunnen ingedrukt, nimmer met to veel
klem en aandrang kunnen voorgefleld en gepredikt wor.
den . Zie daar, wat my bewoogen heeft, hetzelve voor
den Nederlanderen verftaanbaar to maaken, en bun to
fchenken . Dan de Heer EWALD leeft onder een fcepter
van een oppermagtig Vorst, by fchreef, zo ilt geloove,
met de allerbeste, de tdelile en reinfte, bedoelingen --met de bedoelingen van eenen waaren
enfchenvriend
--- doch by fchreef voor Duitschland, en voor Duitschland kon, en mogt, ja durfde, by niet anders fchryven :
eensdeels, uit aanmertsing der vatbaarheid van het grootfte gedeelte der geenen, voor wien by de pen had op .
gevat , en andersdeels , wyl het voor hem zelven ten
uiterften gevaarlyk zou geweest zyn , flegts eenen enkelen ftap verder to gaan , of de paalen der Verlichting
voor den Onderdaan een eenige fchrede wyder uit to
breiden -- by deedt dus alles wat by konde of mogt,
en leide tevens eenen voortreffelyken Grondllag voor eene
algemeene Verlichting. -- - Dan niet to min begreep
ik reeds by de eerfte leezing van dit Werkje, dat men 't
zelve in de daad geenzins als een volkomen geheel, als eene
volmaakte handleiding tot bet bewerken van eene volleenschdom , befchouwen kon,
dige Verlichting van bet
maar flegts als eenen grondflag voor dusdanig een gebouw behoorde aan to merken . --- Ik deed dit dus ook
werkelyk, en heb op het zelve vervolgens, zo verre my
mogelyk was , den ftaatlyken tempel ten vollen tragten
op to trekken . 1k heb, het Been aan dit Gefchrift ont .
brak ,

(s) Zie ooze Alum. Yaderh Letteraef. veor 1792-

bl. 213 .
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Wyze van

Verlichting in eenen waarlyk

in een Gemeenebest -- in eene afzonderlyke Verhandeling poogen to fchetzen ; ten einde dit
tot een Tegeniluk,een Pendant op het Werk van EWALD,
dienen mogt, en dit fink zal dra insgelyks by den Uitgeever van deeze Bladen bet licht zien - het zelve
ligt bereids afgewerkt, en wagt flegts dat men het ter
Persfe brenge ."
In dit verwagtwordend Tegenfluk zal de Schryver, wat
by verkeerd of to bekrompen in EWALD oordeelt, zeker mededeelen : en zullen wy het beflisfende oordeel
over zyne poogingen, in vergelyking met die van EWALn,
tot den tyd dat deeze Verhandeling bet licht ziet , volgens 's Schryvers verzoek, opfchorten .
De Eerw GOEDE fpreekt met uitgebreider lof van zynen oorfpronglyken Schryver, „ Verfcheide Hoogduitfche.
Stukjes voor en tegen de Verlichting, zegt by, had ik
geleezen, die my meestal veel to partydig voorkwamen ,
en my dus zo veel fterker deeden haaken naar een Ge .
fchrifc, dat minder partydig, en meer gegrond, dit on .
derwerp behandelde . Ik vond in twee Hoogduitfche Tyd..
fchriften , welke men zeggen kan , dat bykans lynrecht
tegen elkander aanloopen , bcoordeelingen van EWALD's
Boek , die hetzelve wederzyds • ten flerkften aanpreezen .,
Dit verftrekte my tot bet grootfte blyk, dat onze Scnryver onpartydig moest zyn to werk gegaan : ik bezorgde
my zelven het Boek , en vond my , by het leezen daar
van, niet alleen in myn denkbeeld volkomen bevestigd,
maar ook myne verwagting op de aangenaamite wyze
overtroffen ."
Wat de beide Vartaalingen aanbelangt , zal men wat
fty l, vloeibaarheid en Neerduitschheid, betreft verre den
voorrang moeten afftaan aan den ons onbekenden Schryvryen Staat

ver der Tafereelen voor het

enschdom .

Bet Werk des agtenswaardigen Geestlyken EWALD is
in zestien Afdeelingen onderfcheiden . Derzelver algemeen
algemeen beloop, fchryf ,
beloop komt hier op neder
ik : want bet Ontwerp en Schets van dit Gefchrift, door
den Eerw . GOEDE voor zyne Vertaalinge geplaatst, is
ons ter overneeming to lang . In de twee eerfle handelt
EWALD over de openbaare en meer heimlyke Vyanden
der Verlichting , en hoe men zich ten hunnen opzigt to
gedraagen hebbe .
et aanduiding waarin de Volksverlichting betlaat : dit words in de derde voortgezet, De
Tier-
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Werde, vyfde, zesde en zevende gaan over de Paalen der
Volksverlichtin g . De achtJte loopt over de Voorwerpen
tot welke de Verlichting zich moet uitttrekken . De neiddelen aan om de Verlichting nit to
breiden . De tiende bepaalt zich tot de GodrdienJtige Perlichting , welker Voordeelen in de elide en twaalfde gefchetst worden : inzonderheid door eeue St 3titifcke Tafel, welke uitwyst, dat de Staaten in Europa, ten op .
zigte van hunne betrekkelyke
agt, in denzelfden rang
ftaan, then zy ten aanziene van de Verlichting beklee
den . In de dertiende gaat de Schryver eene Tegenwerping to keer, dat zy den lust tot arbeid beneemt. In
de veertiende komt by tot de voornaamlte Tegenwerping
daar nit ontleend , dat de Verlichting ongehoorzaame
()nderdaanen maakt, welke by beftrydt ; cen gewigtig onderwerp in de twee laatfte Afdeelingen voortgezet , en
met eene Narede aan de Goede Vorflen beflooten .
Alleszins ademt dit Werk denzelfden geest, als wy, to
boven aangehaalde plaatze, ontdekt hebben in EWALD'S
Werk over de Staatsomwentelingen . Verftandige Raadgeevingen, Lesfen van Voorzigtigheid, van
enschlykheid,
van Godsdienst, geeft de Schryver, en laat zich omtrent
harde Waatheden, met eene befcheidenheid, hboren, die
lofwaardig is, - fchoon zommigen zulks to fchroomvallig
zullen vinden ; gelyk veelen ook niet zullen inflremmen
met de Paalen der Verlichtinge door den Eerw . EWALD
gefteld ; veeleer zich voegende by den Schryver van het
Brunswykfche .7ournal , wiens Aanmerkingen de Eerw .
GOEDE ons oplevert, en waaromtrent wy van den an .
deren Vertaaler zyn eigen Werk to gemoete zien .
Niet ongepast is bet toevoegzel op de Verhandeling van
den Heer EWALb, door den Eerw . GOEDE daar agter geplaatst, beftaande in drie Leerredenen over de waare Christlyke Verlichting door j . G . ROSEN ULLER, onzen Land .
genooten uit andere verdienflelyke Schriften voordeelig
bekend. De Gefchillen en wyd uiteeu loopende 13egrippen over de Verlichting ten deezen dage, en het misverftand waaruit deeze veelal voortfpruiten , gaf deezen
Leeraar gelegenheid om by het Pinxterfeest zyne Toehoorders over dit gewigtig onderwerp to onderhouden .
In de eerfte Leerreden beantwoort by de twee vol .
gende Vraagen : I .
ar in beftaat waare Verlichting in
't algemeen? II . Wat heeft men in 't b zonder to verflaan , door waare Christlyke Verlichting
In

gende biedt de
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In de tweede handelt de., Leeraar over, de voornaamfke
Flinderpaalen der waare Christlyke Verlichting, en brengt
ze . tot deeze drie : I . lie heerfchende zinnelykheid, en
de daar air ontfaande traagheid tot ernftig nadenken van
deli Godsdienst. , I[ . De al to buitenfpoorige Schryf- en
Leeslu,,t ; die, in onze dagen, hand over . hand toeneetnt.
III. De zo verkeerde eri gebrekkige wyze waarop men
1e jeugd gewoonlyk in her Christendom onderrigt :
De derde Lecrreden geeft de
iddelen op ter bevordering van de waare Christi ke Verlichting . Zy beftaan :
1 . 'In een zorgvuldig en verflandig gebruik to maaken van
den -Bybel en goede Sticbtlyke Boekea . II. In eene betere Opvoeding van de jeugd tot den Godsdienst .
De Eerw . ROSEN ULLER deelt zyne veelal zeer opge .
tlaarde begrippen, over deeze Onderwerpen, mede op
eenen voor den Toehoorderen en Leezeren bevatlyken
trant, en met een ern.t die zyn hart eer aandoet . Uitgewerkter zou alles hebben kunnen weezen . Veel is
enkel aangeftipt .
Doch wy durven die Leerredknen,
stet de herhandeling van .EWALD, als in deeze dagen zeer
nutte Schriften, zonder verder, iets uiv-dezelve te ontleenen, aanpryzen .

lieknopte Clinifche _Verhandeling , over den Typhus , de
Goelc, en Kerker-koortzn, by gelegendheid der befmettende Ziekte , onlan s to Philadelphia, door j . c . P .
edicitza, en voor deezen de laatfle
.VRi1cKwER, Dof#or
e Staaten Garnifoen
Evangelffche Predikant by - hot la
in de Staaten Barriere, amur . n 'r Hage , by J . F .

~. de Age .

In gr. 8v#
: 74 bl.

e vernielende Ziekte, welke onlangs to Philadelphia
geheerscht en zo' veele inwootters ten grave gerukt
heeft, deed den Heer BRUCKNER,-uit aanmerking dat
men ooh bier' to lande fomtyds dergelyke Koortfen aantreft, het 'boven{taande Stukje tot verlichting zyner Ambtgenooten ter neder fcht'rven . Eefie Pathologifche Clinifche befchryving, aegt by, van belde Koortfen (de Geelee1n Kerker- koortfen )- zal 4y myne Heeren- amptrgenoten

D

niet met - ten onve fchillig eog 'kunnen ontvangen worden ;
vermits veele Dogmatifche Auteuren der geneeskundige
Scholen of van deeze wreede koortfen • geh'eel ftil zwygen ; of de Symptomata pathognomica zeer oppervlakkig beVe-
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sevens de therapeutica zeer inadwquate opgeven , wanneer
men den een, en anderen Schryver uitzondert . En welke Geneesheer kan , alle auteuren geleezen to hebben , zig met
xaarheid roemen? De menigte is immers al te menigvul .
dig! Indien de Schryver door beknopt even hetzelfde als
kart verftaat, heeft by zeker aan het Opfchrift van zyn
Boekje voldaan, en zyne Ambtgenooten, tot welker behoeve by zyne Pen gefcherpt heeft, zullen zeer weinig
tyds noodig hebben , om hetzelve door to leezen ; " nadien het , ondanks verfcheide uitvallen tegen de waan .
wyze en laster-zieke Dorp-barbiers, tegen de bedillers
van de openbaaring otntrent de Bloedzweeting van den
Heiland, eenige geleerde aanmerking over de Serpens
Hcemorrhofs, en foortgelyke fraaijigheden meer, flechts
a4 bladz . druks heflaat ; doch zo men tevens bondigheid , voliedigheid, en andere vereischten van eene goede Ziektebefchryving, in dit Sukje zoeken wilde, zou
men zich zeer bedroogen vinden ; dewyl het niet andexs
dan eene onvolkomen gebrekkige en verwarde compilatie
bevat, welke, door de vreemde aanmerkingen, byzonderen flyl, en de ryke inmengfels van Griekfche en Latyn .
fche woorden, een zeer zonderling en tevens wanfl ;alrig
geheel uitmaakt.
Een zeker
iddel, waarin de Schryver zeer veele tref .
felyke hoedanigheden tegen deeze Koortfen ontdekt heeft,
kunnen wy tot ons leedwezen in onze
ateria
edica
niet vinden , waarfchynlyk door onagtzaamheid van den
Letterzetter , want ook deeze is niet in gebreke gebleven, om het Stuk alien mooglyken luister by to zetten .
Zie bier, wat 'er de Schryver van zegt, en dit kan teens als een flaaltje zyner fchryfwyze dienen : „ onder
,, de praferverende middelen, om het ont[taan van eene
„ putrescerende fermentatio tegen to gaan, verdient we l
„ de Poleponze, wits by met het acidum overzaligd is, iii
;, verfcheidene opzigten den eerften rang.
en doer
„ hem eene onbezuiste injuria aan, als men hem op de
„ rol der verhittende dingen wil plaatfen . Hy behoort,
„ onder de &vTi4hoyrcsxa-s vTiesvv,xk met refit den eer„ lien rang to hebben ; en maakt tevens met een gelyk
s , regt aanfpraak, onder de &vxzvos;Tixa, Senfu Schroederi
„ olim
arburgi Profesforis, zo wel, als ook onder de
„ Oixvvov ,iue mede boven aan geplaatst to worden . Re„ denen genoeg voor zyn eerlten rang onder de pr- ;„ ferverende antiputrida ."
De
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De Polepoiize zelfs niet by gisfing kennende, zullen war
wet zorg araagen, om dezelve op geen verkeerde rol of rang
to plaatzen ; maar zo veek meenen wy uit her een en
an ier to mogen opmaaken, dat de Heer sRUCKNER zonder hem eene onbezuiste ' injurie aan to doen , in den
eeriten rang der goede Ziekte-fchryvers niet behoort geplaatst to worden .

Gedachten over de Bloed- en Watervloejing uit 3ezus doorJtokene zyde , van den Heere
. 1 . DE niniv,
des
ze
leven
ed . DoEt. , Archiater aer Stud en des
Kwartiers van Nymegen, enz .
Unt het Latyn vertaald,
door w. L . KRIEGER, Predikant in 's Gravenhage . Te
Amfterdam, by J . Allart, 1794 . In gr . 3YO . 0 bl .

fs
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a de verfchillende gevoelens , zo van Godgeleerdcn
als Geneeskundigen , omtrent (tit Stuk aangeh .iald,
en de meesten derzelven wederlegd to hebben , Belt de
Heer DE AN zyne eigen meening voor , welke hierop
nederkomt , dat men , zonder tot eenig wonderwerk ee
toevlugt to meeten neemen, de afzonierlhke uitvloeijing
van Bloed en Water uit de doorfioken zyde van den H, iland, zeer natuurlyk kan verklaaren, door t°_ ftellen, oat de
Spies „ door de rechter zyde, langs den kant der ties' e
,, ribbe, voor (misfchien ook eenigzias boven) bet kraakbeenig buigzaam uiteinde van de eif ie ribbe zy insgebeenig
•• gaan in 't lichaam, en in eene fchuine richting op~, waards gaande door de zelfitandigheid (parenchyma)
• van de lever zy doorgegaan, en de met bloed op~ e„ vulde nederwaards gaande holiider (versa cava) door„ {token heeft , waardoor dit bloed terihmt is uitge„ tlort, terwyl de tleek, voortgaande, onk opening ge„ geeven heeft aan de vochten , waar mede bet hare„ zakje (pericardium) zo zeer was vervuld ." De grnf ire
hoeveelheid deezer beide vochten leidt by of uit rte mLer
clan gewoone opho,iping van bleed in de versa cava, en
van weiachtig vocht in 't hartezakje, die vooral uit de
geweldige folteringen, welke den dood vooraf gi ~~en,
en de daaruit ontttaande belemmeringen in den oniloop
des bloeds, noodwendig moest plaats hebben .
In deeze verklaaring komt mets voor, hetwelk llrydig
is met 't maakzel en de verrichtingen van het menschlyke lichaam zo wet, als de verfchynfelen in lyken, die
door

N
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door een geweldigen dood zyn omgekomen, en kan dus

seer wel tot eene natuurlyke en ongedrongen ontvouwing
cener gebeurtenis, waarover zo veel getchreeven en getwist is, gebezigd worden . Dezelve is echter niet nieuw,
als komende in 't hoofdzaaklyke overeen met hetgeen,
onder anderen, de Hoogi . RICHTER reeds voorlang in zyn
Programma, de morte Servatoris in Cruce, deswegens met
weinige woorden heeft aangetekend .
De Eerw . KRIEGER heeft dit Stuk, hetwelk oorfpronglyk in het Latyn gefchreeven , en in de 4llt. Natur.
Curiofor . geplaatst is , in 't Nederduitsch vertaald, ou
daardoor, zo by zegt, de hartlyke taal van eenen Geleerden en Godvruchtigen Geneesheer , aangaande het Lyden
van onzen gezegenden Zaligmaaker, meer uitgebreid kenbaar to maaken : en jndedaad levert deeze geheele Ver-

handeling, vooral de byna dichterlyke befchryving van
het Lyden des Heilands, de doortlaandrte bewyzen op
van de Godsdienftige gevoelens , welke de pen van den
vroomen DE
AN, in hey vervaardigen van dit optte1, beftuurd hebben .
Byvotgfels en Aanmerkingen voor bet Agtfle , Deel der Vaderlandfche Historic van JAN WAGENAAR . Door
r.
H. VAN WYN,
r. N . C . LA BRECHTSEN,
r. ANT .
ARTINI, E . . ENGELBERTS, en anderen. Te Amfterdam, by J. Allart, 1792 . In gr . tsvo . 100 bl .
Dezelfde voor het Negende Deel, 1793, 115 bl.
Dezelfde voor het Tiende Deel, 1793, 13o bl . Behal.
ven ten Aanhangfel van 12 bl,

e drie Deelen van het groote Werk des Vaderlandfchen Historiefchryvers, tot welker opheldering deeze drie Stukjes gefchikt zyn , behelzen , gelyk bekend
is, een der gewigtigite Tydperken van ons Gemeenebest,
betgeen , naauwelyks onmffagen van het juk der Spaanfche dwingelandye, door den verraaderlyken moord van
WILLE
DEN I , en de daarop gevolgde gebeurtenisfen,
weder gebragt werd op het punt van door zynen magtigen vyand vernield, of van beroofd to worden van zy
ne afhangelykheid, onder den fchyn van buitenlandfche
befcherminge ; maar door den
oed en het Beleid der
Staaten, de Schranderd
eid en Staatkunde van, oL1JEN ARLETT . 1794 . No- ~ .
A a
nR-
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de Krygskunst en Dapperheid van AURITS
LODEWYK, onder den Godlyken zegen, Van
den ondetgang gered, eerlang zo hoog fleeg in magi en
aanzien, dat deszelfs voormaalige beheerfchers, ten einde adems geooflogd, zich genoodzaakt vonden , bet Twaalfarige Bettand met de Vereenigde Gewesten to fluiten .
elukkig ware men geweest, indien men ook, terwyl men
rust van buiten had, den Vrede en de Eendragt inwen, .
dig had weeten to bewaaren, en elkanders verfchillende
begrippen, over eenige afgetrokken flellingen der Godge=
leerdheid , in liefde to verdraagen . Nu miskende men
den aart der menfchelyke Rechten en van ieders Christelyke Vrylheid , van niet alleen in zaaken des Geloofs
voor zichzelven to oordeelen, maar ook zyne gevoelens,
voor zo verre zy de rust der zamenleevinge niet ftooren,
openlyk to belyden , en met befcheidenheid to verdedigen . Hieruit onflonden verdeeldheden, waaronder zich
Staatkundige inzichten mengden, welke eindelyk 's Lands
gryzen Staatsdienaar bet eeriyke hoofd kostteu, terwyl in
Ytet Kerkelyke de magtigfte party, gelyk bet doorgaans
gnat, zich de hoedanigheid van Rechter aanmaatigde, en
cterzelver uitfpraaken gevolgd werdeR van eene vervolsinge haarer min vermogende tegenftreeverea, welke de
menfchenvriend gaarne in vergetelheid zoude begraven
zien, indien niet haare geheugenis in 's Lands Jaarboeken den nakomelingen tot waarfchouwing konde dienen.
Onze Schryvers leveren over dit Tydperk weder een
aantal van Aantelfeningen, en daaronder niet weinige van
aanmerkelyken dienst tot opheldering van verfcheidene
byzonderheden in 's Lands Gefchiedenisfen . Zy bewaaren, zoveel ons gebleeken is, overal die naauwkeurige
onpartydigheid , welke een der voornaamfte vereischten
van eenen goeden Historiefchryver uitmaakt ; maar tevens
zo ligtlyk Wt bet oog verloren wordt . Geen braaf man,
geen eerlyk burger, kan onverfchillig zyn, omtrent de
welvaart van zyn Vaderland . Wanneer in hetzelve gefehillen ontftaan , welke op die welvaart aanmerkelyken
invloed hebben, en waarover by eenigzins bevoegd is to
oordeelen, kan by naauwelyks nalaaten der eene partyc
meer dan der andere to zyn toegedaan, bet zy omtrenc
.den grond des gefchils , bet zy uit hoofde der wyze,
waarop de twistende aanhangen zich jegens elkander ge-.
draageu Hieruit ontftaat dikwyls, ook by de beste men .
fcher, ,
NEV];LD ,
en WILLE

t
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eenig vooroordeel , eenige vooringenomenheid,
welke, zelfs zonder dot zy bet weeten of bedoelen, eenen
meer of min (chadelyken itivloed hebben op hunne befchryvinge der deaden van anderen ; lien de bedryven
hunner vrienden doorgaans van den gunftigiten kant doen
befchouwen , terwyl zy hunnen vyanden ter naauwer .
Hood, en dit nog niet altoos, gemeen recht laaten we •
dervaaren . Vooral niet minder is de vooringeLlomenheid
ten voordeele van alles wat ons Vaderland betreft , en
tegen deszelfs vyanden, of dikwyls tegen vreemdelingert
in bet algemeen . Waar vindt men den Gefchiedenisfchryver, die niet bier of daar zyne eigene Natie, meer
dan behoorde, verheft boven andere Volken , of, in de
befchryving van oorlogsdaaden en ftaatsbedryven, de mis.
&gen der Krygsoverften en Staatsdienaaren van zyn Vaderland, altyd gewillig en openhartig erkent, de fraaie
daaden en pryswaardige handelingen van desz®lfs vyanden
altyd den verdienden lof toedeelt ? WAGENAAR munt boven verre de meesten grootlyks uit, zo in de naauwkeurigheid zyner verhaalen , als in die edele onzydigheid ,
welke den geest verheft boven partyzucht en byzondere
inzichten ; niet alleen, wanneer by fpreekt van de be,
trekkingen en handelingen van den Stoat tot en met andere
ogendheden, maar ook daar by van binnenlandthe gefchillen handelt . Een fterk bewys hiervan is, dot
de heethoofJigen van beide partyen, bet zy in bet ftaatkundige, bet zy in bet kerkelyke, hem altoos van weersknnten befchuldigd hebben van al to groote toegeeflykhPid of aankleevinge aan hunne tegenftreeveren . Eene befchuldiging , welke veelmeer tot zyn voordeel bewystj
dan de d nzydige loffpraak van eenen byzonderen aanhang immer konde uitwerken . Die befchuldiging tpaakt
eene opzettelyke verdeediging van deezen waardigen
an
onnoodig : en bet is ons oogmerk niet zulk eene verdediging to fchryven . Alleenlyk willen wy aanmerken, dot
de geleerde Opfleller (want fchoon op den titel deezer
drie Stukjes verfcheidene naamen ftaan , komt bet ons
duidelyk voor, dot dezelve weder geheel uit de pen des
Fleeren VAN WYN gevloeid zyn) deezer Byvoegfelen gt.
trouwlyk bet voetfpoor drukt van zynen Voorganger,
ook dan , wanneer by deszelfs misflagen, bet gevolg vart
$•s menfchen bepaalde vermogens en gebrekkige kundighe •
yen, aanwyst en verbeterr . Hy erkent de groote verA a 2
dicidp
Wmen ,

260

3YV0E6SE1.a

dienften vast AURITS, maar gieft ook rechtmaatigen tot
aan de Staaten, zo van Holland, als Algemeene (*) .
Zeer gewigtig is de Aantekening , welke wy in het
Achttle Stukjen, bl . 91 , enz . vinden ter ophelderinge
van het geene, in de Vaderl. Hist . D . V111, bl . 455,
enz . gezegd wordt, raakende den ftaat van Eerften Ede.
le in Zeeland . Zy is getrokken uit „'t geen de Zeeuw„ fche Edele, JACOB VAN GRYPSKEPKE, in z n onwaar•
„ deerbaar Handfchrift , hot Graaffchap van
eland ge .
„ naamd . . . heeft aangeteekend," en beflaat ruim negen
bladzyden . Zy is dus to Lang out geheel door ons to
worden overgenomen . En echter is zy van zo grooten
aanbelang , dat wy niet kunnen nalaaten ze onzen Leezeren, met zoveel verkortinge , als mogelyk is, tot een
ftaal van dit Achtfte Stukjen aan to bieden, „ Van den
„ ftaat of titul van eerften Edele ," dus begint zy,
„ vindt men, in Zeeland , geenerlei fpooren , in de 15
„ eeuw .
Alle de Edelen wierden . . . geroepen , tot be.
„ leid van 's Lands zaaken . . . . Allengskens . . . begon .
„ nen de Edelen Wt den huize van Bourgondie, van Eg„ mond ; van Lalaing . . . . (fchoon zonder wettig gezag
„ of toeftemming) zig als eerfte en voornaamfte Edelen
„ to onderfcheiden , en zig een voorregt aan to maati• gen, 't geen, naderhand, aanleiding gegeven heeft tot'"
„ trapsgewyze uitbreiding van gezag . 't Bettondt hier my
„ dat zy
. . geroepen wierden tot het aanhooren van
„ 's Lands Rekeningen, op 't Link der . . . . Beden, Be„ lastingen en het Surcrois (t), dat ook hunne naamen ,
„ aan 't hoofd der Rekeningen en Rentebrieven, gefteld
„ wierden, dat zy de Rekeningen teekenden , en, daar
„ en boven, uit bet Surcrois, een aanzienlyk inkoomen
„ genoten ; waartegen het alien anderen Edelen wel vry
„ ftondt , op 's Lands rekeningen mede to verfahynen,
„ maar
(*) en zie, by voorb ., het geen by zegt van den betoon .
den moed en wakkerheid der eerflen, terftond na den moord
van WILLE DEN I . Byvoegfels op het VIlifte Deel, bi 3-5Van de voorzorgen en het beleid der anderen , terwyl zy ,
binnen Oftende, de uitkornst van den gevaarlyken veldilag by
Vieuwpoort afwachtten . Byvoegfels op het IX Deel, bl. go,enz .
(t) „ Nopens het Surcrois handelt de Heer VAN GRYPSKER •
• RE, in 't 9 Iioofdft . , en zie men verder de Aanteekening
• van den Heer VAN DE SPIEGSL , in zyn Bundel van Onuit`.
„ Stukjen, I D . hl. z6-28 ."
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• maar zonder . . . . dezelve to teekenen, of daarop , by
• naame, getintituleerd to worden .
• Onder de hdelen . . . muntte , door zyne eeramp• ten, rykdommen en heerlyke goederen . . . uit, Axt~~ ILIAAN, Heer van Beveren, Veere, enz . . . . Geen
" wonder dan, dat by zig, op gelyke wyze, . . . . on'~ derfcheidde . Nimmer egter is de titul van eer/ten Edele,
~, aan hem , 't zy alleen , 't zy nevens, andere Edelen ,
,, opgedraagen, of door hem aangenomen . Nimmer heeft
~, by het 'er op toegelegd, om de andere Edelen uit to
• fl uiten, of, door eenen Gemagtigden, op de Vergade,, ringers der Algemeene"Staaten van Zeeland to verl'chy .
,, nen , fchoon by zulks deedt op die der byzondere
Staaten .
• Na bet overlyden van . . . AXI ILIAAN . . . hadt I,, CHIEL VAN DEN HA ERLE,`Uit naam der Verzorgers
~, van den boedel, zig wel gefteld in het bezit der hoe .
,, danigheid van eerften Edele, door, alleen, 's Lands
,, rekeningen to onderteekenen , en daarop getintituleerd
„ to worden ; maar, ten Jaare 156 2 , verzette zig hier te„ gen Prins WILLE VAN ORANGE, ten behoeve van zy„ nen Zoon, PHILIPS WILLE , als Heere van St .
aar„ tensdyk, verzoekende, Suit dien hoofde, mits het over .
„ lyden van den . . .
arkgraave van Were, „ als ge-

•

„ weest zynde de apparentfte Edelman van Zeeland ,"

erkend to worden voor Hoofd en eerften Edele, en dus
„ mede toegelaaten tot de intitulatie der Rekeningen
„ welk verzoek . . . . toegeftaan zynde, zonder egter de
„ andere Edelen uit to fluiten, is, bier uit, de titul van
,, eerften Edele, to voren onbekend, eerst ter gelegenheid
„ van 's Lands Rekeningen, geboren, en , ten volgende
„ Jaare 1563, by dezelve byzondere Staaten, niet alleen
„ weder toegelaaten, maar de betrekking van eerften Edele
„ zelfs ook uitgebreid , buiten de rekening , tot zaakepp
„ van Regeering , onder voorwendfel van fpoediger af.
„ doening, enz .
„ Toen nu, ten Jaare 1565, de Bezorgers der Nala .
• tenfchap van den
arkgraave van Veere, dat
ark .
• graaffchap, en, als een deel dear van, den itaat van
• EerJten Edele . . . hadden to koop gefteld, verzettede
„ zig hier tegen de Prins VAN ORANGE ; als reeds, voor
„ zynen Zoon , tot eerften Edele, aangenomen ; by eea
,, fmeekfchrift aan de Landvoogdes, in 't welk hy ttaan„ de hieldt dat de faat van eerften Edele . . . . niet verA a 3
12 bon.
„

LV'VOEQ3EL3
§62
arkgraaffchap van Veere, enz,
„ honden ware aan het
„ . . . . met dat gevoig, dat de Landvoogdes , bet ver,, zoek ftellende in handen der gemelde Verzorgers , den .
„ zelven , egter , voor eerst, verboodt , den ftaat van
„ eerJten Edele en 't regt van Surcreis to koop to ftel„ len . De Verzorgers . . . . veroorloofden zig, des nict
„ to min, de openbaare veiling . . ., to doen voortgaan,
„ met byvoeging alleen deezer woorden , voor zoo veel_

, R des in de magt van de Crediteuren inogt zyn, on vera
„ der nut.

• De verkooping, op dien voet, doorgegaan zynde . . . .
,s en de Koning, by naasting, kooper geworden, . . . bluf
de Prins VAN ORANGE, voor zynen Zoon PHILIPS, ill bet
• ongeftoord
genot van den ftaat van eerJten Edele, i'choon
•
,, de Koning, eerst den Heere ADOLF, en , naderhand,
,, ANTHONY van Bourgondie, last gaf, om, in zyndn
, s naam, als
arkgraave van Veere en Heer van Bronx
wershaven , to verfchynen op de Staatsvergaderingeia
• . . . . terwyl, intusfchen, van elders biykt, dat de au
,, dere Zeeuwfche Edelen almede ter Vergaderiag wier .
„ den befchreven . . . .
• Het blykt egter niet, dat de Koning, of zyn Ge, .
„ magtigde, den naam van eerJten Edele, op de Staats.
• vergadering, immer gebruikt hebben, maar wel op
,, 's Lands Rekening overgebragt, den 17 July 1571 , al• waar men las : „ ANTHONY VAN BOURGONDIF,, van we• „ gees de Koninglyke ajefteit, als gecoft hebbende he ;
• „ arquifaat van Veere, reprefenteerende den ftaat van
• „ EERSTEN EL)ELE 's Lands voornoemd ."
,, Ondertusfchen had het gevoelen des Konings, vats
„ . . . Eigenaar geworden to zyn van den ftaat van eer„ ften Edele, den Prinfe VAN ORANGE niet verhinderd,
„ om zig, in de waarneeming derzelver hoedanigheid . . . ,
„ to handhaaven . Ten dien einde, gaf by onderfcheiden
„ lasthrieven, van welken egter geene ftrekten, om de
aar zy vervielen, door
„ andere Edelen uit to fluiten.
. Na ftremde Let oorlog
,~ de opkomende beroerten
, a den gewoonen loop van zaaken . De Zeeuwfche Staats„ leden waren verdeeld, fommigen de zyde des Konings
o , houdende, anderen die des Prinfen VAN ORANGE . De
„ laatfte wierdt, na de intieeming van
iddelburg , de
„ magtigde . De Prins gedroeg zig als 's Konings Stad .
,,, Louder, en hadt 't voornaame beleid van zaaken, met
„ ad-

TOT DE VADERLANDSCHL HISTORIL! .

363

3, advys

van Gouverneur en Raaden van Zeeland (*) .
„ Dit duurde tot den Jaare 1377, wanneer, na de veree,, niging van alle de Zeeuwfche Steden tegen den Ko„ ping, de eerffie voltallige Staatsvergadering kon gehouden worden .
den
„Jonker AREND VAN DORP bekleedde nu de plaats van eer• ften Edele, voor den Heere van St . aartensdyk, op last
,, van den Prins VAN ORANGE, die dus de eerfte,was,
„ welke door een' Gemagtigden, den eerften Edele, op
„ de Vergadering der A1gemeene Staaten van Zeeland,
„ deedt verbeelden . Hy nam die waar , tot den Jaare
• 1579, wanneer by, na eene vrugtelooze pooging, om,
„ aan de Steden, Vlisfingen en Veere, do derde Stern,
„ ter Staatsvergadering, to doen toewyzen . . . . genood„ zaakt wierdt zyne waardigheid . . . neder to leggen,
r. PIETER 1)E RYKE,
• en . ., opgevolgd wierdt door
• wederom naamens den Heere van St .
aartensdyk
„ (nogthans niet zonder aanmerkelyke byvoeging en ver„ andering in den lastbrief, waarin egter van de uitfl[ri„ ring der andere Edelen niet gewaagd wordt) tot den
„ Jaare 1536, en, van then tyd af, tot zynen dood ,
„ voorgevallen ten Jaare 1546, naamens Prins
AURITS,
aartensdyk .
„ en . . . den Heere van St .
„ Trouwens , de Koop van het
arkgraaffchap van
„ Veere , door Koning PHILIPS , ten Jaare 1566 , was to
het niet betaalen der Hoofdfom, en
„ niet gegaan, door
.
zoodanig veranderd . . . dat men, na
,, de zaaken . .
• het fneuvelen van ANTHONY VAN BOURGONOIE, in bet
„ Jaar 1573 , onnoodig fchynt geoordeeld to hebben ,
„ hem een' Opvolger, als Plaatsbekleeder van den Hee• re en de Steden Vlisfngen en Veere , to benoe• men (t) .
,, $ei(*) „ De Prins, in Zeeland zynde, zal, denkelyk, de plaate
van eertten Edele , voor den Heere van St .
aartensdyk,
daar zulks met nut en voordeel gefchieden kon, federt den
,, Jaare 1574, zelf vervuld hebben, en, by zyne aftvezigheid,
• die hebben doen waarneemen, eerst door ADRIAAN JUN[US .
• naderhand , door AREND VAN DORP , of door CIIRISTOFFEL

•
•

as ROeLS ."

(f) ., Aan de zyde des Konings, wierden, na bet verli :s van
iddelhurg, voor de Sraaten van Zeeland gehouden JAN VAN
iddelburg, doorgaans de
„ STRYEN, gekooren Bisfchop van
,~ Eke
. genaamd , eenige Edelen, en 4e Steden Goes, ThoAa 4
„le[1

•
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,, Beide Steden waren ook , inderdaad, van alle leersZy waren goede
„ en Graaflyke Steden geworden , en behoefden dus,
• door hunnen nieuwen Heer, of zyne Gemagtigden, ter
„ Staatsvergadering niet meet verbeeld to worden . Dit
• was to minder noodig, na dat hun, in 1574, by uit„ drukkelyke Voorregtsbrieven, nit naam van den Graave,
• door den Prins VAN ORANGE, als deszelfs Stadhou,2 der, belooft was , dat zy nimmer zouden kunnen wor„ roerigheid aan den Graave ontflagen .

„ den veralieneert, by tranfporte, beleeninge of anderzins,
,, in 't geheel of ten deele .
„ Ondertusfchen wierden zy , ten Jaare i58o, op den

„ aandrarg van eenige Rentheffers, nogmaals to koop ge• field , en ook ingekogt door de Burgemeesters dier
,, Steden : maar ook deeze tweede Verkoop, met gereede
„ betaaling niet gevolgd zynde, oordeelde men , ten vol.
genden Jaare , eene derde Verkooping noodzaaklyk .
„ Zy gefchiedde, op voorwaarden, by Vonnis van den
„ Hove van Holland, den 12
ei 158, vastgefteld , in
„ welken men zig gedroeg tot de voorige van den Jaare
„ zj66, zonder van den Staat van eeaften Edele, of met
„ naame, of in kragt, gewag to maaken .
,,
en hadt, nogthans, ten dage van bet Vonnis, eene
%Vaarfchouwing aangeplakt, aangaande de to doene
„ Verkooping van bet
arkgraaffchap , waar by men
„ verklaarde , dat den Kooper zoude volgen de Geregtig .
„ heid en prerogative van , over alle de Edelen van Zee„ land , to reprefenteeren den tweeden Staat van voorn .
„ Landen .
VAN ORANGE; kogt beide de gemelde
,, Puns WILLE

„ Steden ; doch maakte geen den minften eisch op den
„ flaat of titul van eerften Edele, veel min tot uitflui .
,, ting der anderen, of tot bet voorgewend regt om den
„ tweeden Staat alleen to verbeelden :
r . PIETER DE
„ RYKE bleef Piaatsbekleeder van PHILIPS, als Heere van
aartensdyk, zelfs lang na 's Prinfen dood, en 't
„ St .
„ was eerst ten Jaare 1586, wanner Prinfe AURITS, to
iddelburg koomende, onder bet oog gebragt wierdt,
„
„ dat , by overlyden van zynen broeder PHILIPS , de
,, Heer.

• len en lteimerswaale , waarby , naderhand , nog kwam de
Zie VAN PE SPIEGEL
Stad Zierikzee
•,, bl . 1-I7 . fiist. der Satisf. van Goes, bi onuitg. Stukk . I D .
. 96, S7 ell aio ."
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„ Heerlykheid van St .
aartensdyk (uit hoofde van welke de -flaat van eerfen Edele thans wierdt waargeno •
• men) mogte kunnen vervallen aan anderen , terwyl by,,
,, als
arkgragf van Veere, ook op dien ftaat aanfpraak
„ zoude kunnen maaken . Hy gaf dan, den 3 July t,, 86,
„ een' nieuwen Lastbrief aan denzelven
r . PIETER DU
„ RYKE,, nit zynen eigen naam, zonder vermelding zy„ ner hoedanigheid, nogthans met byvoeging van een
• nieuwen titul, naamelyk van Prcefident van Gecommit• teerde Raaden, en met magt van een ander, in zyne
,, plaats, to kunnen flellen in de Vergadering der Staa• ten van Walcheren, zonder dat, wederom , van de
• uitfluiting der andere Edelen gerept wierdt.
,, Nu, egter,
r. PIETER DE IZYKE, ten Jaare 1596,
,~ overleden was, veranderden de zaaken van gedaanre .
„ Puns 1NNAURITS , die eerst . . . den ftaat van eerflen
„ Edele gelaaten bath aan zynen broeder PHILIPS, en,
„ naderband, op eigen gezag, dezelve hadt aangenomen,
„ nevens 4zyn' l3roeder, altoos, enter, zonder uitfluiting
~, der andere Edelen, vondt Du geraaden dien f'aat tot
„ dien van ddnen Edele over to brengen . Hier toe gaf
aanleiding de groove magt en invloed van den Prins,
die , mits de afwezigheid der anderen , nu gewoon
• was alleen bet Lid der Edelen to verbeelden , wyl de
„ tneeste Zeeufche Edelen ten Lande waren uitgeweken,
„ of der Rootrfche Godsdienst en den Koning getrouw
,, gebleven, terwyl de overigen buiten that waren hun
„ regt , tegen 's Prinfen gezag, to doen gelden . Waar
~, by kwam, dat de meeste Regenten van Zeeland, dien
• de Regeering van voorige tyden bekend was, by het
• overlyden van
r . PIETER DE RYKE, waren uitgeflor„ ven, terwyl de nieuw' aangekoomene Been oudere Re• geering kenden , dan van den Jaare 15 81 , federt welken tyd, de Edelen wel Diet uitgeflooten, maar, ega , ter, ntet verfcheenen waren .
,, Geen wonder dan , dat Prins AURITS , eindelyk,
„ zyn oogmerk bereilkte, en dot zyn Lastbrief, op Jon„ ker 3ACOi; VAN ALDERe, flandt hieldt . 't Is waar,
,, dit gefchiedde zonder prejudicie, en onverminderd eens
„ ieders geregtigheid ; maar door zoodanige A6ten van non
• prejudicie , (' t zyn de woorden van den Edelen VAN
• GRYPSKEItKE , waar mede wy ook deeze fchets van
„ zyn betoog
. befluiten zullen) vorden doorgaans de
„ zwakken in mast of courage, of in beiden, geabufeeret,
a 5
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• en verliezen hun regt, terwyl de magtigen grooter magt,
• en dus fchyn van regt, verkreegen hebbende, niets for laa .
• ten, maar hooger fteigeren ."
De geleerde Schryver, enkel de Gefchiedenis des Vaderlands willeude ophelderen, maakt bier op geene verdere aanmerkingen . Wy zullen zyn voorbeeld volgen,
en alleenlyk bier byvoegetr , dat , volgens de naastvolgende Aantekening , de Staaten van Zeeland , tot voor
weinige jaaren, niet konden verftaan den ftaat van eerfl{en Edele verbonden of geafetleerd to zyn aan eenige Huizen, Plaatfen, Perfoonen ofte Familien (*) . Doch hierin
is onlangs verandering gekomen . „ Het fpreekt van zel„ ve" (dus eindigt de gemelde Aantekening) „ dat, na
og. de Heeren Staaten van Zeeland,
• dat Hun Ed .
• by Refolutie van den I
ey 1788, ten verzoeke van
• eenige Landlieden, in Waicheren, goedgevonden heb• ben de waardigheid van eerfi`en Edele erfelyk to ver,
• klaaren , in die wettige Afftammelingen van Prinfe
V, aan welken bet Stadhouder-Kapitein-Ge• WILLE
„ neraal- en Admiraalfchap van Zeeland, den 3o Novem .
• ber 1747 , door Hun Ed .
og. s mede Erfelyk, opge• draagen is (t), de bovengemelde bepaaling, ten aan• zien der opvolging , wet moet gehouden voor afge• daan ; nogthans , behoudens de overige bepaalingen ,
• by voorige Refolutie van den I November 1751 , met
• betrekking tot den Plaatsbekleeder van den eerften Ede.
„ le, by vernieuwing, vastgefleld ( .) ."
(*) B1. Ioo .
(t) ,, Vaderl . Hist. I2 D . bl . 132 . Lees so D. bl . Igr . "[Zo . als
de knttekening nu hat, behoort zy tot de voorige bladzyde,
alwaar de Schryver fpreekt van de affchaffttage der waardigheid
van eerflen Edele, na den dood van WILLE 11 : waarfchynlyk
is zy by vergisfing bier geplaatst .]
(t ) BI . toi , toe .
(Een tweede Uittrekfel in con volgend Stukfe .)

Vied-
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j7ieuwe Reize, in de Vereenigde Staaten van Noord-America, door j . P . RRISSOT (evA1:vxLLE). Uit he : Fransch
vertaald , en met eenige Ophelderingen en Byvoegzelen
'ermeerderd . Eerfle Deel .
Te Amflerdam by
. de
Bruyn . f'ehalven de Voorreden, 370 bl. in gr. 8vo.
Vryheidsminnaar, voor well-en de Fleer BtISSOT
~n
bekend ftaat , deedt de Reis na America niet met
oogmerk om op Oudheden agt to geeven, of onhekende
Pianten op to zoeken, maar
enfchen gade te'tlaan die
hu>>ne Vryheid verworven hadden . „ Wy hebben,"
fchryft by, in zyne Voorreden, zich tot zyne Landgenooten, de Franfchen, vervoegende, „ wy hebben ons
,, ook vrygemaakt.
Wy behoeven dus van de & neri„ caanen niet to leeren, op was wyze de Vryheid moot
„ verkreegen worden : maar wel bet geheira om de,, zelve to behouden .
Dit
geheim ligt hoofdzaak„ lyk in de Zeden : de Americaanen bezitten bet, en ik
„ zie, met leedweezen, iiiet alleen dat wy bet nog niet
„ bezitten ; maar ook zelfs zyne volftrekte noodzaaklyk .
„ held tot het behoud onzer Vryheid niet hevroeden,
„ Dic ftuk is gewigtig, hot hell tier Omwenteiing hangt
g, daar van af ; derhalven moet bet grondig onderzogt
worden ."
Ten diet) einde befchryft by wat , zyns oordeels, waare Vryheid is, en toont hoe dezelve zonder Zeden niet
befl:aan kan ; hoe verre Frankryk van dit laatfte zich ver-
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wyderd vindt, en de echte Patriotten 'er fchaars gevonn den worden, Treffende trekken wisfelen in dit Tafereel
elkander af. Twee grondftellingen, door hem beweezen,
zyn noodig ter behoudenisfe der Vryheid . Do eerf1.e,

zonder byzondere Zeden heeft men geen openbaare Zeden,
geen gemeen Verftand, Been Vryheid.
Do tweede,
zonder Perfo&nlyde Onafhungelykheid kan nosh politieke noch
ondeelbaare Vryheid lang fland houden . Doch is geene Or,
ufhangelykheid, zonder ten eigendom, of een hanteering, of
eene veering of eene eerlyke nyverheid , die voor be hoeften
en afhangelykheid beveiligen . Hoe zcer set in Frankr-4k
aan de uitoefening deezcr Grondfrellingrn ontbreekt - ,
words met ilerke kleuren arl'chetst, en met deeze fpraakwending beflooten : „ Fran/ehen, gy die deeze middelen
;, ter behouding van de Vryheid nict wilt leeren kennen .,
,, let net aandagt op de tegenWoordige Americaanen ; flaat_
15
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„ dit boek open ; gy zult aan de eene zyde daar in zien,

• tot welken trap van geluk de menschlyke nyverheid
,, door de Vryheid kan verheeven worden ; hoe deeze
„ laatfte de menfchen kan verbeteren, en tot eene alge„ meene Broederliefde geneigd maaken . Gy zult, aan
• de andere zyde, daar in zien, door welke middelen
• men de Vryheid bewaart ! Her geheim van haare duur„ zaamheid ligt in de goede Zeden ; en dit is eene
• waarheid, welke door de befchouwing des tegen• woordigen toeftands van America by elken flap bevestigd
a , wordy(*) ."
De Heer BRISSOT hieldt her voor zeer nuttig en zeer
noodwendig, deeze Grondflellingen door groote voorbeel .
den to bewyzen ; en dit is de eerfle rede, waarom by
deeze Reize in 't licht geeft ; en tweede rede was, dat
by zynen Landgenooten een Volk wilde fchilderen met
welke her bun voegt, in alle betrekkingeu, vriendfchaplyk
to verbinden . De zedelyke Betrekkingen, welke de Franfchen tot de Americaanen moeten deen overbellen, zyn,
volgens des Schryvers opgave, in de twee eerfle Deelen
ontwikkeld ; her derde behelst meer byzonder de Betrek.
kingen van den Koophandel .
Dit derde Deel was reeds ,
in den Jaare
DCCLXXXVIU, door den Heer CLAVIEnE, en hem in 't licht gegeeven . De druk daarvan uitverkogt zynde, heeft by her tot een pligt gerekend bet
zelve op nieuw met verbeteringen bet licht to doen
zien . Om bet Werk volkomen to maaken, ontbreekt aan
't zelve nog een vierde Deel, 't geen over de Staatkundige Betrekkingen , en bet tegenwoordig Bondgenootfchap
der Vereenigde Staaten, moet handelen . Hier toe zyn de
bouwlloffen gereed ; doch toen by de Voorreden des
eertlen Deels fchreef ontbrak hem den tyd om ze in orde
to brengen .
Voorts verilag doende van de bronnen, waar uit by
ge.
(") Hoe gegrond is eene bedenking elders in deeze Voorreden voorkomende, waar de Schryver aanmerkt , dat de Fran .
fchen van character moeten veranderen , of dat zy hunne Vry.
heid niet lang behouden zullen . „ De Vryheid, die den
ensch niet verbetert, geeft haast haare plaats aan eene
•
• nieuwe Dienstbaarheid over ; her is een hulpmiddel dat op
• een zeer beroerd lichaam geen kragt heeft , bet verwekt in
• 't zelve eenige zwaare fluipen . om betwdrin goe
a; tere flaapziekte to doen vallen ."
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geput heeft , etl van de Regelen, welke by zich in zyne
befchouwing voorfchreef, laat hy, onder anderen, zicli
dus hooren : „ Naardien ik brieven van aanbeveeling van
de geagtlte
annen in America had , genoot ik overal
dat liefddaadig onthaal , dat men eenen Broeder , ecn
Vriend, verfchuldigd is, die eeniglyk voor het welzyn van
't menschlyk geflacht reist . Ik weet met waarem ik
eensklaps myn gemak gevonden heb by Perfoonadien ,
welke in de Vereeuigde Staaten de grootfte rol fpeelen .
Naa een gefprek van eenige uuren, was ik met hun als
of ik onder hen gebooren was, als of ik een van hua
was geweest.
„ Is dit Diet de wederzydfche werking
„ van deugd en opregtheid? Zy maakt anderen en ook
„ zich zelven gelukkig. Eerlyke lieden , die elkander
„ voor de eerfl:emaal zien , onderhouden eene vriend„ (chap , welke eene Eeuw zou kunnen duuren .
„ Het Werk , dat ik met den Heer CLAV16RR , over
„ Frankryk en de Yereenigde Staaten in 't licht had ge .
„ geeven , was reeds in America bekend . De Geleer.
„ den , de doorkneede Staatkundigen, maakten alle haast
emorien , alle de Onderrigtingen ,
„ om my alle de
„ welke ik konde verlangen, to verfchaffen ; en hunnen
„ verpligtenden yver heb ik die inlichtingen to danken,
„ welke den fpoed myner Reize, en myn kort verblyf in
„ America, vergoed hebben . Ik heb hen, in den loop
„ van dit Werk , de geregtigheid doen wedervaaren , die
„ zy verdienden .
yne lofredenen zyn Diet verdagt : ik
„ heb getoond dat ik maatig in Ioffpraaken was, en dat
„ ik niemand roemde als met een opregt gemoed . Neen ,
„ Dimmer zal myn pen zich veragtlyk maaken, om eenen
„
an to roemen, hoe magtig by ook zy, eenen man,
„ dien ik verfoeije, of die den gemeenen haat zou waar .
„ dig zyn ."
Wat de Regelen betreft , welke de Heer nRISSOT
zich voorfchreef , deeze komen neder op de drie volgende . Wanneer men nuttig wil reizen, moet men zyne
aandagt gevestigd houden : Voor eerst, op de
enfchen .
Ten tweeden, op de Boeken . Ten derden, op de Plaatzen .
Regels door den Schryver in deeze wydloopige Voor .
reden breeder uitgewerkt . Wy wyzen den Leezer derwaards .
Dit Deel beflaat uit twee-en-dertig Brieven . Derzelver
inhoud kortlyk op to geeven zal ons dit Werk best doen
kennen . Eerst zes van den Heer CLAV16RE aan den Heer
LIUs-
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Om dezelve wel to vatten is bet noodig zict
den tyd to herinneren , wanneer dezelve gefchreeven zyn ,
in 't voorjaar naaml ;k des Jaars 1 DCCLXXXVIII, toen .
veelen in Frankryk, om bet Despotismus to ontwyken,
eene fchuilplaa!s in verren laude wilden zoeken . De I. be..
heist een algemeen Ontwerp van Befchouwingen over de
Staatkundige, Burgerlyke en
ilitaire, beflaanlykheid, a1s
nlede over de Wetgeevende
agt der Vrye Americaanen,,
De II . loopt over den Grond , de Leevensmiddelen,
de Volksverhuiziugen ; en de oorzaaken, die het'wel flaagen daarvan verhinderen . - De 111 . flelt bet Ont.
werp eener Volkplantinge in America voor . -- De IV,
gaat over de deelen der Vereenigde Staaten, waar been
de Europeaanen best zouden kunnen verhuizen . - De
V en VI . handelt over den inkoop der Landeryen ; de
ichuld der Vereenigde Staatcn, en den toefland der Ame .
ricaanf€lie Finantien .
Hieraan is gehegt eene Wyze van
Befchouwingen die de Heer BRISSOT zich voortlelde geduurende zyne Reize in America to volgen , ter bereiking van zyn Hoofdoogmerk „ om to onderzoeken de
„ uitwerkzelen der Vryheid op de ontwikkelingen van
ensch, van de
,, den
aatfchappy en van de Regeering ;" de wyze, of fchikking, is van hem, de Befchou .
wingen zyn van zynen Vriend CLAVI&E . Deeze wel to
overdenken is een fleutel des volgenden Werks,en kunnen
zy andere Reizigeren van nut weezen , om een plan to
vormen naar 't welk zy hunne Aantekeningen inrigten .
De I en 11. Brief van den Heer BRISSOT zelve be .
treft Havre de Grace, en den Koophandel dier Stad .
et den III. vangt zyne Reis na Zee aan . Een over .
vaard van een-en-vyftig dagen bragt hem to Boston.
Het
Zeeleeven behaagt hem niet, by geeft 'er eene zeer ongunftige fchets van by zyne bepeinzing van bet ennatuurlyke van 't Zeemans leeven . Ik geloof veele Leezers ,
die Zeelieden kennen, zullen, met ons, deeze Schildery
als to zx aar en to danker gekleurd befchouwen . '„ Door
„ hetzelve,"' luidt zyne taal, „ in alle zyne omf'tandigheensch
,, den to befchouwen, fcheen bet my toe, dat de
3 , voor de Zee niet gefchikt was, fchoon zyn vernuft
~, zo flerk heeft uitgeblonken om dat element to bedwin .
„ gen . Hy leeft daar alleen , afgezonderd van zyne
„ Vrouw en Kinderen , en gevolglyk verliest by voor
„ de eerfte zyne tederheid, die door bet huislyk leeven
,, geduurig aangekweekt wordt ; by kan de andere niet
ai op'
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ss opvoeden ; by kan van dezelven niet tederlyk bemind
„ wordeh. Wat kan eene Vrouw, alleen zynde, doen'1

Daar zy geheele maanden agtervolgens alleen is, moet
men zich dan wel verwonderen als zy tot ontugt vervalt? Is zy getrouw, zo zal zy ongelukkig zyn, ont
dat zy altoos door bekommeringen zal gekweld wor .
den . Het Zeemans leeven is eene Lotery ; men kan
'er veel in winnen en verliezen . De gewoonte nu van
• zodanig een leeven geeft aanleidingen tot buitenge.
„ woone verteeringen , fluit de orde en fpaarzaamheid
• uit, fleept na zich de verkwisting , als men veel ge.
„ wonnen heeft, en liefde tot roof en plundering, als
De Zeeman is , aan boord zyn.
„ men verlooren heeft .
„ de, gewoon op een meesteragtigen en trotfen toon tet
„ gebieden , en by brengt then toon in zyn huisgezin
„ on in de maatfchappy over . Aan de grootite gevaaren
„ en ongemakken gewend, verliest by bet gevoel van me .
„ delyden ; eens anders rampfpoeden verwekken Been de
• minfle aandoening meer in zyne ziele . De zwaare fpy.
• zen , de flerke dranken, Itrekken nog meer om zyne
• inborst to verbitteren, en zyn bloed to verhitten . Iin.
„ delyk is de onzindelykheid, die men op de Schepen
• niet kan vermyden , eene laatfa hoedanigheid , die
„ met bet huislyk leeven, en by gevolge met bet geluk,
„ ilrydig is (*) ." De IV . Brief deelt ons een zeer leezenswaardig verflag mede van Boston. Waar by alles by.
leans fchoon, en weinig berisplyks, vondt .-De V . be .
heist de Reis na New-York over land, vol Plaats- en Per .
foonsbefchryvingen, die ons deeze Landlireek als met hem
doen doortrekken . -- De VI . is eene Reis van Boston na
New-York, over Providence . Van welke eertyds bloeijende
Stad en Staat by een bedroevend tafereel ophangt ;
grootlyks de oorzaak des vervals toefchryvende aan het
Papiergeld.
, Dit heeft ," zyns oordeels, „ den uitland .
erx
„ fcben Handel, de nyverheid en den arbeid, verftikt .
„ verkoopt niets ; men arbeidt niet, nit vreeze van zich
„ bloot to flellen om zyne waarde of arbeidsloon in die
unt to ontvangen . De Handel in 't klein al„ veragte
,, Teen
„
,,
„
„
„
„

(*) Tot dit onaangenaame van bet Zeemans leeven komt de
Heer BRISSOT weder, bl . 171, waar by bet Land- en Zeereizen
;egen elkander over ftelt, en verreweg do voorkeuze aan 't
ere geeft.
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„ leen houdt eenigzins ftand, om dat dezelve niet anders
„ dan met gereed Geld gedreeven wordt. De Koopmatt
„ ontduikt de Wet, vermits by zyne koopmanfchap nier
„ anders als tegen gereed Geld aflevert ; maar de Arbeids„ man, die zyne bezolding altoos eerst naar het verrig„ ten van den arbeid bekomt , weigert to arbeiden uit
„ vreeze van met Papiergeld betaald to zullen worden . .„ De oorfprong van dit Papiergeld bewyst, hoe ligt boos .
„ aartige en listige menfchen een onweetend yolk kun„ nen bedriegen ." De ontvouwing dier fchelmery , zo
zwanger van den Staatverwoestendfte gevolgen, moet in het
„ De Staat van RhoWerk zelve naageflaagen warden .
„ de Eiland," fchryft de Heer BRISSOT, „zal zich niet
„ weder opbeuren, als naa dat zy het Papiergeld buitett
„ Omloop in zyne Regeering veranderd heeft ."
Dit geeft den Schryver aanleiding, om zyne gedagten
over de Republikeinfche Regeering mede to deelen,op eene
wyze, welke hem eere aandoet, en toont hoe by verre
is van Regeeringloosheid op eenigerlei wyze to begun .
agi ftraatsperfoonen, is zyne taal, moe .
ftigen . „ De
„ ten niet van het Volk afhangen , en de Leden der
„ Vergadering niet zo dikwyls verkooren worden . Bet
,, is onbegrypelyk, waarom zo veele braave lieden , die
,, onder de tegenwoordige Regeeringloosheid (Anarchie)
,, rusten, zo veele Quakers, welke de voornaamite Volks„ menigte van deezen Staat uitmaaken , zich nog niet
„ vereenigd hebben, om deeze verandering' to bewer„ ken ('` ) . Komt deeze verandering met fpoedig tot
„ ftand, zo twyfel ik aan de ontvolking van deezen Staat
„ geen oogenblik . De meeste Colonisten van
uskin.
„ gum, naby de Ohio, zyn nit zynen boezem uitgegaan .
„ De overfte vARNU was aan hun hoofd . Talryke Fa„ milieu maaken zich ook tot die verhuizingen gereed .
„ Byna alle eerlyke lieden zouden, uit afkeer van de Re„ geeringloosheid, waar onder deeze Staat bezwykt,New„ Port
(*) De Schryver maakt op dit vermeldde , in den Jaare 1788,
de volgende Aantekeuing . „ Deeze verandering is niet meer
ver af," De Staat van Rhode-Island heeft onlangs bet befluic
genomen, om tot bet nieuwe Bondgenootfchaplyk Systema toe
to treeden. Deeze Clap bewyst, dat de goede grondftellingen
eindelyk de overhand behouden hebben, en dat de byzondere
wisbruiken beginnen to verdwynen .
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~, part verlalten, als zy hun ie eigendommen konden verIk twyl'cl oo'i geenzins, of het voorbeeld
y, koopen .
„ van Rhode-Island zal in de oogen van veele lieden eett
• genoegzaam bewys zyn , dat de Republikeinfche Rey , geeringsform de ongelukklgfte van alien is .
en zou ten
• onre2te zulks gelooven ; dit voorbeeld bewyst alleen, dat
agt in eerie Republiek Diet to dikwyls
„ de Wetgeevende
„ moet veranderd worden ; dat in de Uitvoerende agt geene
„ onbeftendigheid moet zyn,dat het even zo gevaarlyk is de
agiftraat'sperfoonen in eene to groote afhanaelykheid
„
„ van het Volk to ilellen , als deeze of han,gelykheid to veel
„ to verzwakk'en : het bewyst, met eda woord , teen de
„ zuivere en Diet tegen eene vertegenwoordigende Volksregeering (Democratie) ; want eene vertegenwoordigin ;
• geering
• van zes maandeu is flegts de regeering van bet Volk
,, zelf. De vertegenwoordiging is als dan fleas eerie to
„ fuel voorby gaande fchaduwe , om door zichzelven to
• kunnen beftaan en werken . Gevolglyk bewyst dit voor„ beeld Diets teqen het wyze Systema eener duurzaamere,
• onafhanglykere Vertegenwoordiging, welke de waare Re„ publikeinfche Regeering uitmaakt, zo als zy in de ove •i ge
~, Vereenigde Staaten gevonden wordt ." Hadt de Heer
Vertaaler deeze plaats wel gade gellaapn, by zou zy
berispande bedenking over de Vryheidsliefde en Democratie des Schryvers, of agtergehouden, of verzagt hebben .
Doch wy moeten voortgaan .
De VII. Brief felt ons New-Tork voor, met alles wat
daar in opmerkenswaardig is, en trelfen wy de Characterfchetzen van veele beroemrie
annen aldaar nan . --- De VIII. i s een Reis van New-York na Philadelphia, op
welke by de droeve uitwerkzels van het Papiergeld ill
de Yerfeys , op den Landbouw, den Koophandel en ZeDe IX . vermeldt de Reis na Burlingden, afmaalt .
ton, en 't bezoek by den Heer TE PLE FRANKLIN, waar
een onderhoudend Tafelgefprek over America en de Ame .
De X . beheist een Bezoek op
ricaanen voorkomnt . de Landhoeve eens Quakers .
De X1 . een dergelyk
Bezoek. --- 'In den XII . wordt de Begraafenis eens Qua .
kers en hunne Godsdienstoefening hefchreevem . De Heer
De XIII
B&ISSOT houdt zeer -veel van de Yrienden.
en XIV. geleiden ons in een Verbeter- of Tugthuis, als
mede in een Dolhuis ; die aan andere Landen ten voor .
beelde en verbetering dier Irrigtingen dienen kunnen, De XV . betreft BENJA IN FRANKLIN, en geeft zyx LeeBb
LETT . 1794, NO . 8 .
VOW-

374

3.

P . BRISSOT;S

vensgefchiedenis op. Wy kunnen ons niet wederhoaden
van 'er nit of to fchryven : „ lk heb in America eene
„ menigte verlichte Staatkundigen, en deugdzaame
an„ nen , gevonden ; maar ik heb 'er geen gezien, die bet
„ character van een waaren Wysgeer in eenen zo hoo„ gen grand fcheen to hebben, alS FRANKLIN . Gy kent
„ dit Charai ter, myn Vriend : liefde voor bet mensch„ lyk geflacht , die van alle oogenblikken des leevens
„ eene behoefte wordt, eenen onvermoeiden yver om bet
,, dienst to doen, uitgebreide kundigheden, eenvoudig„ heid in de manieren, en zuiverheid in de zeden ; dee,, ze of beelding zou hem nog niet bepaald genoeg van
„ andere Patriottifche Staatsmannen onderfcheiden , zo
• ik niet nog eenen hem byzonder kenmerkenden trek
„ hier by voegde ; naamlyk, dat FRANKLIN, in 't mid• den van bet wyduitgeftrekt Schouwtooneel , waar op
• by eene zo fchitterende rol fpeelde, zyne oogen onop• houdelyk op een nog grooter, op den Hemel, op een
• Toekomend Leeven, gevestigd hieldt ; bet eenig ge.
• zigtpunt, dat de
ensch op Aarde kan fterken, fchadeloos houden, grooter maaken, en tot eenen waaren
deloos
FRANKLIN, in de Leevensbe•• Wysgeer vormen ."
fchryving van then gadelozen
an, als een Nieuwsfchryver befchouwende, gnat by bet vooroordeel, 't welk dit
nuttig en gewigtig beroep veragt, to keer . „ De Nieuws• Schryvers zyn by een vry Volk zyne baste Vrien„ den, zyne eerfte Leeraars , en wanneer zich by hen
• bet Talent met bet Patriotismus, met de Wysbegeerte
,, verbindt, wanneer zy zich van dit kanaal bedienen ,
• om onophoudelyk waarheden to verbreiden , vooroord eelen en haatlyke neigingen to verftrooijen , om nit
• deelen
• bet menschlyk Geflacht flegts eene Familie to maaken,
dan zyn deeze wysgeerige Nieuws-Schryvers Zielzor01,
„ gers,
isfionarisfen, Engelen van den Hemel tot geenfchen afgezonden . Te vergeefsch zou
„ luk der
„ men my tegenwerpen , om dat Beroep belachlyk to
„ maaken , bet misbruik dat eerlooze lieden daarvan
,, maaken, om de ondeugd-, bet Despotismus, de dwaa„ lingen, to verdeedigen .
oet dan de welfpreekenheid,
„ moet dan de kunst om zyne gedagten met woorden
„ nit to drukken ; verbannen worden, vermits Schelmen
„ en Deugnieten haare geheimen bezitten ? " Ann deezen
Brief is een Byvoegzel gehegt, in Dec .
DCCXC, naa
FRANKLIN'S dood, gefchreeven, verflag doende van. d e eere
barn
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)arm in Frankryk aangedakn, en van bet afflerven diens
grooten
ans .
Dan wy moeten ons bekorten In de Opgave ; telkens
worden wy uitgelokt om iets to ontleenen uit een zo
veel weetenswaardigs behelzend Boek , doorzaaid met
Ieerzaame' aanmerkingen . De XVI. Brief gnat over eene
Ontdekking om de Rivieren op to vaaren , en geeft
eenige Aanmerkingen over het Charafter der Americaa=
nen en der Engelfchen .
De XVII. befchryft de
aatfchappy van den Landbouw, en de Bihliotheek to Philadelphia. --- De XVIII . fchetst de
arks to dier Stede,
en toont ons den prys der Leevensmiddelen . --- De
XIX. felt ons voor oogen de Algemeene Vergadering van
Penfylvanie , en de Landhoeve eens F anschmans .
De XX . voert den Leezer met twee Franfchen op reis
na de Ohio . -- De XXL gaat over de School der Zwarten
to Philadelphia, en over de Americaanen, die ten hunnen
voordeele gefchreeven hebben . - De XXII. over de poogingen om den Negerhandel in de Vereenigde Staaten of to
ichaffen . -- De XXIII. over de Wetten, die, wegens de
Vrymaaking der Slaaven , in verfcheide Staaten gegeeven zyn.
De XXIV. over den algemeenen toelland, de
Industrie, de Zeden en het Charm ler der ZWarten in de
Vereenigde Staaten . Vermeerderd met een Aanhangzel
tot de voorgaande Brieven, over de verrigtingen en vorderingen der verfeheidene
aatfchappyen in America, zedert bet Jaar
DCCLXXXIX .
De XXV . befchryft do
vervulling van idietzuiker nit eene foort van
astboomen, die in de Vereenigde Staaten zeer overvloedig gevonden worden : welke vervulling by aantherkt Als een:
der
iddelen , door de Voo;zienigheid gefehonken g om
dat Land, door Slaavern bevlekt, daar van to zuiveren .
De XXVI en de laatfle geeft een On twerp op van Remigratie, of terugvoering, der Zwarten nit de Vereenigde
Staaten na Africa . Deeze laatfte Brieven, de Negers en de
Slaaven betreffende, zullen, met veel genoegen geleezen worden, door bun, die voorftandets zyn vats eene Waarheid o
welke zo menigmaal de Hebzugt heeft doen bloozen ; vast
eene Waarheid, die men eertyds in Baftilles zou gefmoord
hebben ; niettegenftaande zy in den Bybel geleerd words .
De Waarheid, God heft de
enfchen van ally Nhtien ;
van alle Taalen i van alle Kleuren, even vry gefchaapen ; de
Slaaverny is in alle haare gedaanten, in alle haare trapBb a
pen e,
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pen, eene Schending der Godlyke Fatten, en eefe TernBering der
enschlyke Natuure .
De Vertaaler, die doorgaande vry gelukkig gellaagd is,
heeft , gelyk by berigt , aanl1ootelyke uitdrukkingen ,
welke hem , fchoon op weinige plaatzen, voorkwamen,
zo veel eene getrouwe Overzetting toeliet, verzagt, out
uiemand ergernis to geeven . Voorts heeft by hier en
daar 'er eenige Aantekeningen over zaaken , die duister
konden fchynen, of eene nadere verklaaring noodig badden, bygevoegd, en daar toe ook gebruik gemaakt van
de Hoogduitfche verkorte Overzettingen, de een door
T . F . EHRAIANN, to Durkheim aan de Haard, en de ander door j . R .
ISTER, to Berlyn, uitgegeeven . - Wy
zullen, naa deeze Opgave des Eerflen Deels, niet behoeven to zeggen, dat wy na de overige verlangen .

isfiye van do H. H. Gecommitteerden vegens Zeeland,
tot de zaaken der O . 1. Compagnie , van den 6den
aart 1794 . Atom to Women. In gr . 8vo . 16 bl .
e Heeren j . ii . scnoRER en j. VAN DEN HOUTE,
gecomtnitteerd wegens de Provintie Zeeland, tot de
isfive
zaaken der O . 1. Compagnie , geeven in deeze
den zorgelyken toeftand to kennen , in welken gemelde
Compagnie zich bevindt ; zo door het agterblyven vau
verfcheide Retourfchepen„ bet aangroeijen van Schuldeta
en Interesfen , als bet aanhoudend gebrek van Zeevaarenden, zo wel hier to Lande, als in Oost-Indian . In
. de Staaten van Zeeland,
dezelve deelen zy,aan H . E .
den inhoud eener Nota mede, hen door Gecommitteerden beEedigde Hoofdparticipanten, uit de Kameren Am.
fieldam en Zeeland, ter hand getteld : uit welke blykt,
dat de Gimpagnie bet des noods, met haare zaaken en
gewoone betaalingen, tot bet uiteiude van de maand July
11794 zoude gaande kunnen houden, indien eenige posten van uitgaaf wierden gedefalqueerd , en de betaaling
daar van , voor eenigen tyd, geprotraheerd . Doch, dan
zouden twee Poihen van meerder aanbelang , en als
conditioner fine quibus non , moeten vast flaan , terwyl,
aatfchappy eerlaitg , en binnen zeer
zonder die, de
korten tyd, bet zoude moeten opgeeveu ; eu niet sheen
yetD
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De Negerflaven , Treurfpel, in vyf fedryven . Naar het Hoeg duitsch van CAREL, Vryheer van REITZENSTEIN . Te Rotte#-dam by A. Danferweg, Willemsz. , 179,¢. In 8yo . 219 bl.
edert eenigen tyd is de zaak der Negerflaaven her algemeene
S onderwerp der Europefche Natien , vooril in Engeland en
geweest ; alwaar het Parlement en de Nattonale Ver.
adering
Fr""
yk,opzetcelyk zich aan hetzelve gelegen hebben laaten
liggen . J)eeze openlyke behapdeling van eene zaak, welke in
den tegenwoordigen toeftand diet
ogendheden , welke buitenlapdfche Colonien bezicten, go veel voor- en tegenfpree .
leers 'vindt, moest noodwendig ook in andere Landen oplettende befchouwers en onderzoekers aancreffen ; zo dat men
gich Wet behoeft to verwonderen, dat een Duit'sch-vryheer
7,ulk eene ryke en belangryke floWe tot her onderwerp van zyn
Tooneelttuk verkozeti heeft .
Dar her Tooneel zo wel gefchikt is, om flrydende helangens to vereenigen , door die in den mond van contrasteerende
karakters to leggen, en met alle de werkingen der menfchelyke drifters, even als in de nacuur, kunscmaatig voor to draagen ; zo zal men, uit de volgende fchets der Gefchiedenisfe
van dit Treurfpel, kunnen opmaaken, welk eene leiding de
Opfteller gekozen heeft, en in hoe_ verre by de onderfcheidere
denkbeelden vereenigt.
JvLIA, de Dochter van oSDAL, Gouverneur der Hoofdftad
van een Westindisch Eiland , wear van de Engelfcben bezic .
ters zyn , is in itilte gehuwd met TADO , een jonge vrygemaak .
t o Neger , welke baar to vooren van den dood gered heeft ,
zonder zilks echrer nit edelmoedigheid to willen weeten . De
groote vyand van TADO is een eigenbelangzoekend Planter BARzLY, blank van wezen , maar geheel zwarc van ziel ; zynde
zoo wreed en gierig, dat by een Slaaf, die zyn been gebroken
heeft, zoo lang flaat tot by flerft, om dat by hem vervolgens voor
'pier de kost niet meer zal geeven ; en die deeze moord cracht to
verdeedi~en, door hot inroepen van de oude Wetten der Colonie,
Welke hem vryheid geeven, om zyndn Slaaf, als zyn regcmaarig
eigendom, to dooden, of to laaten ]even , naar bet hem gevalt,
weshalven by ook twintig zulke moorden in den tyd van vier
jaaren gedaan heeft. Daar tegen is DONALD, de Neef van den
Gouverneur, een groot en yverig vriend der Zwarten, en vooral van TADO, welke door' DONALD'S Vader to Lenders is opge .
voed. De laatfle komt in dit fiuk voor als even van Lotiden
gekomen zynde, alwaar by wef veele vrienden der Zwarten
vondt, maar nog meet vrienden van het Goud ; en bericht dus,
aan, zynen vriend, her ongunflig befluic van her Parlement,
ten op¢ichte der Negerllaaven .
Op dat oogeoulik ontdekt
.
aro;
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verpligt zyn met de voldoening van haare Crediteuren
en dagelykfche betaaling op to houden, maar ook genood .
zaakt haare Werven to fluiten, en de gewoone arbeids .
Deeze twee Poiwlten zyn
lieden of to danken .
i . Dat , geduurende bet voorn : tydvak , geene geld .
fpecien, en op welker verzending de Compagnie , van
bet voorige jaar, nog twee millioenen guldens ten agte .
ren is, met de uitgaande Schepen naar Indien zouden
worden verzonden . En
2. Dat de betaaling van de verfcheenen , en nog tot
in de maand van July to verfchynen, interesfen , welke
aatfchappy aan de H . H . Staaten van Holland, en
de
aan die van Zeeland, verfchuldigd is, mitsgaders van bet
ontant der ioQ en Zoo penning op de Ac`tien, bedraa .
gende to famen tusfchen de i5 en 16 tonnen Gouds, pro .
vifioneel zouden moeten worden uitgefleld, en tot eene
bekwaame gelegenheid gefurcheerd.
Na aangemerkt to hebben , dat bet niet zenden van
Contanten naar Indien, (volgens bet eerfle poin&,) in
de daad en in de uitwerking, bet zelfde is , als, van
nu of aan , aanflalte to maaken tot de disfolutie van de
aatfchappy ; terwyl bet toeflaau van bet ade PoinO,
van de jegenswoordige omflandigheden van tyden en zaaken , en de gefleldheid der Provintiale Finantien , bet
meest fzal afhangen : zo belluiten gemelde Heeren, dat,
met al then onderfland voor bet tegenwoordige, de zaaaatfchappy , na bet einde van July , dan
ken van de
evenwel niet gered zyn . Nadien bet ten eenemaal onzeker blyft, of de verwagt wordende Retouren , zo dezelve al behouden mogten binnen komen , toereikend
zullen zyn , om nit derzelver provenu de verdere noo.
dige onkosten voor de
aatfchappy to kunnen vinden ,
welken tot de Voorjaarsverkooping van INS betaald
moeten worden ; en waar voor zy, zoo nit ttoofde van
de voortduurende fterfte in Indien , en bet daar door
veroorzaakte gebrek aan Zeevaarende perfoonen, als om
dat de Hooge Regeering misfchien zwaarigheid zal maaken, do belaadene Schepen , by gebrelc aan Convooijen a
llerwaards to zenden, ten uiterflen bod.ugt zyn .
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DONALD eerst her huwelyk van zynen vriend, even naa dat by
van den Gouverneur deszelfs voorneemen verftaan heeft , om
zyne Dochter aan BARKLY to geeven. Dit brengc alles in wer .
king. Een verbond tusfchen DONALD en TADO, om een op .
stand in de Colonie to verwekken , wordt nog fterker door de
komst van eenige Negers, welken over BARKLY, wegens bet
overlyden van den geflagen Slaaf, hunne klagten by den Gou .
verneur willen doen ; doch door DONALD, die zich aan bun
hoofd ftelt, van den Gouverneur to rug gehouden, en door
de volgende Aanfpraak bemoedigd worden . „ Koomt, Zwar.
ten ! gy heht den Gouverneur niet noodig ; wy zullen uwe
wreckers zyn . Europeers! ik zal u toonen, hoe de vertwyfe •
ling vertrappers der beledigde natuur kan ftraffen ; ik zal u
toonen, dat bet den mensch flechts eene gedachte kost , om
zyne onderdrukkers to verpletteren I Koomt , ongelukkigen I
Room, rampzalig Vader! geef my bet lyk uws Zoons ; ik zal
bet laaten begraaven, met eene pracht 61 Het zal eeno
Lykftatie wezen, waarvan de aarde geen voorbeeld zag!"
lift deeze Aanfpraak ziet men reeds, dat DONALD, door zyn'
to vuurigen yver, eene daad begaat, die men , wanneer by
dezelve, naa het mistukken van meer gemaatigder en redelyker
poogingen, beging, welligt nog eene misdaad zoude noemen .
Het is ook nan deezen orvoorzigtigen Rap voornamenlyk to wy .
ten, als mede aan bet to vroeg onidekken van den Gouver .
neur, dat JULIA getrouwd is, en aan bet drifiige van zyn ka,
rakter, dat alles verkeerd uitvalt.
OSDAL doorll :eekt zyne ei .
gen Dochter, en vervolgens haaren echtgenoot Taro ; waarna
by zelf, even als DARKLY, door de wo„dende Negers wordt
afgemaakt . Een gelyk lot ondergaat DONALD, die, to laat de
ontembre woede der Zwarten gezien hebbende, geen aanvoer .
der van een
oordrot wit zyn . In deezen ongelukkigen uit .
flag deelen alle de vlugtende Europeers der Colonie, en bet
fluk eindigt met de volgende Zedelesfen van een ouden Plan .
ter, welken de Negers voor dood gehouden hebben . „
og.
ten de befluurders der Volken, nit dit ysfelyk voorbeeld, lee .
ren, welken de gevolgen zyn van overheerfching en geweld .
De opitand der onderdrukcen moge hunnen eigen val beaver .
ken, maar by is tevens de val der tyrannen .
ogten de Volken der aarde bier leeren erkennen, dat zy nimmer, met bet
Zwaard in de hand, hunne eltenden kunnen verminderen : dat
zy bet wyze plan der eeuwige Voorzienigheid, door oproer,
niet mogen vooruic loopen : zy alleen weet, wanneer bet de
tyd is, om heerfchende misdaden to betoomen, en de weenende
onfehuld weder op to richten . En welk een zalig gewest zal
dan de Waereld wezen, als de dwingelandy, en met haar de
muitzucht , voor eeuwig van dezen aardkloot verbannen is 1"
'ErzynverfcheidnefchoneToneln,e vel uitmue
tende denkbeelden en gezegden, in dit Treurfpel to vinden r
Bb 4
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de volgende zullen tot eene proeve kunnen dienen . Wanneer
TADO aandringt, om van DONALD zeker geheim to molten wee.
ten, zegt deze : „ Vraagt my niers meer! l3edenkt alleen dir,
dat rADo een Zwart is, en dat de menfchen , in weerwil v:tt
alle de fchitterende voortrefFelykheden van hunnen geest, evenwel in flant zyn , om hun eigen, en ook her geluk van anderen, to vernielen, alleen om eene donkerer of lichter kleur van
her aangezicht . Zy meeten de hemelen , doorzoeken de afgronden, en volgen de zonnen op haare banen ; maar nog heb .
ben zy et geleerd voor elkanderen to zyn, wat zelfs de ty~er
voor den tyger is !
Zy hebben nog niet geleerd , te,
gen menfeben menfchelyk to zyn , en bet evenbeeld des
Eeuw1gen weder to vinden in een aangezicht, dat . zwarter dan
bet hunne is!
'6 Zy willen bet et vergeeven , dat zonnef}raalen , die bier flechcs verwarmen , in andere luchtflreeken
verfchroeijen! "
Net minder fchoon is de volgende befchouwing, van den
voormaaligen en den cegenwoordigen toefland der Slaaven, wrake DONALD hen voorflelt, om hen tot wraak ann to fpooren .
,, Treed nader ; boor opmerkzaam uaar alles wac ik zeggen
zal ; bewaar her in uw bloedend hart, en dan zult gy flerk
genoeg zyn, om woedende fnoodaarts to temmen en moorde,
naars re ilrall`en . Treedt nader, myne Vrtenden !
(De Zrvarten fchaaren zich digt om hem .)
,, Vrienden en edebroeders ! eens waart gy vry,
nu zya
nu zyt gy ellendig,
gy Slaaven ; tens waart gy ;;elnitkia
Ik
Waarom zyt gy Slaaven y Waarom zyt gy ellendig?
lief u roepen, om u to zeggen, dat g,° Slaaven zyt, dewy!
gy her wezen wilt ; maar dat gy vry en gelukkig }runt worEens
den, zoo rasch gy vry en gelukkig zyn wilt.
durfde gy de fpooren van bet vlugrend Wild volgen , door alle
de bosfchen, die uw oog
die uw fnelle voet bereiken
kon ; nu wordt gy, als lasrdieren, door een zwakken blanken,
Eens doorvischte
vooi tgedreven, waarheen bet hem behaagr .
gy alle de flroomen en meiren, in welken awe glydende ka,
noes u voerden ; nu wordt gy, by honderden, door een enkelen blanken, tot den drukkendflen arbeid gedwongen . Dezelfde moed, die eertyds nooic bezweek voor her moordgeweer uwer vyandelyke nabuuren, words -nu door eene verachtelyke bullepees getemd . Eens , als gy des avonds vermoeid
waart van de jags , kost gy rusten, en u laaven aan de besnoschte bron, in her koele dal , of ann den oever der wyde
Zee, ow de zinkende firaalen der Zon , op de fpeelende g©lven, to zien flikkeren en danfen ; nu hebt gy geene rust, geen
lsafnis meer ; gy moet u efmatten , dat bet zweet van
vwe fla^pen afgusdc, - dat bet bloed u tusfchen de nagel et*
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et de avondfchemering flopt men u in on.
len ultzypelt.
reine, onmenfchelyke, holen ; daar ziet gy geene zinkende Zon
daar omzuifen u geene verkoelende luchtjes . De
meet
geesfelzweep is bet laatite dat gy ziet en voelt , eer uwe
verftramdL leden door den flaap overweldigd worden ; de gees .
felzweep is bet eerfle dat gy ziet en voelt , als gy weder
voor de nieawe fmarten des nieuwen dags ontwaakt .
En
waarom toch words gy zoo gemarteld, door een klein aantal
zwakkc Europeers? Hebt gy hun ouit beledigd? Waren zy
uwe Vyanden ? neemen zy wraak aan u ? Neen, gy wordt gemarteld, om dat deze zwakke Europeers eene affchuwelyke
begeerte hebben naar eene verharde, blinkende, aarde, welke
zy Goad noemen, dock die u geene enkele vrye ademhaling
waardig is . Om deze to bezitten, haaten, vervoigen en verom deze to beziuen, doen zy
moorden, zy elkanderen
nw bloed, uwe traanen, als water, wegftroomen
voor
een hardvol meer of minder, verdelgen zy ganiche geilachten van u! Is dat niec fchandelyk?
YLELE zWA- r-,N

door elkander,

„ Ila ! fchandelyk ! fchandelyk !
DONALD,

„ Wie zyn din deze blanken, die u martelen, vertrappen en
vermoorden ? van waar hebben zy bet regt, oin met uw bloed
en traanen to fpeelen ? om dat zy zwakker en fnooder zyn,
dan gy ? om dat hun aangezic :t bleeker is, dan bet uwe ?"
Voor de leezing bevalt dit Treurfpel zeer wel, alleen bet
Karakter van OSDAL komt ons voor to weifend to zyn, en niec
genoeg overeenkomst met 's mans redenen to hebben . Hy fpreekt
to wel, om telkens tot uiterften over to flaan, en nu door
dreigen , en daadelyk daar op door fineelten , zyne Dochter
haar geheim to willen ontwringen : men verwondert zich daarom dat by haar eindelyk doorftoot , om dat men zo veel (toutheid in hem niec durfde vooronderftellen .
Hier en daar
bezigt by, in bet woeden zyner driften , uitdrukkingen , die
to veel kunst vertoonen , urn in die oogenbliklten zoo to ktinnen denken : by v oorb . i n bet Vfde Bedryf, na den moord
van TADO en JULIA gepleegd to hebben , zegt by : „ De wreedfte pynigingen zou ik zegenen , indicn zy my flecbts konden
verdelgen uit het ryk der Wezens ; maar ik fla daar, in voile
kra.gt, als eene eeuwige rots, van welken duizend geflingerde
blikzems , als vonken, to rug fluiven . '
Zekerlyk zou iemand, in zulk eeu toe(tand als osDAL, zeer wel aan een Rots
kunnen degken ; maar van de daar op aanvallende blikfems dan
zl}ll; eerie Dichterlyke befchryving to geeven, is niec natuurI3 b 5
lyg ,
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lyk .

Hier fpreekt - derhalven de Dichter REITZENSTEIN, en niet
oordenaar osnAL.
Uit de medegedeelde Proeven zal men kunnen zien, dac de
Vercaaling zeer wel, en vloeijend, is : zynde overal zuiver Neder.
duitsch . De Vertaaler zag gaarne,dat dit Stuk in Nederland ten
tooneele gevoerd wierdt, al ware her, dat men , om deszelfs uitvoerigheid, 'er geen Naflukie agter gaf : 't welk by als eene
door vooroordeelen gevestigde gewoonce aanziet . Dan , ten
opzichte van bet laatfle, kunnen wy berichten, dat men, federc
eenige jaaren, verfcheide maalen reeds, op den Amtleldamfchen
Schouwburg, zodanige groote Stukken enkel door een Ballet
heeft doen volgen ; zo dat bet vooroordeel, om altoos nog een
Xlucht of Nafpei to zien, in Anr/leldam zo groot Wet meer
aar war her eerfte oanbelangt : daar de Vertaaler meenc
is.
reden to hebben, om to gelooven, dat niemand zich zyn geld
beklaagen zou , al zag by then avond niecs anders dan bet fpeelen
van ditScuk,gelooven wy in tegendeel,dat by hier een to gunilig vooroordeel heeft van zyn vertaald Treurfpel, of van den
algemeenen fmaak onzer Natie. Onze Natie beininc, over 't
geheel genomen, die foort van Treurfpelen nog niet, in wel .
ken zo veele perfoonen fueuvelen ; zo als in dic Stuk, van de
elf Vertooners , de ~ vyf voornaamfte afgemaakt worden . Zy
ziet de handelende perfoonen gaerne op bet eind van her Spel
gelukkig ; ten minflen her meerdergedeelte. Onze oude Dichters fchreeven diatom, boven bunne Stukken : Tieur- bly- ein .
dend-fpel. 'Er zyn zeker eenigen die uitzondering verdie .
nen , by voorb : een Titus en Iran, enz ., doch zulke fpeelc
men tbans niet meer : en dus zou de vraag zyn, of eenige
lieden, by her zien fpeelen van' deeze Negerllaaven , ( in welken alle de perfoonen vallen of vluchten, en de laattle alleen
we&r van onder de dooden opfaat,) niec even zouden den .
ken als JAAP by LANOENDYK , toen by bovengenoemd Trent .
fpel Titus en Iran, op Glen Amfleldamfchen Schouwburg , zag :
de verleegen

Bet gong 'er zo, dot ik 'er 's nachts to met van droom.
en flak menkaer doer dood as katten en as hongden,
Zo dat 'er op het lest glen over eind meer flongden,
,Is twie of drie. Ik zaay, kom aertje loop je best ;
Want meuglyk worden flrak de kykers ook equest .

De D.rukkunst, eene Verhandeling. Uitgefprooken in eene aan.
aatfchappy. Te Amflerdam, by J . Koning, 1794.
zienelyke
In gr . 8vo . 26 bl.
die de Drukkunst geen onwaardig voorwerp hunner be ,
Z y,lchouwinge
achten, zullen in deeze Verhandeling y met eenig
ge.
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ggnoegen, eerst een Yerhaal van de Ui$vinding en Poortgang
Bier Kunst ; ten tweeden derzelver JVutti;held , en eindelyk
her gewaand Nadeel dat zy aanbrengt , beknopt voorgefleld
vinden . Derzelver Opfleller noemt zich een jongen Redenaar,
die voor her eerst van zyn ]even een Spreekgeftoelte bekiimc,
en die her nog nimmer gewaagd heeft, op in her openbaar
to verfchynen . Zyne Voorftelling is echter zodanig , Oat zy
aan zommigen , die over dit Onderwerp minder hehben kunneln
denizen en leezen , een beknopt Tafreel kan verfchalfen , in
bet welk LAUWERENZ JANSZOON COSTEL van Ilaarlein, (wiens
laleeldtenis vGbr deeze Verhandeling geplaatst is,) als de eigenlyke tjitvinder dier Kunst, voor alien uitblinkt . Schoon WY
niet weeten, in welke aan;ienelyke
aatfchappy deeze Redeondervinding, dat her meet
voering geehouden is, weeten wy,by,
aatfchappy geene meerdere of
of min aanzfenelyke eener
mlndere waarde geeft aan de Verhandelingen, die in dezelve uit .
gefproken worden : fchoon de eerlle de beste zouden vereifcher; .

Charlotte van Bourbon, Door A . LOOSJES ,
A. Loosjes, P. Z. In gr . 8vo. 204 bl.

P.

z. Te Uaarlem , by

van Bourbon , Dochter van LODEWYK, Hertog
van
ontpenifer , en JAQUELINE van 7ouy , door haare
oeder opgevoed in de gevoelens der Hugenooten, rnaar, uic
hoofde der talrykheid van her 'Vaderlyk gezin, in her Klooster Youare, in her Landfchap Brie, bezorgd ; verfchynt in dit
Bock met alle de fchoonheid eener aanvallige
aagd, en mec
al den afkeer , welke haare jeugd en haar geweeten tegen
zulk een afgezonderd ]even kunnen voeden . Na eene zeer
plechtige
maar sevens zeer onwillige, belofte gedaan to
hebben, ontdekr CHARLOTTE, in een haarer Kloostervriendin .
nen, de beminde van Graaf LODEWYE van Nasfau, wiens af.
beeldzel deeze
aagd, in itihe,op haaren boezem draagt . Een
wederzyds vertrouwen is her gevoig van deeze ontdekking,
welk vertrouwen nog groocer wordt , wanneer CHARLOTTE
de plaats van haare
oeije, JOHANNA CHABOT, (mede tot aan
haaren dood, in bet heimelyke, der Hugenooten Godsdienst
toegedaan,) als Abtdisfe vervuld : en als zodanig aan THERdSE
sues opdraagt, war zy, behoudens haar karakter ; Ws de Op .
perfte van her Klooster, haar bevelen kan .
In deezen coefland - van zaaken verfchynt WILLF
van lliasfau, in bet Klooster van Youare, ten einde de Non THERtZE
to fpreeken ; en san dezelve eenen ring van zynen Broeder to
overhandigen . Dit gefprek zo harrtreffende en onrroerende voor
THPRtZE, dat deeze eerlang aan de gevolgen daar van, als
req illachtofl r van to ver getrokken Godsdiengigheid, Ilerfc,
Beef

C
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geeft aan de Abtdisfe CHARLOTTE, en aan WILLE van Nasfau,
eene voegzaame gglegenheid , om elkander , eerst over de
godsdienfllge gevoelens van CHARLOTTE , en vervolgens over
de liefde van den Prins, jegens haar, to onderhouden . Zyn
ra d om bet Klo scer to ntvluch en, en zich by den Keurt
vorst van den Paltz to begeeven, werkc bet meeste op bet
hart van CHARLOTTE, wanneer bet gerucht van den afgryzely .
ken moord, aan de Hugenooten, to Parys en elders, op ST .
"ARTHOLO tus nacht gepleegd, reeds op den morgen van then
dag, binnen de vreedzaame muureu van haar Klooster indrmgt ;
en haar, door een verhit Priester, den lastbrief van bet Hof
worth voorgelegd, om geene huisvesting of fchuilplaatfe aan
een der Hugenooten, van welken rang, ouderdom, of kunne,
in bet Klooster to verleenen . Haare vlucht volgt op eene diepe zwaarmoedigbeid . Dezelve gefchied in den nacht , door
den Tuin des Kloosters . Een Landman, benevens zyne Vrouw
en twee Kinderen , , verfchrikt door de onverwagte komst der
Abtdisfe, verzellen haar, op haare ontdekking als Hugenoote, en ernflig verzoek, naar Rofoi, en verder naar den Paltz ;
alwaar alle wel ontvangen worden . Blyvende CHARLOTTE aan
bet Hof van den Keurvorst, gndanks de verzoeken van haaren Vader, om haar terug to mogen hebben, zo lang, tot de
Heer VAN ALREGONnE , op last van den Prins van Oranjen,
baar, als deszelfs aanftaande Bruid, van daar naar Embden geleid . Twee Hollandfche Oorlogfchepen voeren haar van daar
naar den Briel, alwaar eene hartelyke verwetleltoming der
twee gelieven, door een wettig Huwelyk , zelfs met goedkeuring van CHARLOTTE'S Vader, fpoedig agtervolgd wordr .
Uit deeze Schets zal men zien, dat de Heer LoosjEs, wkt
de hoofdzaak betreft , zeer naauw by de gefchiedenisfe gebleven is : bier en daar heeft by zich sheen van verdichtiugen bedient, waar toe de Dramatifche Voorflelling eener Ge .
fchiedenis hem de volkoren vrybeid tier .
et vermaak en
deelneeming zal men dus verfcheidene Tooneelen, in deeze
Charlotte, kunnen leezen ; en vooral die, in welken de Dwee •
pery en de vrees voor
entchen in bet waare licht geplaatst
worden . -- Intusfchen komt de uitdeeling van bet H . Avondmaal, hoe eenvoudig en plechtig dezelve ook door den Land
man JAQUES gefchied, wat oncydig voor ; over 't geheel gebeurt 'er at to veel , t en met to veel gemak, tusfchen den
Avondmaaltyd der Nonnen, en bet vertrek van Cxar;l.9TTE 9
met haare reisgenooten ) naar Rofoi, ten ddn uure,

O RT EN LOUIZE, DOOR C. L.

VAN DRR WRYDE,

Eene Nederlandfche Gefchiedenis in gemeen .
zaame Brieyen, door CORNELIA LUBERTINA VAN DER WEYDB .
(Niet vertaald) . In twee Deelen. Eerfte Deel. Te Leyden by
ortier en Zoon, 1794- Ingr. 8vo ., behalven 't YoorD . du
bericht, 48o bl.

HENRY en LOUIZZ .

en Nederlandfche Roman, die, onder zulk zoort van fchrif-

ten, met regt eene goede plaats verdient . Hy behelst de
E
Liefdensgefchiedenis der op den titel genoemde Hoofd-perfo .
naadjen , die , op elkander by eene toevallige ontmoeting verliefd geworden,onder begunftiging van den Voogd van LOUIZE,
bunne Vryerye voortzetten ; doch eerst gedwarsboomd worden door eene vroome of fyne Tante van LOUIZE, en vervol.
Zeus in veelerleie zeer onaangenaame omftandigheden gewikkeld worden door eene boezemvriendin van LOUIZE, die, zelf
op HENRY verliefd geworden, eerst twist ea wantrouwen ftookt
tusfchen de Gelieven, en naderhand LOUIZE in de handen
fpeelt van een Huzaaren - Officier, een gemeenden Vriend van
nENRY, door welken zy gefchaakt ward ; doch, door toedoen
van twee anderen van HENRY'S Vrienden, word zy uit zyne
handen gered . Waar mede, en met bet vertrek van HENRY,
zonder dat men weet werwaards, dit eerfte Deel afloopt . -De Hoofd- en byzondere Characters zyn, over bet gemeen
genomen , wel gefchetst , inzonderheid dat van de vroome
Tante Bedil •z iek en den fchynheiligen Broeder Bemoeial . De
haatelyke ondeugd der Huichelarye word bier zeker met de
iterkfte kleuren afgemaald ; jammer is bet maar , dat , indien
dit wdl gedaan word, de Hoogsteerwaardige Naam van 't Opperweezen , en van onzeu gezegenden Verlosfer, die monflers
zo dikwils, op eene onteerende wyze, moet in den mond en
pen gelegd , en de fpreekwyzen der Gewyde Schriften misbruikt en verdraaid moeten worden, 't geen eenen Eerbiediger
dear van dikwerf ftooten moet ; doch evenwel dat nut kan
doen , dat die met regt gevloekte ondeugd zo veel to haatelyker vertoond word .
Echter mogen wy niet ontveinzen , dat fommige Characters niet geheel vry zyn van eenige
overdrevenheid , byzonder in 't ftuk der Liefde ; hoewel dit
eenigzins verfchoonlyk is ; want bet wit , met jonge Lieden,
toch gaarne lien weg been .
Wy weeten wel, dat bet
't voorregt is der Romanfcbryvers, met Ducaaten to gooijea als
of bet Pagtpenningkjens waren , even als bet dit is der Schry .
veren van Nieuwstydingen , die bet in bunne hand hebben,
duizenden op een Slagveld to doen fneuvelen : maar bet komt toch
eenigzins vreemd in , eenen ryken Oostindisch-Vaarder, alleen
twit dankbaarheid eau den Vader van LOUIZE, die hew, op zyn
eer-
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eerflen tocht , nun een baantje geholpen had, de Doper viii'
zynen Weldoener , die by nooit gezien had , tot zyne algemeene Erfgenaame aan to ftellen , niet alleen ; malt zelfs , aan'
haaren, hem even zo onbekenden,
innaar, een wiswasje van
honderd duizend Duceaten, tot een Huwlyksgifte, toe to zeggen ~ bl . 389. )
In eene Dame , die in 's Hage woont ,
kan her gemaklyk verfchoond worden , dat zy, die mooglyk
ilegts ter loops in Amflerdam geweest is , zich vergist in
't Cbarafter der
enisten (zo als zy die noemt, bl . 250 .) van
'c Lam, en de Zon, en dat zy de laatflen, als zich zwieriger
kleedende, befchryft ; waarvali mooglyk bet tegendeel (fchoon
bet by de laatflen ook al hierin zo geheel zuiver niet is)
zoude kunnen beweezen worden.
aar onverfchoonlyk is het,
her oude afgefleeten verwyt van de Jlreeken van enno Simons
kinderen hier weder op to krabben, en (all ter ©phelderiag,)
cen bedrieglyke flreelc van een Jood, een Landlooper, to verhaaien, en de fchelmeryen van den laatllen met de fireeken
van de eerflen to vergelyken . Dit kan 'er niet door !
ejufvr.
VAN DZR wEYDE heelt zich mooglyk alleen van deeze haatelyke aanmerking bedient , om eene Alledaagfche Hiscorie van
de Jooden to kunnen vertellen , om haar werk eenig Cieraad
by ce zetten ; fchoou bet, onzens achtens, heczelve een wei .
nig ohtluistert, (bl .-251 en volg.)

Brieven van ALBERT, aan zynen Friend, van het begin zyner
Verkeering met CHARLOTTE, tot haaren Dood.
et Plaaten .
Te Utrecht en Amjleldam by G. T. van Paddenburg en Zoon,
en . Schalekamp, 1793, Sve . 256 bl.

7

y hadden gedagt , ten minften gehoopt, dat de lydende
wERTHER, vaor lang ontzield en begraaven, met alle z y.
n e woeste, zogenaamde fentimenteele, indrukken, oak voor lang
zou vergeeten zyn : wy zagen dus vreemd op, dat, in deeze
brieven, ons de Historie van zyne CHARLOTTE werd opgedischt,
en dus zyn aandenken, sevens met de wonden, die zyn Lyden in de tedergevoelige Hartjens geflagen had, weder werd op .
gekrabt.
Is 'er , dachten wy, dan geene genoegzaame
treurens.flof in de Wezenlyke Wereld voorhanden y moet die
nog uit de Ingebeelde worden vermeerderd 9
Dan , fchooct
wy, verdrietig over de menfchelyke Dromeryen, het boek ter
zyde legden, dachten wy : daar is Loch nog lets goeds in ;
deeze Gefchiedenis ,in quantum credere fas fit) kan leeren,
zich flier ce vergaapen aan een w dubbel overgevernist,
doch vergiftigd, verguldael.
te.
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Zedelyke Perhaalen , Fabelen en Vertellingen , voor de Nederlandfche Jeugd. Door N . c. VAN STREEK, geb. Brinkman . Te
llmfteldam by J . B . Elwe, 1793 . In 8vo. Zoo bl.
Verhaalen, enz . zullen, naar ons inzien, niet misfett
to beantwoorden nan 't Heilzaam Oogmerk, dat zich
e]'.
D eeze
heeft voorgefleld , in dezelve voor de NederlandVAN STREEK

fche Jeugd to vervaardigen . De Verhaalen, enz . zyn duidelyk
naar de vatbaarheid der Jonglingfchap gefchikt, en de zedelyke
aanmerkingen zyn niet alleen voor deeze, maar ook voor meer
bejaarden gefchikt, en moeten voor den bedacntzaamen nutqg
bevonden worden . Het Voorbericht meld ons, dat veele Fabelen
overgenoomen zyn nit den Franfchen Dichter DE LA OTTE, doch
aaar de omflandigheden der Nederlandfche Jeugd veranderd ;
hoewel 'er ook veelen , en wel twee derden , bet eigendom
zyn van
ej . VAN STREEK . Aan 't hoofd van ieder Verhaal
of Fabel is een klein Piaatje gefleld, dat dit Boeksken voor
de Kinderen zo veel to aangenaamer maakt , waar toe ook,
voor anderen , de zoetvloeijende Versjes , die elke Afdeeling
Tot een flaaltje diene bet volfluic, kunnen dienen .
gende
DE TWEE STANDBEZLDEN,

„ Op de top van een prachtigen tempel, in Griekenland, wild*
men eens hot Standbeeld van Pallas plaatfen
om dit gedenkteken to vervaardigen , fielde men de twee beroemdile
Kunftenaaren in 't werk ; en 'er werd eene zeer groote fom
beloofd aan hem , die het fraaifle Srandbeeld zoude vervaardigd
hebben
de beelden moesten echter alvoorens openlyk ten
Loon gefleld , op dat ze algemeen zouden kunnen beoordeeld
worden
de Kunflenaar die den prys wegdroeg, zou alleen
bet geld , en des ook de roem genieten .
Elk van hun
bevlytigde zich , en bezigd~ al zyn kunstvermogen
de
glorie en bet voordeel vuurdeh beiden aan ---- zy hadden hunne
pronkflukken welhaast voltooid - men brags dezeiven op bet
voorplein van den tempei 't yolk verzamelde zig aldaar
in menigte
bet Eene Srandbeeld trok de oogen en goed .
keuring van alien tot zich
bet andere bezag men naauwlyks
dat geene, 't welk men bewonderde, fchitterde door
fuizende bevalligheden ; alle de trekken waren fyn, en edel ;
iet geheele beloop was bevallig en uitgewerkt ; de hekelaars
teifs vonden 'er niets op to zeggen --- 't andere, daar eu
egeu , werd algemeen afgekeurd , bet was, volgens bet algeneene oordeel, flechts een onvoltooid flak marmer ; ieder trek
iw grof, en bad een lompen ow yang ; 't was een vreeslyke
groo.
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groote gettalte ; bet volk wilde bet den werktoan doen term
zenden
by, zeide men, die bet andere Standbeeld ver •
vaardigd heeft, is de
eester, terwyl men den anderen voor
zyn' leerling lean houden ; men was gereed om de beloofde
fom aan den gezegden eester of to geeven, zonder zich ver .
der to beraaden .
Wacht , zeide de Beeldhouwer , wiens
werk afgekeurd werd ; men moet de proef eerst van onzen
arbeid neemen
is bet voor 't voorplein van den tempel,
dat myn Standbeeld gemaakt is? Neen ! ---_ nu, dat men
bet dan , nevens bet andere , boven op den tetnpel plaatfe ; en
gy zult van bier kunnen zien, wiens werk 't volmaaktfte is -men deed dit, terwyl men zich ondertusfchen over de moeite
en kosten reeds bekiaagde ; maar zo dra de beide Standbeelden
op den tempel gefteld waren , veranderde alles van gedaante
bet bewonderde Standbeeld verloor aile zyne fchoonheid ;
de fyne trekken , die men eerst zo geroemd had , verflaautyden door den afftand , en men kon dezelven byna niet o .l .
derfcheiden .
,,,Het andere, daarentegen, verkreeg door den afftand alle mo .
gelyke bevalligheid, die men simmer aan bet zelve had toegefchreeven , toen men bet van, _naby befchouwde .
iVl .n
moet alles op zyn rechte plaats zien .
,,Dit Verhaal toont u, 0 jeugd l dat men, om tot een hoogen
trap van bekwaamheid, in welk vak bet ook zy, maar vooral
in dat der Kuniten en Weetenfchappen, to geraaken , bet niet
genoeg zy, flechts algemeene regelen van juistheid en orde to
volgen ;maar dat hiertoe ook eene oordeelkundige onderfcheidm ;
der voorwerpen , der oogmerken , en der ftanden vereischt
wordt
iet voorwaar, dat veel oplettenheid, en een juist
oordeel vordert, en deeze kiefche onderfcheiding is bet, die
in alle vakken bet fchoone van een werk uitmaakt
dit
heeft zelfs invloed op de zamenleeving, en iemand die oordeel
genoeg heeft, om zich deeze juiste onderfcheiding der voorwerpen, waarmede by to doen heeft, ten nutte to maaken,
zal zich veel verdriets befpaaren .
Door vlyt en oefening wordt men in kunst volleerd;
De Kunstnaar is 't alleen die waare kunst waardeert .
Laat vry bet dorn gemeen zyn edlen roem bevlekken,
Bet einde zal zyn' roem aan deeze fchande onttrekken ;
Zyn werk, door KunJllenaars befchouwd, wordt eens beleond .
En toont, hoe kunut, hoe vlyt, met glorie words bekroond." '
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LETTER-OEFENINGEN.
Godgeleerde, Uitlegkundige en Wysgeerige Verhandelingen,
door HEn . Jo . xxo ,Predikant enProfesfor in deUttlegkundige Godgeleerdheid, en Kerklyke Gefchiedenisfen, arsn
de Jlluftre School to
iddelburg, Lid van het Zeeuwfche,
Provinczaale Utrechtfche en andere Genootfchappen . Tweede Deels fweede Stuk . Te
iddelburg, by P . Giilisfen
n de Wed . J . P . Gillisfen, 1793 . In gr . Svo. 1 10 bl

e

D rie Uitlegkundige Verhandelingen , ter Opheldering
D van eenige Bybelplaatien, behest dit,Tweede Stukje
des Tsweeden Deels van den arbeid diens Hoogleeraars .
De eerfte is . gelyk eene en andere , in voorgaande
Stukjes , ons medegedeeld (*), eene Voorleezing in het
iddelburgfche Departement van her Zeeuwfche Genootfchap, meer uttgebreid, en met bewyzen en voorbeelden,
by de mondlyke voordragt, om den bepaalden tyd, niet
aangevoerd, geftaafd . Deeze Verhandeling behelst eenige
Aanmerkingen tegen de voorgewende Duisterheid en Onverjtaanbaarhetd in de Seilige Schriften , inzonderheid de
Schriften der Prop heeten .
en wagte hier ntets van het

gefchil -deswegen door de Oudvaders tegen de zogenaamde Gnostiken gevoerd ; nog ook over her gefchil 'iaar over
tusfchen de Proteftanten en Roomschgezinde Christenen.
's Hoogleeraars oogmerk is alleen, om de eer der Godlyke Openbaaring in deeze byzonderheid to handhaaven,
tegen zulken, die dezelve verwerpen, en, ook noz in
den tegenwoordigen tyd, door her fchreeuwen over Duisterheid en Onverftaanbaarheid , vooroordeelen tegen dezelve , ook by anderen , zoeken aan to kweeken , en in re
boezemen . Dan, daar deeze klagten over Duisterheid,
Dubbeizinnig- of Tegenflrydigheid, vooral in de Schriften
des Ouden Verbouds , en wet byzonder in de zogenaawde
Godfpraaken der Propheeten, door de Ongeloovigen van
dee(*) Zie onze Aankondigingen van de voorgaaude Stukjsi,
Algem . Vzderl. Letteroef. voor 1793 . bl . i to 413 .
L&TT . 179¢ • 1W . YCC
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deezen tyd dagelyks vernieuwd worden, bepaalt de Hoog
Eerw. KRO zich bier toe voornaamlyk .
Wet verre is by van alle Duisterheid in de Schriften
der Openbaaringe, en bovenal in die der Propheeten, to
ontkennen : dan by geeft de onvermydelyke oorfprongen
daarvan op , en zyne- beleezenheid wyst ons op de
Schryvers, die daar over breeder handelen . Doch merkt
by op, dat veele Duisterheden reeds opgeklaard zyn door
de betere kennis van de Taal der Oosterlingen ; dat 'er
veel is opgehelderd door de keurige Reisbefchryvingen in
bet Oosten .
et reden vraagt by : ,, Zouden de meeste byzonder .
„ heden, ook zelfs in de Voorzeggingen der Propheeten,
„ in zichzelven waarlyk altoos wet zo duister zyn, als
„ veelen zich doorgaans ter goeder trouwe verbeelden ?
„ Zou niet die duisterheid al dikwyls voortfpruiten uit de
„ zonderlinge en gedrongene verktaaringen van deeze en
„ die Godfpraaken, en nit een zekere zugt van fommige,
,, anderzins niet onkundige, Uitleggers, om b . v . die H .
annen altoos to willen laaten propheteeren van verre
„
„ henen : ik wil zeggen, om de vervulliug doorgaans in
„ laateren tyde to zoeken, tot welken de foeden of die
„ Volken, aan welken die Voorzegging genaan werden,
„ geene regelrechte betrekking hadden ; en voor welken
„ dan zekerlyk toen ter tyd reeds die Godfpraaken bui„ tengemeen duister , en meestal geheel onverfl :aanbaar,
„ moeten geweest zyn ? Voorzeggingen immers zyn ge„ woonlyk propheeti/che Redenvoeringen of Dichtflukken ,
„ waarin aan bet Volk deszelfs zonden en verkeerdhe„ den ernstig worden onder bet oog gebragt , met be,, dreiging en aankondiging van GODS naakende oordee„ len, indien men dezelve niet voorkwam door eene ty„ dige bekeering ; en dikwyls ook met beloften van uit„ redding, als des Heeren gerichten de gewenschte uit„ werking by bet Volk gehad hadden ; of we] van zyne
„ bewaaring en zegen over de zulken onder bet zelve,
„ die waarlyk den Heere vreesden, en zyner femme ge„ boor gaven . -- Dit voornaame oogmerk in de Leerre„ denen der Propheeten, bet welk niemand immers wel,, voegelyk ontkennen kan , wordt (myns oordeels) in
„ de verklaaring van dezelven, door fommige Uitleggers
„ onder de Godgeleerden , niet genoeg op bet oog ge.
houden ."
Veele zwaarigheden,merkt de Schryver wyders op,, worden
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den fpoedig weggenomen, wanneer men bier en daar flegts
een weinig toegeeft aan den Oosterfchen flyl en denkbeelden, of behoorlyk agtflaat op deeze en geene Spreekwoordelyke Gezegden, zonder daar in verborgenheden to
zoeken : met zich door woordenklank to laateu misleiden,
maakt men klaare Godfpraaken duister .
Vervolgens laat de Hoog Eerw . KRO zich uit, over de
onderfcheidene wyze van Aanhaaling der Voorzeggingen uit
bet Oude Testament, of ook zelfs van andere Gezegden,
aldaar, in bet Nieuwe. Behoedzaamheid eu Omzigtigheid
in deezen aangeraaden hebbende, vervolgt by : , Neemt
„ men deeze manier der Aanhaaling by Toefpeeling, of
„ Adcommodatie, van zommige Godfpraaken der Prophee„ ten in 't geheel niet in agt , men wikkelt zich , ik
„ beken bet gaarne , in zeer groote zwaarigheden , en
„ maakt geheele Godfpraaken duister, door dezelven als
„ dan to willen verklaaren en wringen naar zyne aange„ nomene veronderltelliag. Het is zo ! men ntoet zich
„ verwonderen over de moeite en bet vernuft van fom„ mige braave en geleerde
annen, als men' de verklaa .
„ ringen leest, welke zy , volgens hunrle veronderilel„ ling , dat zulk een Tekst naamlyk een rech€flreekfche
„ Voorzegging van den
ESSIAS en zyne lo tgevallen be„ heist, fomtyds aan bet geheele beloop van zulke God„ fpraaken geeven. En kan men zich zelven hierin, naa
„ bedaard en onpartydig onderzoek, volkomen voldoen,
,, ik wil hun die vryheid geenzins betwisteri ; maar ik
„ twyfel zeer, of men lieden, die denken, en meer op
„ klaare bewyzen, (zo veel de aart van zulk eerie"zaak
„ toelaat) dan op onderflelliligen en aardige verftandsbe„ fchouwingen, pleegen agt to geeven, wel van de ge„ grondheid dier uitleggingen gemaklyk zal kunnen over,, tuigen. En, in' de daad, bet komt my onder verbe„ tering zo voor , hoe pryslyk ook anderzins bet poa
„ merk van zulke geleerde en godvrugtige Uitleggers zyn
„ moge, dat men, door zommige gezegdeps der .Frophea„ ten, tegen bet kennelyke verband van zaaken, of'tegen
„ bet heerfchende oogmerk, to buigen, in plaats van een, voudig aldaar eene Adcommodatie to erkennen, de rUt„ baarheid van Gods Woord meer nadeel dan voordeel
„ aanbrengt . Voorzeker deeze manier van Aanhaaling
„ doet zich zeer kennelyk op in meer dan dine God„ fpraak , en de melding van die gezegden in bet N .
„ Verbond ; welke Godfpraaken, buiten bet flellen =vau
G c 2
„ zulk

lot
• zu)k eene

H.

J.

Adcommodatie,

It R O

volgens derzelver Verb2nd en

• Oogmerk, myns oordeels, niet wel to verklaaren zyn ."
Dit door ten aantal Voorbeelden geftaafd hebbende, die
in de Verhandeling zelve moeten naageleezen worden ,
vaart by voort : „
aar zou men , behalven al 't ge„ melde, die duisterheid in fommige Propheetifche ftukken,
d , ( als men de waarheid zeggen zal,) niet veeltyds daar„ aan moeten toefchryven, dat men de Vervulling van
„ verfcheide Voorzeggingen, die kort op handen was,
„ voorby ziende, Reeds zyn werk daar van maakt, otn
„ alles op laatere tyden , b . v . die van den Antichrist
„ onder bet N . T . , of wel op de laatfte dagen van de
„ Waerekd, to willen toepasfen : als of zulk eene Ver„ klaaring der Godfpraaken eene meerdere verheevenheid heid en grooter agtbaarheid aan dezelven byzette ? En
„ bet is to verwonderen, hoe zeer men fommige, ander„ zins niet onverfl:andige,
annen (naa bet licht, dat,
„ door zeer aanneemelyke verkiaaringen , reeds over de
„ meeste Prophetien verfpreid is , ) nog tverflaafd ziet
„ aan zulke vooroordeelen .
en fchynt fomtyds voor
„ eene uitlegging benaauwd to zyn, om dat ze dezelfde
„ is met die van CALVYN en GKOTIUS, of dezelve al to
• na mogt komen ."
Hier valt de Schryver, en niet ongepast, weder op bet
voorheen aangeduide denkbeeld, dat de Prophetien meestal Redenvoeringen zyn der Prop heeten .
„ Is bet nu,"
vraagt by, „ niet zeer oneigen, zwaare oordeelen, die
• voor de deur Don den, geheel voorby to zien, en zulke
„ Propheetifche bedreigingen toe to pasfen op bet geeu
„ dat Volk, fomtyds honderden van jaaren iaater , is
„ overgekomen in hun naageflacht?
Laaten wy ons
„ eenvoudig verbeelden, dat 'er, van wegen de zonden
„ van een Land of Volk, binnen eenen zeer korten tyd,
„ zwaare oordeelen op handen waren, zou bet dan niet
„ zeer oneigen zyn, indien openbaare Volksleeraars, (ver .
„ onderfteld zynde, dat deezen, door eene boven-natuur„ lyke leiding en verlicbting, die zaaken zeer duidelyk
vooruit zagen,) zulk een Volk waarfchuwden, en tot
„ eene tydige bekeering aanfpoorden, en, voorby ziende
„ bet geen voor de deur was, die vermaaningen ernftig
„ aandrongen, met eene uitvoerige bedreiging van zwaare
„ bezoekingen, welke anders de naakomelingfchap, naa
„ verloop van twee- drie- of vierbonderd jaaren, zeker.
„ lyk treffen zouden .
„ Ik
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„ 1k zou dit nader kunnen ftaaven met Godfpraaken,

• welke men onder de zwaarfte rekent, en die' in de
„ daad ook daar toe behooren, indien men dezelve uit
• zyn eens aangenomen Systema van Prop heetifche God .
„ geleirdhe;d, of nit de bloote klankgn der woorden in
„ zommige Texten, wil verklaaren ; maar welke gelukkig
„ veel van haare duisterheid verliezen , indien men , zo
• veel mogelyk, met ter zyde ftelling van alle vooroor„ deelen, op bet oogwerk, taalgebruik by de Oosterlin„ gen , en bet geheel beloop van zulk eene Godfpraak,
• behoorelyk agt geeft , en dezelve daar uit cenvoudig
,, verklaart."
De Hoogleeraar heldert wederom, met een fpreekend
voorbeeld, zyne ftelling op : gelyk by 'er ook een bybrengt, ter flaaving deezer volgende veel behelzende aanmerking. „ Waarlyk, indien men zich verplaatst in die
• cyden, waarin de Propheeten hunne Godfpraaken voor• droegen - eenigzins gemeenzaam is met derzelver flyl
• en wyze van voorftel - en met eenige naauwkeurigheid agt geeft op 't geen zomtyds kort daar naa is
heid
• voorgevallen , zal men dikwyls in die gebeurtenisfen,
• of in eenige merkwaardige omftandigheden van dczel •
,, ven, duidelyk zaaken en voorvallen ontdekken, we)ke
„ zulk eene Godfpraak terftond ophelderen, en toettsan
• moeten, nopens verfcheiden byz>>nderheden derzelver
• Schriften, dat dezelven , in hunuen fly] of manier van
„ voordragt , eer die dingen werkelyk gebeurd waren,
• niet beter,niet duidelyker en meer trefend,zulke voor• vallen konden gefpeld hebben .'
Dan genoeg trekken uit deeze Verhandeling , welke
wy der leezinge aanpryzen . De tweede Verhandeling is
over den waaren zin van JtaE rA XXXI: a6 , volgens
onze Nederduitfche Vertaaling : Hier op ontwaakte ik, en
xag toe , en myn flaap was my zoet. Welke plaats by,
met regt, onder de duistere telt, en die veelshands ver .
klaard is, gelyk deeze Verhandeling uitwyst, en door (lie
.ophaaling niet vry blyft van bet verveelende der ouder .
wetfche Schriftuurverklaarderen. De Hoogleeraar verwerpt
bet algemeen aangenomen gevoelen , dat bet eene Turfchenreden van den Propheet zy, en de Verklaaringen van
andere, door hem bygebragt, en waagt bet, om (naa zo
veele gedagten van groote
annen,) zyne gisfing op re
geeven . Eene gisfing, welke (zo zy doorgaat) zyns be .
dunkens, van then aart is, „ dat de woorden, zondrrr
C c 3
„ dat
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i, dat wy bier om een Tusfchenreden behoeven to denken p
• in een onafgebrooken verband flaan met de voorigen
• eene zeer naauwe betrekking hebben op dezelven, en
• wonder wel voegen in bet redenbeleid en de beloften
• van des Heeren vernieuwde gunstbewyzen, welke bier
„ aan bet wedergekeerde Volk gedaan worden . " Het
verband in 't breede naagegaan en de kragt der woorden
getoetst hebbende , zal, zyns bedunkens, de meening bier
op uitkomen. ',, Ik heb de vermoeide ziel dronken ge„ tnaakt , en alle treurige ziel vervuld, zeggende , en
„ bly to moede Heeds voortjuichende, (behoorende dit
„ als nog tot den lofzang I welke men als dan weder
• volvrolvk op zou zingen) van wegen deezer dingen,
„ nit hoofde van deeze dingen , t . w . van al den over, vloed , rust en veiligheid , order des Heeren magtige
„ en gunftige voorzorge j ontwaak ik, Heeds naa eene
„ ongefloorde rust, zie welgemoed en vrolyk op by het
„ ontwaaken, en myn fiaap is my zoet . Zulk eene on„ befchroomde en ongeftoorde rust ftrekt my deeds tot
„ eene zeer aangenaame en gezegende verkwikking . „ Het welk dan, by her voorige gevoegd, een onbekom„ merd en genoeglyk beflaan, in 't madden van een ge• zegenden overvloed en gewenschte Veiligheid , to ken;, neu geeft."
Het derde Stuk, bier voorkomende, is een Onderzoek
naar de rechte betekenis der Jhoorden in de Spreuken
van SALO O , XXX : 23 , volgens onze Nederduitfche Vertaaling : De Spinnekop grypt met de handen, en is in de
Paleizen der Koningen, Dezelve is eene Vertaaling eener
Latynfche Verhandeling reeds voor eenigen tyd door de

Hoogleeraar gef'chreeven , en to vinden in de Opurcula
Societatis TENDI US AD IDENI & TANDE
Lus ARBOR . Traj . ad Rhen. 1782, thans
des Schryvers Zoon Io . HERNt . tcRo ,

FIT SURCU-

vertaald door
Predikant to
Poo'rtvliet . --- De gedagten, dat men , volgens zommigen , bier een Hagedis of Salamander verilaan moet,
words verworpen, en den Spinnekop behotlden : die, hoe
gering en veragt, egter voor fchrander en vernuftig in
't werken bekend ftaat ; de werkzaamheid van dit Diertje
wordt zeer eigenaartig door bet grypen met de handen
befchreeven . De zwaarigheid', dat de wysheid van dit
Diertje doorilraale in bet Verblyf in de Paleizen der KoJingen, words weggenomen, als wy, door de Paleizen
;1er Koningen , hier dat Huis verflaan, 't welk de Spin1rG0
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nekop zichzelven weeft en toebereid, 't welk dan met
bet Paleis eens Konings vergeleeken words : Taalkunde
onderfchraagt deeze opvatting, en de zin is : „ De Spin„ nekop grypt met de hand en -- en is een Koning in

zouden in onze taal zeggen : Hy uwoont
Door welk gezegde dan de
„ zonderlinge wysheid en behendigheid van dit anders
„ geringe en veragtelyke Diertje ten duidelykften wordt
„ aangeweezen ; terwyl tevens alles aan bet oogmerk
„ van den wyzen SALO O in deezen ge'heelen volzin ,
„ ook met betrekking tot de voorige gezegden, vol,, komen beantwoordt 1 "
Wy vinden dit eene
zeer gepaste Vertaaling, doch veel minder klems, dan
de Schryver flelt, in eene OphelBering van den Eerw .
NIEUWLAND, to vinden in diens Letter- en Oudheidkundige
Verlust . , D . I . Hoofdft. XIV. §. 4. bl . 491 , in bet
Voorberigt door den Heer KRO
bygebragt , om deezen zynen Uitleg to onderfchraagen .
Buiten weezenlyke verhindering geeft de Hooggel . Schry.
ver ons hoope , dat wy nog meer Verhandelingen van
deezen ophelderenden aart to wagten hebben .
„ zyn Paleis : wy
„

in een prachtig Paleis .

Brieven aan E
A over de Philofophie van KANT, uit het
Hoogduitsch van J . L . EWALD . Te Utrecht by W . van
Yzerworst, 1793 . ioo bl- in gr.,Svo .

n de Wysbegeerte onzer dagen heeft die des Koningsals 't ware, een
bergfchen Wysgeers
ge .
Imaakt.
Althans by wykt van alle andere Wysgeeren af,
KANT,

Epoque

en heeft al de kragt van zynen geest ingefpannen, om
alle de Leerftelzels zo der Wysgeeren van vroegeren als
van laateren tyde om verre to werpen . Een bedryf, 't
welk niet kon misfen de hevigfte twisten onder de Wysgeeren, hovenal de Duitfche, to verwekken . Aan Vyan .
den en Tegenflanders ontbrak bet hem niet ; dan groot
was ook bet getal zyner Vrienden en Voorflanderen, die
hem wyd en verre den voorrang boven alle Wysgeeren
afflonden ; ~dn deezer, de Yenafche Wysgeer REYNHOLD,
noemde hem een
an, die alle Stelzels der verflandigfle en voortreflykfte Wysgeeren vergruisd heeft, of den
alles zermalmenden KANT , om zyne eigene woorden to
bezigen .
Vie moest niet verfield flaan, als by las : , OnmoreC c 4
„ lyk .

J . E . EWVALD
S9b
„ lykheid van een ontologiach, cosmologisch,phyficotheo• logisch bewys voor bet beftaan Gods! " Dan KANT brak
niet alleen, in zyn Kritik der reinen Vernunft, af ; by
tragtte ook op to bouwen, in twee andere Schriften : Kritik
der praEtifchen Vernunft , en Grundlegung zur etaphyftik
der zitten , gaf by zyn bewys op voor bet Beftaan
GODS (*) , voor de Onfterflykheid , en cenige Zedelyke
Gronden .
De Heer EWALD handelt in bet Twaalftal Brieven, bier
voor ons liggende, over deeze Philofophie .
et welk by .
zonder oogmerk zal by zelve ons best beduiden als by in
zyn Voorberigt zich dus laat hooren : ,, Dat myn oogmerk
• in bet geheel Diet was tegen KANT to fchryven , wien
an vereer, dat heb ik in deeze
• ik als Denker en als
• Brieven meet dan eenmaal gezegd , en de geheele geest
„ van dit kleine Gefchrift toont bet duidelyk .
aar ik
• zag tot myne verwondering , dat ook Philofophifche
„ Leeken, ook Dames, de Schriften van KANT lazen ;
• dat bet begint tot den goeden toon to behooren van
• zyne Philofophie to fpreeken ; dat men zyne Grond• legging , enz . tot een Catechisme des gees d'efprit wil
• maaken , en ik dagt daar over naa wat toch dit
• Boek , of de andere Schriften van KANT
niet
• voor den befchouwenden Wysgeer, maar voor bet ge .
• zond menfchenverftand , voor her nog onbedorven
„ menfchen hart, zyn, of zy de behoeftigheden des ver• lands en des ha' ten van een geestvolle fynvoelende
• Dame, of haar verlangen naar rust, naar zekerheid en
• reinheid, kunnen ftillen . Ik ftelde my zulk een Indis, vide voor, vergeleek dat Been wat KANT geeft , met
• de behoeftigheden , die ik in myn Ideaal kon veron,, der.
oreel Bewys, door KANT 215 bet Efnige opge.
(*) Dh
geeven , heeft eene Vraag daar over by de Hollandfche aatfchappy, to Haarlem, doen gebooren worden . Op welke men
drie Antwoorden vindt in bet XXVIII Deel van de Verhan .
lingen dier aatfchappye, werwaards wy onze Leezers wyzen,
die lust mogten hebben in die hooge vlugt van etaphyjIca .
Ook heeft die eigenfle
aatfchsppy eene Vraag opgehangen
over RANT ' S algemeene Grondftelling omtrent den eerften en
algemeenen grond van Zedelyke Verpligting, welke zommigen
duister, anderen onzeker of onvrugtbaar, voorkomt . (Zie zENo
over Ougeioof en Zeden, b l . i o .)
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Zo kwamen deeze Brieven to voor„ fchyn .
,, Ik hoop dat ik KANT niet kwalyk zal verftaan heb„ ben, offchoon menig een Philofoof, en, niet zonder
„ grond, daar van befchuldigd,wordt . Zonder voorliefde
„ tot eenig Philofophisch Stelzel , hoe genaamd ook ,
„ zonder zeer gewoon to zyn aan eenige Philofophifche
„ taal, heb ik de Schriften van KANT, 0111 myn zelfs
„ wil geleezen , en overpeinsd : en menig een Leek, die
„ den Bybel urt behoefte in de hand neemt , verftaat
„ hem beter , dan menig een Godgeleerde , die zyn
• Stelzel in bet hoofd heeft ! -- Doch daar over mo„ gen de JACOCIS, de REINHOLDS, de RHEBERGS oordee„ len ; en over bet geheele Gefchrift die kleine kring van
annen kunnen denken, zonder op to
„ Dames, die als
• houden als Vrouwen to gevoelen ."
Schoon de Wysbegeerte van KANT onder ons , zo
veel wy weeten, geen grooten, althans geen algemeenen,
opgang gemaakt heeft , en 'er onder de Nederlandfche
Dames weinig R A AS zullen gevonden wor,len , is dit
Werkje niet ongefchikt om 'er ons eenig denkbeeld van
Eenig denkbeeld, fchryven wy ; want,
to geeven .
om KANT geheel to veriaan, zou men, blykens de boven aangeweeze herhandelingen by de Hollandfche
atfcbappye over een zyner Stellingen uitgegeeven , - een
nieuw Woordenboek zyner Taale, met opheldering zyner
vreemde en eigengefmeede Spreekwyzen , noodig hebben .
De Heer E WALD heeft , wel is waar, getragt, dit in eene
gemeenzaame en voor alien verftaanbaare taal uit to drukaar was bet hem altoos mogelyk? Kon by bet
ken .
doen , als by fchryft : , Neen, lieve ELA A! ik heb zo veel
• eerbied voor den innerlyken famenhang van bet Stel.
„ zel van KANT, dat ik liever bekennen wil : ik verfla
• hem niet ! "
Als by in bet denken over deeze
en geene Stellingen diens nieuwen Wysgeers, „zich als
• in een luchtbol bevindt, tusfchen hemel en aarde, en
• de vrees voor vallen, bet verlangen na vasten grond,
• waar op zyn voet wandelen kan, hem ieder oogenblil ;
• leert , dat by tot gaan en Diet tot vliegen gemaak.
• is ." - Niet ongepast drukt by zich in zyn laatften
Brief in deezer voege uit , als by den iudruk, welken
by oordeelt dat de befchouwing van 't geheel des Stelzels van KANT op EamrA moet overlaaten, dus befchrylt :
„ Gy zult dan vinden , dat zyne Philofophie eene boC c S
,, ven„ derftellen .
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vennatuurkundige wereld is, vol innerlyke famenhang ;
maar eene vreemde wereld voor ons ; eene Opera ,
die bedriegt, zo lang men daar in is , , maar die ons
een droom voorkomt, zo haast bet fcherm gevallen
is ; een Obelisk, met bewonderenswaardige kunst gebouwd ; maar waarin men niet woonen kan, en niet
woonen zal, die alleen tot een bewys daar ftaat, wat
menschlyke kunflen en kragten vermogen ! " --- De
Schryver erkent, intusfchen, dat ze voor anderen meer
zyn kan .
Van bet ganfche beloop deezer Brieven , die zo weinig
bladzyden beflaan, zullen wy geen afzonderlyk verflag
geeven . Dan bet zal zommigen onzer Leezeren niet ongevallig zyn, dat wy eene opgave doen eener tegenover$elling van bet Zedelyk Beginzel van JESUS en bet Zede .
lyk Beginzel van KANT .
„

•
•
•
•
•
•
•

• Het Zedelyk Beginzel van JEsus is, heb God lief
• boven alles, en uwen Naasten als uzelven -- bet Be• ginzel van KANT , handel altyd zo, dat de regel, naar
• welken gy handelt, een algemeene wet kon worden .
,;

Het Zedelyk Beginzel van

JESUS

wordt van

• alle menfchen bevat, om dat ieder een, meer of min• der, weet en gevoelt wat liefde is .
• Het Zedelyk Beginzel vaaa KANT - kan van de
,, meeste
enfchen in 't geheel niet gevat worden , ona
enfchen weeten, wat goed zou zyn,
• dat de minfl :e
• wanner bet eene algemeene wet wierd .

• Het Zedelyk Beginzel van JESUS is algemeen, en
ensch flegts zo veel als
• vordert evenwel van ieder
,, by kin . Zo waar en zuiver iemand zichzelven of an ,le• ren kan liefhebben , dat is voor hem de maatfhaf . Hy
enfchen verfchillende
,, veronderfl :elt by verfchillende
• vatbaarheid en verfchillende kragten .
,, Het Zedelyk Beginzel van KANT is ook algemeen ;
• maar vordert van den eenen zo veel als van den ande• ren, even als of alien dezelfde vatbaarheid en kragten
• hadden .

• Het Zedelyk Beginzel van JEsus tast den geheelen
„

ensch
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ensch aan, is een doel voor den geheelen ensch,
„ in die veronderttelling , dat rode en gewaarwording,
• hoofd en hart, to gelyk moeten worden aangetast,wanensch Uerk wit werken .
„ veer- men op den
„ Het Beginzel van KANT is een regel voor de Rede,
• tast eenzydig flegts de rede aan, in die veronderttel .
ensch atles naar de rede fcliik„ ling, dat zich by den
• ken zal .
„

,, Het Zedelyk Beginzel van JESUS fluit het ik mede
„ in : dewyl de liefde gelukkig maakt ; maar arbeidt de
• Zelfzoeking tegen ; dewyl de liefde alleen in het geluk
~, van anderen haar eigen geluk vindt.
• Het Zedelyk Beginzel van KANT fluit elk to rug„ zigt op zichzelven nit, en arbeidt dus ook de Zelfzoe„ king tegen .
,, Het Zedelyk Beginzel van JESUS knoopt deezen
„ pligt en zelfsliefde zamen, en maakt deeze verbinding
• onichadelyk.
• Het Zedelyk Beginzel van KANT knoopt beide niet
" zamen .

• Het Zedelyk Beginzel van JESUS geeft regelen voor
„ onze handelingen aan , maar wenkt tevens op gronden onzer handelingen , (dat cob beminnenswaardig
• den
• is, dat
enfchen uit een Huisgezin afftammen) of het
• was onzin .
,, Het Zedelyk Beginzel van KANT geeft alleen , op
• zichzelven ftaande , regelen onzer handelingen aan ;
„ en wenkt niet op gronden onzer handelingen .
,, Het Zedelyk Beginzel van

JESUS

laat voor buiten.

• gewoone daaden van buitengewoone
enfchen genoeg
• fpeelruimte opef : dewyl het den graad van liefde on .
„ bepaald laat , en deeze ook niet bepaald kan wor„ den .
• Het Zedelyk Beginzel van KANT laat zulk cene fpeel .
,, ruimte niet open : dewyl een iegelyk dat alleen maar
,, doen moet, wat goed was als alien het deeden .
„ De
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,,

De

IIA.

ensch, die het Zedelyk Eeginzel van

RANT op •

• volgt , wordt goed om dat by kragt heeft naar cene
• Grondftelling to handelen .
„ De

ensch , die het Zedelyk Beginzel van

JESUS

• opvolgt, wordt goed ow dat by lief heeft ."
Aan den aart van het Werkje , 't geen door de inri&~•
ting aan E A eene bevallige gedaante krygt, is zeker
voor een gedeelte toe to fchryven, de nienigte van vreemde bewoordingen en fpreekwyzen ; doch 'er loopen ook
veele Woorden en Uitdrukkingen onder, die de geboorte
geheel verfchuldigd zyn aan de Hoogduitjche
oeder .

Leerredenen by gelegenheid van bet Kerifeeit, door H . D.
Utit het Hoogduitsch . Te ~Imfterdam by
PORTNER.

W. Brave,, 1793 .

In gr . 8vo. 143 bl .

ier Leerredenen bevat deeze bondef . In de eerfte
wordt aangeweezen de zekerheid der Godlyke toezeggingen , en onze ptigt , wanneer de vervulling daarvan
fchynt to vertraagen, volgens HASAE . II: 3, 4. Het verhaal by tux . 1: 13-17, geeft dent Eerw. PORTNER aanleiding om to handelen over den perfoon en de verrichtingen
In de derde
van yoannes , den Voorlooper van Christus .
Leerrede dienen de woorden van PAULUS, Gal . IV : 4,
5, tot eenen grondflag om to fpreeken over den tyd en de
oogmerken der Koomst van Christus in de Weereld. Uit
tux . X1: 27, 28 wordt, eindelyk, in de vierde Leerrede, onderzogt, hoe, on in hoe verre, de verwantfcbap van
Christus met het mensohlyk gefllacht ont tot eer en tot za •
ligheid verftrekke .
De Eerw . PORTNER behandelt deeze

onderwerpen uitvoerig , ernitig en gemoedelyk , nadruklyk aandringende • op de beoefening van het werkdaadige,
't welk daar in ligt opgeflooten .
De manier van uit .
voeringe is nagenoeg dezelfde, welke nag heden by de
meeste Leeraaren onzer Nederlandfche Kerke in gebruik
is ; en in denkwyze en begrippen ftemt by ook daar
mede vry naauwkeurig overeen . PORTNER is een Lutheraan van het nude licht .
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Het Godsdienfiig Huisgezin , in aangenaame en leerzaame
Gefprekken, tot bevordering van Bybelkennis en Godvrugt,
door S . VAN E DRE, Predikant to Wageningen, Lid van
aatJchappy der Weetenfchappen , Corres .
de Zeeuwf the
pondeerend Lid van 't Haagsch Genootfchap tot Verdediging van den Christelyken Godsdienst , enz .
Eerfie
,Deel . Te Utrecht by W . van Yzerworst , 1793 . Ira
8vo. 252 bl .

olgens zyne betuiging in de Voorrede, hadt de Eerw

.
dit Werkje, oorfpronklyk en in de
V
eerfte plaats, opgefleld ten dienfle zyner Kinderen . De
VAN

E

DRE

edele wensch, om een uitgebreider nut to doen , deedt
bet zyn Eerw . ter Drukperfe geeven . 's
ans oogmerk
is, om, vulgens een nieuw plan, „ drie voorname za„ ken to gelyk op cene bevatbare wys aan de jeugd to
„ leeren, namelyk de heilige gefchiedenis, of de histo .
„ rien die in den llybel vaorkomen ; tevens de voor„ naamfle Leerflukken van den geopenbaarden Gods .
„ dienst ; en eindelyk de Christelyke Zedekunde, of eenei
„ aanfporing om gelovig en godvrugtig to leven ." In de
uitvoering van- dit plan is de Schryver niet ongelukkig
geflaagd . De vorm van Zamenfpraaken , in welke by
zyne voorflellen heeft gegooten, maakt dezelve bevattelyk, en veraangenaamt het leezen . Van de drie Deeltjes , met welke bet geheele Werk zal voltooid zyn ,
ziet thans bet Eerfle Deel het licht. Het bevat acht
Gefprekken . Het eerfle Gefprek loopt over de Schepping
der Waereld, in 't byzonder van den mensch in den Jtaac
der regtheid ; bet tweede verhaalt de Gefchiedenis der eerJte men/chen met opzicht tot den Zondenval ; in de derde
words gehandeld van de Verbastering der menfchen na
den Zondenval, tot de geboorte van Noach ; bet vierde vervolgt de Gefchiedenis van Noach en den Zondvloed, tot
In de vier overige Gefprekken worop Abrams roeping.
den verhaald het leven van ABRA , ISAAK , JACOB ell

In deeze gefprekken verhaalt de Schryver de
josapH .
voornaamile gebeurtenisfen en lotgevallen, in het 0 . Verbond vermeld ; doormengende alles met ophelderende aan .
merkingen over 't geen duister, of min bevattelyk, is,
en uit seder gefprek zodanige gevolgen afleidende, als tot
iligtinge en verbeteringe kunnen dienen .
Wy
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Wy gelooven , dat deeze leerwyze haare nuttigheidheeft, en aanpryztng verdient boven den gewoonen leertrant, die zicla voornaamelyk tot het van buiten leeren
bepaalt, en door het moeilyke, voor veele jonge lie den
daar aan verknogt, dezelven, heel ligt, zo geenen tegenzin tegen Godsdienftige oefening doet opvatten , at .
thans dezelve met een ongunfl ;ig oog doer befchouwen .
Zie bier iets ter proeve van de wyze, op welke de Vader de zwaarigheden, tegen hem ingebragt, zoekt uit den
weg to ruimen . Handelende over de eerfte Zonde van
en E % A : „ Het fchynt my toe, Vader (doet b y
ADA
„ JAN , eenen der Zamenfpreekeren, zeggen) dat EVA, voor
„ dat zy begeerte naar die vrucht had, en die daadelyk
„ gebruikte, reeds in zonde was gevallen, namelyk zon„ de van hoogmoed , om als God to wezen ; en van
„ waar die zondige eigenliefde , daar immers ADA en
„ EVA goed en naar Gods beeld gefchapen waren?
VADER.

Gy hebt dit ongemeen wel opgemerkr, en zommige
onzer
Godgeleerden en Uitleggers hebben daar niet op
•
gedacht, als zy op de eene plaats breed uitweijen over
ADA 'S en EvA's kenris en heiligheid in den itaat der
• regtheid, en op een andere plaats fpreeken , dat deeze
menfchen door eenen zondigen hoogmoed begeerte hadden naar deeze vrugt, en daar van aten .
,,
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„

J AN.
„

Hoe moet ik dan dit fluk begrypen ?
VADER .

,, Dat alle begeerte om aan God gelyk to zyn geen
,~ zonde is ; zy hadden , uit kragt van fchepping naar
Gods beeld, gelyk getoond is, gelykheid aan God, en
„ konden daarin nog veele vorderingen maken . De Za„ ligmaker beveelt ons immers dat wy God zullen gelyk
„ zyn, als Hy zegt : weest dan gylieden volniaakt, gelyk
„ uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is . Wy heb„ ben bier flegts in agt to neemen, dat wy zulk eene
„ gelykheid met God niet molten begeeren, waar door
„ wy onafhanglyk, alma gtig, alwetend, enz . worden,
,, want dat zyn eigenfchappen Gods, die in geen fchep„ fel
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vallen
.
En
oZES
zegt
ons
niet, dat de
fel kunnen
Slang zulk eene gelykheid bedoelde , noch ook dat
EvA die begeerde .
Ook moeten wy in agt neemen,
dat , fchoon 't geoorlofd is naar eene meerdere gelykheid
aan God to ftaan, door vordering in kennis en heilig .
h eid, wy die gelykheid niet moeten tragten deelagtig
to worden, langs eenen weg, die met Gods wet niat
overeenkomt ; zo was hier 't geval .
Zy vestigden
hun aandacht alleen om [op] die beloofde gelykheid
aan God, kennende goed en kwaad ; maar verlooren
op dat oogenblik Gods uitdrukkelyk verbod uit bet
oog , die met wilde, dat zy zulks langs dien weg
zouden verkrygen .
JAN.

Ik begryp nog niet V A D E R 1 hoe zulke menfchen,
en EVA, konden in de zonden vallen, die
ADA
met
een
volmaakt
verftand , een gezond oordeel , en
s+
een
heiligen
wit
om God lief to hebben, waren ge .
•
fchapen ?
„

• gelyk

VAnER .

God had aan onze eerfte Ouderen zulk een volmaatt
verfland gegeven als hem nodig en nuttig was ; dock
dat Iluit niet in zich eene volmaaktheid in kundigheden,
deeze zou by door de befchouwing en ondervinding
vermeerderen kunnen . Zyn oordeel was wet gezond,
maar ongeoefend, hier toe was dienstbaar de redeneering, en 't onmiddelyk onderwys van God . Hy bezat
wet een heiligen wit om God lief to hebben, en naar
eene meerdere gelykformigheid met Gods beeld to trapten ; doch veele zaken waren hem nog onbekend en
duister, en daarby zyn oordeel ongeoefend : hoe lig.
telyk kon door middel van zinnelyke voorwerpen (in .
dien by niet geduurig op zyn hoede was) zyn oordeel overdwarst worden . Was 't anders, dan kon men
niet zeggen, dat ADA en I:vA, fchoon goed gefchapen, nogthaus veranderlyk waren."

„
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•
•
•
•
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„
„

•
„

•

Go .

404

ARRON, GEBED, ENZ .

Gebed, en Formulier van het H. Avondnaaal, ten gebruike
van de Protejlantfche Kerk to Parys, opgefleld door den
Burger ARKON, Predikant aldaar 1794 . Benevens Gebed, opgedraagen aan de Franfche Natte, door den Burger en Vaderlander CASTELLIEK, Pastoor van de Parochie de Fourqueux , by St . Germain- en Laye , Departement van de Seine en Oife . In het Fransch en
Hollandsch . Tweede Druk, 1794- In gr . 8vo . 24 bl.
~et Gebed van den Burger -Prediker
ARRON ademt
de gevoelens, welke men eigenaartig moet verwagten van eenen yverigen Voorftander der tegenwoordige
Franfche Conftitutie . Van hier, dat by zich tegen derzelver beftryders , vooral ook tegen de vereenigde Oorlogvoerende
ogendheden, eenige flerke uitdrukkingen
veroorloft ; welke , naar ons inzien , aan welke zyde
dezelve ook mogen gebezigd worden , in eene plegtige
aanfpraak tot het alregeerend geduchte Opperweezen, altoos zeer kwalyk voegen . Niets aanitootelyks van deeze
of eenige andere natuure is ons voorgekomen in het For.
mulier en het Gebed van het H . Avondmaaal . -- NaARRON, is
genoeg van denzelfden geest , als dat van
het Gebed van den Pastoor CASTELLIER.

ADRIANI VAN SOLINGEN Oratio Inauguralis : de prxftan-

tia Recentiorum in arte Obftetricia progresfuum . Publice
edioburgi die XXVI Septembris
diEta
DCCXCII .
in illuftris Athenxi Auditorio :qumarteObfi
c_iam publice prxlegendi munus follemni ritu aufpicaretur . Additx funt Aduotationes aliquot, quibus elementa
Recentiorum demon[trantur .
edioburgi, apud P. Gillisfen, & Viduam Y. P. Gillisfen . I 3 b l . i n 8vo . f. m .
het aanvaarden van het Le&`toraat in de Vroedkun-

de , aan de Illuftre School to
iddelburg , werd
By
deeze Redevoering, over de voortreflyke vorderingen der
Hedendaagfchen in de Verloskunde, door den Heer VAN
SOLINGEN epenlyk uitgefproken .
Een kort overzicht van
den ftaat der Vroedkunde in verfchillende eeuwen gegeven
hebbende, fchetst by voornaamlyk zodanige verbeteringen af,
welke men in de laatst verlopen jaaren gemaakt heeft ; doch
merkt

A . VAN SOLINGEN, ORATIO .
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merkt tevens met zeer veel reden op, dat, hoe vodrtrefyk
ook de poogingen der beroemdlle
annen geweest zyn,
en hoe veele wichtige ontdekkingen de Konst aan hen to
darken gehad hebbe, bet echter voor onze tyden eerst
bewaard was, om, de natuurlyke baaring regt to kennen ;
en van de wyze , waarop de doortocht van 't kinds
hoofd in de verfchillende afmeetingen van 't hehken zich
toedraagt, en die den grondflag der geheele Verloskunde
uitmaakt , een juist begrip to vormen . Terwyl noch LEvRET, noch ROEDERER, nOCh#CA PER`, dit uitmuntend en
hoogst-bewonderenswaardig flak der dierlyke huishou .
ding wel vertlonden, wordt met regt de eer eener juiste
befchryving, en verftandige toepasfing daarvan op alle
handgreepen der Konst, aan den uitmuntenden en Dog leevenden Parysfchen Verloskundigen BAUDELOCQUE, ('lie de
eerae beginfels dier Leer aan PETiT en SOLAYRES te danken had,) toegekend ; in wiens lof this de Heer vADI
SOLINGEN met reden breedvoerig uitweidt, en uit wiens
ontdekkingen by de onberekenbaare voordeelen in bet gelukkig beftuuren der natuurlyke , zo wel als tegennatuurlyke, verlosfingen op goede gronden afleidt .
Wyders is de voordragt deezer Redenvoering zeer leevendig, en bevat veele trel ; ken van welfpreekendheid, waarin
men bet bekende dichterlyk genie van den Redenaar ziet
doorftraalen ; hier en daar echter is de ftyl wat gezwollen, en ontaardt fomtyds in 't windrige . De bygevoegde
aantekeningen zyn vry wydloopig , en ftrekken vooral ter
verklaaring van 't ftelzel des Heeren BAUDELOCQUE, aan
gaande de richtingen van 't hoofd in den doorgang des bek .
kens . In de gefchiedkundige aanmerkingen heeft by grootendeels FREIND, en order de laateren LE POI, gevolgd :
doch hierin is de grootite naauwkeurigheid Diet in acht
genomen . Zo kunnen wy b . v . de groote voortreflykheid van PAULUS van -Egina, dien de Heer VAN SOLINGEN, op 't voetfpoor van FREIND, boven alle de overige
Grieken verheft, ten aanzien van 't Vroedkiutdige Diet
opmaaken : immers, daar zyne voorgangers, OSCHION et1
AeTIUS, by tegennatuuilyke geboorten, wanneer de voe .
ten nader by 't ostium uteri lagen, als 't hoofd, in dit
geval ]let uithaalen van 't Kind by de voeten aanbevalen , verwerpt PAULUS deeze pryslyke handelwyze, ert
gelast altoos zodanige deelen opwaards to werken, en 't
hoofd to zneken : bet Been zeker de gunfdgfte denltbeelden
van zyne bekwaamheden Diet geeven kan . Dat A. PARE
D d
op
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op den rang der onweetende Arabieren, waarvan by de
uitfchryver zou geweest zyn , geplaatst moete worden, j
terwyl GU1LLE EAU, deszelfs Leerling, to regter tyd in
tegennatuurlyke gevallen de wending van bet kind zoix
tangeprezen hebben, is den lof diens grooten
ans veet
to kort gedaan : PARd toch had met ronde woorden de
wending van bet kind in alle verkeerde liggingen uit.
druklyk aanbevolen , terwyl GUILLE EAU dit leerfluk
zyns
ecsters flechts nader uitgebreid en opgehelderd
heeft . Van daar dat men aook aan PARd de eer deezer
gewichtige verbetering in de Verloskunde vry algemeen
heeft toegefchreven ; welke echter met meer regt aan
P . FRANCO, die zulks reeds v66r hem had aangeraaden,
eer andere aanmerkingen
fchynt toe to komen .
van lien aart gaan wy met flilzwygen voorby .

La Flore des Infullophiles ,prCcedde d'un Discours fur
1'Utilite des Infecles & de l'Etude de I'Infeclologie .
Par JAQUES EREZ . A Utrecht, chez B. Wild & 31.
Altheer, 324 p ag. in gr . 8vo .
it Deel , bet welk , volgens des Auteurs belofte ,
door meer andere ftaat gevolgd to worden, behelst,
behalven de Vooraffpraak, eene zeer uitvoerige redeneering
over de nuttigheid der Infe&en en de beoefening van
hunne Gefchiedenis , waarby gevoegd zyn eenige No .
ten, voor bet grootfte gedeelte Uittrekzels uit de Werken van de in dat vak der fludien meest beroemde
Schryvers ; dienende om bet nuttig gebruik deezer Die .
ren to betoogen, tot voedzel, ter voorkennis eener aanftaande verandering van weder en luchtsgefteldheid, tot
huisfelyk en geneeskundig gebruik, tot verwtoffen, enz .
Ten aanzien evenwel van het Geneeskundig gebruik der
Scorpioenen , waarvan in de derde Note gezegd word ,
dat men, volgens bet getuigenis van REDI, ter zyner
tyd, 's jaarlyks wel 400 It tot het bereiden der zoge .
Aaamde fcorpioenen-oly bezigde, moeten wy aanmerken,
dat wy gaarne bet getuigenis van then beroemden Floren .
tynfchen Geneesheer willen gelooven ; maar dat, in onze
dagen , de Geneeskundigen al to wel overtuigd zyn , dat de
zo hoog geprezen geneeskragt dier 0ly geenzins aan
de Scorpioenen , maar wel aan de 01y , en ook aan
deeze alleen, kan en moet toegefchreven worden ; waaroni

D

dan
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dan ook dit Infest , bykans algemeen , op de lyst der
Geneesmiddelen met regt uitgefchrapt is .
Hier op last de Schryver volgen een Lyst der Planters,
Boomen en Heesters, die voor de Infe6ten zo wel tet
bewooning als voedzel dienen ; bet een en antler met
de Naamen, en volgens bet Stelzel, van den beroemden
LINNA tJS .
Wy twyfelen niet, of de Liefhebbers deezet
ftudie zullen met genoegen van dit Werk gebruik kun .
nen maaken .

Byvoegfels en Aanmerkingen voor het Agtfte Deel der VaDoor
r,
derlandfche Historic van JAN- WAGENAAR .
H . VAN WYN,
r. N. C . LA BRECHTSEN, 111r . ANT .
ARTINI, E .
. ENGELBERTS, en anderen .
. Allart, 1792 .
In gr . 8vo . Iog-TeArJt,damby bl .
Dezelfde voor het Negende Deel , 179 ; , 11 .5 bl .
Dezelfde voor het Tiende Deel, 1793, I3o bl . Behalven een Aanhang
van t a bl.

fel

(Tweede Uittrekfel .)
it den ryken voorraad van gewigtige Aanmerkingen,
welke ons in deeze drie Stukjes voorkomen , zou .
U
den wy nog zeer veel onzen Leezeren kunnen aanbieden ;
doch moeten, om dit Uittrekfel niet al to lang to maaken, hen tot bet Werk zelve wyzen . Evenwel kunnen
wy den lust niet wederftaan van eenige byzonderheden
aan to tekenen raakende PHILIPS WILLE , den oudilen
Zoon van WILLE DEN I ., by ANNA VAN EG OND ,
Graavinne van Buuren, die, nimmer eenig deel aan de
beftuuring van 's Lands zaaken gehad . hebbende , veet
minder bekend is dan zyne broeders , en , egter, uit
hoofde van zyne lotgevallen , perfoonlyke hoedanigheden
en gehouden gedrag in de neteligfte omftandigheden ,
wel verdient gekend to worden . Deeze ongelnkkige Vorst
werd , omtrent 14 jaaren oud , door den Hertoge 'van
ALVA , met geweld geligt uit de Hooge Schoole van
Leuven, ondanks de vryheden en voorrechten di :;r Scboole, en na Spanje gevoerd, alwaar hy $ . :8 jaaren lang,
gevangen bleef (*), tot dat by, in het jaar 1596, geflaakt ,
.
(S) Vaderl. Him. VI D . bl. 25y
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ilaakt , en met den Kardinaal-Aartshertoge , ALISERTUS
VAN OOSTENRYK, na de Nederlanden werd gezonden (*) .
WAGENAAR meldt, ter laatst aangehaalde plaatze, dat de
Graavin van HOHENLO , voile Aster van PHILIPS WILLE
en Prins
AURITS zelf, in het Land van Kleef, een
mondgefprek met hem hielden .
Doch hierop vinden wy
aangetekend in het VIII Stukje, bl . 89 . „ De Graavin
„ van HOHENLO, na, driemaal, door PHILIPS genoodigd

„
„
„
,,
„
„

to zyn, begaf zig, uit Buuren, aaar zy Hof hieldt I naar
hem toe, zonder 'er
AUItITS van to fpreeken ; die,
vreezende dat zy zig, by haaren Broeder, beklaagen
zoude over 't beftuur der goederen van Breda, heat
den Raadsheere HESSELS toezondt, zo om hem to begroeten , als om opening van dat beftuur to gee• gqn (t) ." PHILIPS WILLE bekwam, door den tyd,
handligting van zyne Goederen in Bourgondie , zo als
WAGENAAR meldt ter aangehaalde plaatze . Doch hier
wordt , in deeze Aantekeningen (mede ter laatstgemelde
plaatie) bygevoegd . „
en zegt, dat dit, den onge• lukkigen Prinfe , wierdt aangeboden , mits by, nit die
• Goederen, jaarlyks drieduiaend Guldens, aan de Erf• genaamen van zyns Vaders moorder, zoude uitkeeren ;
• doch dat by, verklaarende veeleer alle zyne Goede• ren to willen misfen, dan ze, op zulk een' fchande• lyken voet, to aanvaarden, 'er eenige tyd verliep, al• vorens men hem 't vry genot derzelven vergunde . De
„ algemeene Stamen, den Prinfe, by deszelfs komst to
„ Brusfel, doende begroeten, gaven den Bezorgers van
,, t Sterfhuis zyns overleeden Vaders last, om hem ,
„ by Wisfel, tienduizend Guldens, uit deszelfs Goede„ ren, over to maaken .
en deedt dit, om hem geen
„ reden tot misnoegen to geven, en teffens, zynen aart
• to pollen (j-) ." In' het Negende Stukje deezer Byvoeg .
felen vinden wy, raakende PHILIPS WILLE , alleenlyk,
op
(+) Vaderl. Hist. VIII D . bl. 429 .

(t) ,, 'Er was, thans, groote koelheid tusfchen AU TS erl
KoHFNLO, over 'c be[tuar dier Goederen ; zo zeer, dat do
• laatfte zig, aan een der Staatsleden van Holland, beklaagde,
aalryd,
• by gelegenheid van zekeren, door hem gegeven'
• tot weaken by, ook de Algemeene Scaaten verzogt hebbende,
't genoegen niet hadt ze by zig to zien, fchoon by naar
„ dezelven, tot over een uur, des middags, gewagc hadt . Bola.
,> 33 B . bl. 246-(1) ,, BoR, IV D. 32 B . hi. I5I, 153, 167, 173 en 246."
„
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op bl . iio, aangetekend, dat by, na her fluiten van bet
Befland, in den jaare 16o9, door de Staaten „ met eerie
„ fomme van yyf-en-twintig duizend guldens eenr , be .
„ fchonken wierdt ."
en weet, dat WAGENAAR (*) ,
uit de Negotiations de JEANNIN , verilag doet van de verdeelinge der nalaatenfchap van WILLE
DEN I, onder
deszelfs drie Zoonen . Ingevolge van die verdeelinge ,
en van her geflooten Bland „ nam PHILIPS WIL„ LE
zyn verblyf to Breda " en dit geeft onzen Schryver aanleiding orn in her Tiende Stukje zyner
Byvoegfelen , bl . 2 , enz . nopens deezen ongelukkigen
P rins , „ nag 't een en ander, voor zo ver her tot deeze
„ Landen betrekking heeft, en, deels niet, of niet ge• noegzaam, bekend is, aan to teekenen ." En dit zullen wy, met eenige verkortinge, overneemen .
„ De vreeze voor . . . Spaanschgezindhei i, van welke
• . . de . . . Stamen . . . PHILIPS WILLE , by zyne komst
• naar de Nederianden , verdagt hielden , . . . bleek a[• lengskens ongegrond to zyn, en verdween meest al by
„ de . . overweeging, dat een Prins, in deeze Gewesten
• geboren, en, tot zyn vyftiende jaar, opgevoed, maar
„ teen, met vertrapping van 's Lands voorregten, tegen
„ zynen wil . . opgeligt , naar Spanje gevoerd, aldaar,
y , tot in her een-en-veertigfle jaar zyns leevens, wel zonder
~, kluisters . . . doch met verlies, egrer, van natuurlyke
. door 't beleid van
,, vryheid . . . opgehouden, en
„ Spanje van eenen , by hem altyd geliefden (4W) Vader,
„ een groot deel zyner aanzienlyke goederen, en de hoop
„ ter
(•) Fad. list . IX D . hi. 456, enz.
. bi. 4(t) -- X D

G) , De liefde en agting , die by voor zynen Vader droeg,
„ bleek . . . in de wraake, welke men zegt, dat by van eenert
„ Spaaufchen Hopman nam, die, daar to Lande, de wagt by
• hem hadt. Deezen zeer fmaadelyk van WiLLE I fpreeken .
„ de, kon PHILIPS (wel zagt, maar niet laf, van aart) then
„ hoon niet langer dulden,greep hem om den middel, en wierp
• hem ten veniter nit, zo dat hy, in 't nedorkomen, den halze
,, brak . De Prins liep toen gevaar van den zynen, indien
„ niet GABRIEL v'gsoRto, een jong Edelman daar tegenwoordig, dig, hem gered, en, voor 's Konings Raad, verklaard hadt,
• dat de verregaandfte belediging en terging des flopmans 't
• regtvaardig gevoel zyner Doorluchtigheid hadc ontitooken,
• en deeze dus, als de onfchuldige oorzaak van dit onheit,
„ naoest worden befchouwd . AVERY
emotres, p . m. 170 ."
D
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•

ter opvolging in de hooglte waardigheden hier to Lan„ de , geweldaadiglyk, beroofd, en, federt, flegts met
• glimpige eertitelen en weinige inkomfl :en gepaaid, den
• Nederlanderen . . . geen kwaad hart konde toedraagen ;
• to minder , daar men reeds kennis droeg van zynen
• zagten cart, die hem de harde behandeling des Vyands
. . alwaar by . . . kwanswys, met
„ deedt verduuren
,, eene l3ende van driehonderd mannen, begunftigd was ;
„ zonder dat my gebleeken is ., dat by ooit met dezelven
• tegen deezen Staat to velde trok, hoe zeer by, in 't
• gevolg van ALBERTUS, 't beleg van Calais en Amiens
• bygewoond, en,, aldaar, met brein en bloed van drie,
• aan zyne zyde gefneuvelde , Spaanfche Edelluiden ,
• befpat, groot gevaar van 't leeven geloopen hadt . (*) .
en zag hem dan
. . al vroeg , met medelyden
,,
„ aan, fchoon 't Roomsch geloof, 't walk by beleedt ,
„ de Spaanfche party, die by moest,aankleeven, en, mis,, fchien ook , de verfchillendheid van denkwyze , tusAURITS, over 't belluur der Va~, fchen hem en . . .
derlyke Erfgoederen (f), 's Lands Regeering . . . hui .
derlyke
„ verig maahte , om hem herwaarts to noodigen , za
„ lang men in vollen Oorlog met de Aartshertogen was .
„ Ten, egter, in . . 1607, de Vredehandelingen geo .
„ pend wierden, PHILIPS WILL$1\j . . . fchoon tegen den
„ zin van DIAURITS , in zyn Prinsdom Oranje herfteld
_, en gehuldigd was (¢), en alles zig . . . tot eene vrien .
„ delyke verdeeling der bovengemelde Erfgoederen, tusk
*, fchen hem en zyne I3roeders en Zusters , begon to
~, fchikken , verkreegen zyne zaaken, bier to Lande . .
9 , een eenigfints gunftiger aauzien (S) . Dit bleek . . toen
„ hem , . . om ten dienfle van zyu Slot Oranje to ge„ bruiken , niet alleen wierdt toeged :aan in Holland tier
to doen gieten , maar ook de„ ftukken Gefchuts
• zelve f}ukken hem, federt, grootendeels, nevens twee .
• houderd musketten en fjietfen, ten di nfte als vooren,
,, wiero
(4) „ : ETER. Nederl, Hist. I8, B. hi. 366 . AUBERY

,,

P • 9N,

(t)

„

7,ie myne Aanmerk . op Vaderl . Hist. VIII D . hi.

(i) > , sBoa,,, Nederl . Oorl . 36 . B.
171 . Vaderl . Hi sr . IX D . hl. 16 .1 t
QRQT, Ain . 1. J7 . ,b, 5509'!

(5) „

esnois°.

r71 .

hi. 359.

Augu Y 1.

c. p.
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9, wierden gefchonken (*), waar op een fpoedig verlof
• volgde , van zig , nog voor 't fluiten van den Treves ,
„ naar Holland to mogen begeeven . Over Buuren . . .
• den 13 van Slagtmaand des Jaars i6o8, in den Haage
„ gekomen, wierdt hy, door eene bezending der Alge .
„ meene Staaten, afgehaald (t), en verbleef 'er een' ge„ ruimen tyd, binneii welken . . . door zyn bevel en
„ vredelievenden aart,
AURITS met dr•s zelfs Zuster ENiiLIA, gehuuwd aan E ANUEL, Prins van Portugal, ver„ zoendt wierdt .
„ Geduurende zyn verblyf bier to Lande, ging men ,
,, egter, zyne wegen zeer na, en 't leedt niet lange, of
'er rees eenig wantrouwen . . . De Raaden van Staaten
• droegen , in Sprokkelmaand des Jaars ~
ter alge„ meene Staatsvergadering voor, dat de Prins van Orange , eerstdaags , naar Breda ftondt to vertrekken , om
„ aldaar gehuld to worden . . . . ; dat het regt, 't welk . .
~, zytre Doorlugtigheid tot deeze Stad was hebbende, door
• der Staaten wapenen was verkregen , en dat by „ dier• halven dezelve van deze Landen to leen moest hou,, den" . . . . geevende verder de Raad in bedenken , of
• men zyner Doorlugtigheid niet diende aan to zeggen,
• dat de Staat van den Lande het pleegen van eenige
• nieuwigheid . . . binnen Breda, niet zou kunnen lyden?
• Dan de Staaten oordeelden, op dit een en ander, voor• eerst, nog geen belluit to moeten neemen (-I.) ; ook
„ weet ik niet , dat dit federt gefchiedde . . . . Ondertus„ fchen wierdt de Raad, omftreeks Bloeimaand, weder
„ verwittigd , dat PHILIPS WILLE
de
agiftraat van
„ Steenbergen wilde verzetten, waar op, terftond . twee
„ Leden nit hun midden - afgevaardigd wierden , welken ,
„ niet alleen den Prinfe moesten verzoeken die verande .
„ ring uit to ftellen . . . . maar zig ook begeeven
„ naar
AURITS," en deezen verrfaanen de aan,, (telling des
agi(traats , aldaar „ to ccntinueren , . . .
„ tot nader orde van haar
og . E ." De uitflag, egter,
,,, deezer bezending, beantwoordde weder met aan den
„ wensch des Raads . . . . De Raad . . . verzogt toen
„ al.

6,9 ,

,Grave

(*) , .

Refol. der Staat. Gener . lo Nov . 1607. 30 Jan . 13 Feb.
„ en a Nov . I6og."
24, ~ I Oft . 13 , 22 en z4 Nov. 1608 :'
(f) ,,
(J) „ ---- i9 Feb . I6og."
Dd4
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„ alleenlyk , dat

[de Algemeene Staaten ] , bier no .
„ pens , geliefden to handelen , zo als zy , ten meesten dienfle van den Lande, zouden oordeelen to beten
„ hooren ( *) , maar 't blykt my niet , dat de laatst„ genoemden . . . zig verzetteden tegen . . . Oranje,
„ die 't vertrouwen van veelen . . . meer en meer gewon .
„ nets hadt , en . . . zig . . . in 't begin van Hooimaand
• des ]aars 169o, naar Breda begaf, om de hulde zy„ net onderzaaten to erlangen . Voor dit vertrek , ver„ fctteen de Prins, in perfoon, ter algemeene Staatsver„ gndering, en nam, na behoorlyke dankzegging . . . af„ tcheid, met aanbod van zynen gewilligen dienst, in
• al bet geene , waarin men hem zou begeeren to gebruiken, Toen bet hart nader openende , beklaagde
„ by zig . . over den rampfpoed zyner langduurige gevan„ genis, in welke by 'i beste deel zyns leevens hadt
• moeten verflyten . . . verzoekende , eindely k , dat de
„ Staaten, dit alles in aanfchouw neemende, en byzon• derlyk lettende, hoe zyn Vader en Vrienden, bun lee„ ven en bred voor den Lande hadden gelaaten en ge„ ftort, en hoe bet meerderdeel der goederen van Nasfau
a , en Buuren, door denzelven zynen Vader, in 's Lands
„ dienst, was verteerd, waar by by, thans, bet meeste
„ naadeel leedt, daaromme, zyn' perfoon , in des Lands,
• recognitien (f), even gunfliglyk als zyne lkoeders, ge„ liefden to gedenken . Ook boodt by . . . de hulde der
„ Stad en Baronnie van Breda den Staaten aan , die,
„ bier op, den ongelukkigen Vorst bet deel, 't welk zy
„ in zynen rampfpoed namen, verzekerden, en hunnen
„ dank voor deszelfs aanbod betuigden, doch zig . . op
• bet . . . klein getal der sanwezende Leden . . . veront„ fchuldigden, van, op 't fink der verzogte recognitie,
„ voor als nog, niet to kunnen befluiten, 't welk men
• egter hem toezeide, by de terugkomst der afweezen„ den, gunfliglyk to zullen gefchieden ." - De Schryver meldt, vervulgens, dat „ in de eerstvolgende Oogst„ maand,"

•
•
•

•

(*) „ Ref. der Soar. Gener. i ay i6o9 ."
( t 1 Zie myne Aanmerk . 9de Sr . hi . r t o. . . Recegnitien
soemde men, toen ten tyde, de giften, door welken men,
op voordrsgt en aandrang der Franfche en Groot-Brittannifche Gezenttn, betlooten hadt, de atenflen van bet huis
van Nas .au to erkennen. "
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,# wand, " den Prinfe vyfentwintig duizend guldens een :
werden toegelegd „ niet oi :der naam van Recognitie, maar
„ onder dien van hereeringe over den wellecom ende
„ defroyement (*) ."
,, Kurt na de affcheidsneeming, vertrok zyne Doorlug .
„ tigheid naar Breda, alwaar by, den I2den van Hopi .
„ maand des Jaars I6c9, werdt ingehuldigd.
en meldt,
~, dat by, ten zelfden tyde, wegens de Algemeene Staa„ ten . . . door den Heere van Bredenrode , begroet is
„ geworden, waar voor by hunne Huogmogenheden fchrif.
,, telyken dank betuigde (t) .
y is, egter, van deeze
„ bezending in de Staatspapieren Diets voorgekoomen,
„ fchoon ik de zaak Diet ontkenne . Zeker gnat bet, dat
,, by, of ten mintte zyne Gemalin . . . in Slagtmaand van
„ dat zelfde jaar, een keer, voor eenige dagen, her .
„ waarts deeds, en een bezoek afleide, by LOUISE DE co„ LIGNY, Priniesfe Weduwe van Oranje . . . 't Verdient
„ eenige opmerking, dat men , in de agemeene Staats .
„ befluiten , op den 16 van Slagtmaand , deeze woor .
„ den vindt, „ geproponeelt, off men de Prinfesfe van
„ „ Oraingien, ende andere aihier gecommen, zal ver„ ,, willecornmen, maer goetgevonden, dat men 't felve
„ „ zat disfimuleeren (f) ."
Dan , wat ook tot deeze
„ koalheid reden gegevrn moge hebben
. . zy duurde
„ Diet tang, en , reeds den volgenden dag, vaardigden
„ Hunne Hoogmogenheden de Heeren van Oldenbarne .
veld , ltfagnur en Nyeveld , vlregens Holland , Zee.
„ laid en Utrecht, of , oin haar to congratuleeren , 't
„ been, vervolgens, plaats hadt (S) . Zy kwam, na dien
,, tyd, to meermaalen in Holland ; onder anderen, ten Jaa .
„ re 1611, toen zy, met haaren Gemaal, nevens de Prin .
„ tesfe
oeder en reaeerende Prinfesfe van Condd, een
,, keer door de Steden doende, ook, wegens de Staaten
„ van dit Gewest, treflyk onthaald , vergast, en, met,
„ omtrend , voor twaalf duizend gulden aan Lynwaat,
,~ naar de gewoonte van die tyden, befchonken wierdt (**) .
„ Pill(*) „ Refol . der Staat. Gener. rg Aug. i6og ."
(j- ) „ VAN GOtIR, Befchryv . van Breda, b1 . 18 ."
Refol . der Staat . Gener. I6 Nov. 1609 ."
(§)
17 en I8 Nov, 16o9 ."
van N011 .21 QEt. 9 en Io Nov . 1611, bl . soy
„ en 215.
Dd 5
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„ PHILIPS WILLE , zo om 't Roomfehe geloof , It
„ geen by en zyne Gemalin beleedt , als om de hooge

,, beaiepingen, in welken zyne jongere Broeders zig bier
,, bevonden, zig Diet wet met der woon in Holland kun„ nende nederzetten, hieldt zig, federt, meest, met zyn
„ gezin, biunen Breda, fomtyds ook to Brusfel, Parys
~~ en elders, op. Te Brusfel byzonderlyk, was by, PA
„ zyn aanzienlyk huwelyk , en bekoomiug van een groot
,, steel zyner Goederen, meer dan in vroeger tyden ge .
z , zien, en de Prins van Cond6, uit Frankryk gevlugt,,
~, toefde, aldaar ; by hem . 't Beftuur van zyn Prinsdonn
„ Oranje betrouwde by, eenigen tyd , aan E ANUEL,
_, Prins van Portugal, zynen Schoonbroeder . Zyn lee„ ven dus, buiten den ilommer van zaaken, doorbren .
„ ger,de, ctverleedt by to Brusfel, op den 20 van Sprokr, kelmaand this, bet 64 jaar ayns ouderdoms, aan de
~~ kankerige gevolgen eener kwetfinge , die hem , zeer
,, met bloedige aembe en gekweld, door zynen Kruid.
~, manger, ongelukkiglyk, was toegebragt (k) .
,, Hy was een man van gezoiid, maar, in bet diepst der
~, Staat- en Kxygskunde , min geoefend, vernuft ; 'c Been
„ aan t veTzuim zyner opvoeding , in Spanje , to Wy .
Ook fcheen zyn treurig verblyf aldaar
„ ten was .
„ ('t welk by, nu en dan , door het Schaakipel plagt
„ to leenigen ,) de natuurlyke leevendigheid van zynen
„ geest eenigfints verminderd , en zwakker indrukzelen
y, to hebben gelaaten van de gronden en beginfelen der
„ Weteufchappen , die hem , bier to Lande , in zyne
,, eerfte jeugd, met zeer veel zorge, waren aangeleerd .
,,
et dat al, ontb>sak het hem nan geene befchaafdheid,
,, die ,' byzonder na zyn ontilag , door 't bywoonen
„ van t Hof der Aartshertogen, en zyne reizen door
„ Italien , Frankryk, Duitschland en de Nederlanden,
,, bevorderd was geworden ; waarom by ook . . . fom,, wylen, tot het afleggen van Gezantfchappen , Diet on„ gefchikt, en, door ALBERTUS, gekooren was (-f) . Van
,, zyne gnede geaartheid heb ik reeds gewaagd ; ook
2, bleak zyne verdraagzaamheid in den Godsdienst, nit de
,, on(*) , AUBERY
emoires, p. 172 & 176.
ETER. 31 . B. hi.
„ 61c . vfo. t 3 . vfo . 654. vJo .
(t)
ITIR. 1. C . i8 . B . bt. 362 . vfi. 20 . B . hi. 140 en
„ 22 . B . hl. 442 . vfo."
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s , onverhinderde oefening, zo van den Roomfchen als vait
• den Hervormden, welken by, beiden, in zyn Prins .
• dom Oranje, toeliet (*) . Kloek en zwaar was by van
,, ligchaam , draagende een' vry grooten en blonder :
Zyne Gemalin overleedt nog Seen jaar na
• baart .

•

W. "

hem
De lengte van dit Uittrekfel verbiedt ons hier meer
by to voegen, fchoon wy daartoe anders overvloed vans
itoffe zouden hebben . De ftukjes zelve zyn onontbeerlyk voor de Liefhebberen van de G .fchiedenisfen des
Vaderlands . De fty1, in welken zy gefchreven zyn, konde fomtyds netter, zuiverder en beknopter, zyn ; waarover wy , misfchien, by eene volgende gelegenheid, wet
jets zullen zeggen . Doch, indien de Schryver, of Schry
vers, deezer Byvoegfelen hierin niet met WAGENAAR ge.
lyk ftaan, zy evenaaren hem in de gewigtiger vereischtett
van kundigheid, arbeidzaamheid, onpartydige waarheids .
jiefde en bezadigdheid .
ETEREN 1. C, st . B. bl. 430."
(t „ Auuay 1 c. p. 16d . KLurT Foed. T. I. p . 12 .9.
,, Tab . C .

I3istorisch Schouwtooneel van 's Waerelds Lotgevallen , o f
kort aaneengefchakeld Berigt der voDrnaamfle Gebeurtenisfen van deezen tyd ; verrykt met een Historisch
en .
et Plaaten en Kaarten . Ilde Deels, Ifle en
gedwerk .
2de Stuk . No . 1 . 1793 . Te Haarlem, by A. Loosjes,
Pz . In gr . 8vo .

„

E en geheele reeks van kleine noodlottigheden," vermeldt de Uitgeever, „ heeft de uitgave van dit
„ Stuk des Schouwtooneels dus Lang vertraagd , waar
,, voor by bet Publiek verfchooning verzoekt, terwyl by
„ meent zulks op beter grond to kunnen doen, daar by
„ vertrouwt , dat dit Tydsgewricht, zo interesfant als
„ moeilyk , met alle waarheidsliefde , onzydigheid en
• naauwkeurighaid, is behandeld geworden ."
In de daad, het langer tydsverloop tusfchen dit en het
laatst voorgaande Stuk, en de vroegere van dit Schouwtooneel, deedt zommigen denken, en de benunfl :igers van
't zelve vreezen, dat bet Werk, om de moeite daar aan
vast, bleef fteekeu . Wy kunnen niet ontkennen ons in
dit
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dit geval bevonden to hebben ; doch werden, door de ont .
vangst van dit Stuk, Yuly - September , bet gebeurtenisvol.
1e Jaar 179a betreffende, uit deeze onzekerheid gered .
Gaarne willen wy bekennen, dat de beoordeelende Lee .
tuur van een onnoeinelyk aantal Nieuwspapieren en an,
dere Schriften tot bet vervaardigen eens Werks van then
aart noodig ; dat her fchiften en fcheiden van bet waare
an bet valfche ; bet plaatzenswaardige of bet onaangeleegene, 't welk, zonder weezenlyk geniis, kan agterwege blyven, veel tyds, oplettenheids en moeite, kost , en wy
ons geenzins verwonderen, dat de Redacteur niet altoos
Lan fpoeJen zo ras by begeert, zal zyn Werk die waarde en lof behouden, welke bet, met zo veel regts, ver •
kreegen heeft, en by aanhoudenheid verdient ; met dit
alles zal het ons, en zo veelen als deezen Gefchiedkun .
digen arbeid hunne goedkeuring fchenken, hoogst welge .
vallig weezen, wanineer by alien fp,)ed maake, die met
her wel uitvoeren van zyn Plan beftaanbaar is .
Wy behoeven naauwlyks to vermelden, dat Frankryk,
in dit Driemaandig Tydvak , een uitlieekende figuur
maakt, en de biunenlandfcile Staatsgebeurtenisfen, zo wet
aiS die des gevoerden Krygs, geen gering gedeelte dee ..
zes dikken deels uitwaaken : dan rnoeten, daar men ons
wel zal verfchoonen van ftaalen op to geeven, dewyl
alles in bet verband behoort befchouwt to worden, hier
aanmerken, dat in alles, dit Land, zo vol beroertenisfen,
betreffende, en waaromtrent de gevoelens zo wyd nit een
Ioopen , door den Schryver eene onzydigheid words in
agt genomen, welke in eenen Gefchiedboeker zo pryslyk
is ais eene moeilyke taak .
Wat ons Land betreft, vinden wy vermeld, 't geen
daar betlooten werd ten aanziene van onzen Geaant to
.Part's, den gryzen LESTEVENON VAN BERKENRODE, en
inisters by onzen Staat in 's Gravenhaades Franfchen
ge, de to rugroeping des eerften en bet opfcuorten van
alle
inifterieele Gemeenfchap met den laatPen . Als me,
de bet b_flult van hun Hoog
ogenden , omtrent bet
Been fchuilplaats verleenen aan eenige Perfoonen, die zich
2-an de grootfte misdaad tegen hunne Allerchristlyk(te
ajef'eit, en de Koninglyke Familie, zouden hebben fchuldig gemaakt .
De groote zaak der Ql4oten of Aandeelen in bet draagen der Algemeene Lastetr , tusfchen de onderfcheide deelen van ons Bondgenootfchaplyk Gemeenebest, werd in
Herfst-
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Herfstmaand tot Band gebragt, en voor den tyd van vyt
en twintig jaaren , met verhooging van eenige en ver.
mindering van andere Landfchappen, op den volgendeil
voet bepaald .
In de gewoone Lasten van bet Bondgenootfchap moe.
ten voortaan opgebragt worden, door

Gelderland , naar evenredigheid van f
Holland
Zeeland
Utrecht
.
Frieiland
Overysfel
,
Stad en Lande
.
Drenthe
En de kas van de Generaliteit

6- 0 10
62- t 0
3-16 0
4- 109- 7- 0
3 - 9- 6
S - 7 - 8
: - 19-10
4 - 8 - 2

Te famen uitmaakende f ico . o - o
En in de buitengewoone Lasten, van welk een cart de .
zelve weezen mogen,

Gelderland
Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overysfel
Stad en Lande

.

f 6 . 7- 9
65 -11-1 0
4- 0- 4
4-15- 2
9 .17 . g
3 .1 3 - 5
5-13-10

Te fasten uitmaakende f loo- o- o
Blyvende de Kas der Generaliteit bevryd van eenig aan .
deel in deeze buitengewoone Lasten .
Dit wordt, met meerdere byzonderheden,tot dit Staatsbefluit behoorende, omf}andig opgegeeven . Wy oordeelden bet bovenflaande to moeten plaatzen , om deeze nieuwe Verdeeling, welke, met de voorige vergeleeken, zeer
elks aandagt verdient, ook onzen Leezeren in ,'t oog to
doen vallen (*) .
Op
(*) en zie dezelve onder anderen met veele opbelderingett
in de berklaaring der Unie van Utrecht, door
r . PIETi-&
tAULUS, Ifle D . bl . 247 .
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Op de Bylaage van de Oorfpronglyke Stukken, die vats
weezenlyk aanbelang en ten aanziene van Frankryk veelvuldig zyn , volgen de Leevensbyzonderhedan'van den be.
roemden WASHINGTON, met eerie keurige Afbeelding diens
onvergelyklyken
ans . Voorts is dit Tweede Deels cite
Stuk voorzien met de Portraiten der Franfche Koninglyke
Familie in een Groep, met die van CUSTINE, KELLERad . LA 1vIAN en BOURNONVILLE , zullende dat van
BALLS, tot (lit Stuk behoorende, by de afgifte van bet
volgende geleverd worden : ook vindl, men den Tempel
afgebeeld, die ter Gevangenisfe der Vorstlyke Perfooneu
ftrekte .
Van drie nog overfchietende
aanden des Jaarg 1 79?,
October, November en December, maakt de Schryver in
het llde Deels 2de Stuk, door No . i . onderfcheid, en eenert
aanvang ; doch alles bepaalt zich tot Turkyen, Rusland,
Poolen, Zweeden, Deenemarken, - Portugal, Spanje, Italic,
met eenige weinige Bylaagen : zo dat men, ter voltooijing
van then Jaarkring, nog veel belangryks to wagten hebbe.
Zeer belangryk ondertusfchen is dit uitgegeeven Stuk,
engelwerk, fchoon maar
door bet bygevoegd Historisch
Edn Stuk behelzende , naamlyk de Befchryving van Pa .
rys, met een platten grond, naar de jongite Verdeeling ;
dock, daar dit ook afzonderlyk to krygen is, zullen Wy
'er afzonderlyk van fpreeken ; naa vermeld to hebben,
dat bet beloofde Portrait van de fchoone Prinfes DE
LA BALLE bier verfchynt ; ook ontmoeten wy de Af.
beeldingen van de twee Zusters de Heldinnen FERNING,
als mede die van KARAT' ; een uitflaande Plaat, bet inons door DU OURIER vertoonende , is
neemen van
'er aan toegevoegd, otn ter behoorelyke plaatze in het
&houwtooneed to komen .
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befchryving der Stad Parys, bevattende een beknopt Ver .
flag van den tegenwoordigen Staat der voornaamftte Geestlyke en Waereldlyke Geftichten, welke binnen derzelrer
o7ntrek gevonden worden , als zyn Kerken , Kloosters ,
Abtdyen , collegian , Seminaries, Bebliotheeken, Palei4
zen, Hotels, Theaters, Tuinen, Standbeelden, Bruggen,
Straaten en den loop van de Rivier de Seine ; alles
nende tar verklaaringe van bet Plan deezer Stad, in
acht en veertig wyken, door de Nationaale Vergadering .
Te Haarlem, by A . Loosjes Pz . 1794.
In gr. 8vo,
2z4 bl . Behalven de Aanwyzing .

„

Parys, de alom beroemde Iloofdftad van bet Franfcbe
Kyk, heeft onlangs eene zo verbaazende verandering
binnen heure muttren ondergaan, dat men to recht zeg.
gen mag, dat de grootheid van bet voorig Parys geeindigd is, en de Stad, als 't ware, thans den naam van
Nieuw Parys mag draagen , en op nieuw aanvangt to
beflaan : 't is dan nu, zo ooit, de tyd om dezelve in
heure tegenwoordige gefleldheid to befchryven, en tevens
to rug to zien op de tyden van heure eerfte flichting,
aanwasch, bloei, en eindelyken top van grootheid, van
welken zy thans nedergeftort Ichynt to zyn, om, mogelyk, op nieuw to verryzen . Immers, hierin komt de
befchryving van eene Stad met die van 't leeven eens
enfchen ovpreen, welke men niet kan zeggen volledig
to zyn, ten zy die met den dood betlooten worde : zeldzaam echter valt het voor, dat de tydperken der gefcbiedenis eener Stad zig zodanig laaten verdeelen, dat men
bet einde derzelve by den flood vergelyken kan : bier
ondertusfchen last de omflandigheid van zaaken dit ge .
fchiktlyk toe . Welaaa, bet Oude Parys is 'er gewee,,t,
laat ons dus deszelfs leevensperk overzien : ten einde
deeze befchouwing tot eene voeglyke Inleiding ter befchryvinge van bet Nieuwe of Hedendaazfche Parys flrekken moge, waarin wy alleen' de gedeeltelyke verwoeste
overblyfzelen der oude grootheid zullen aantreffen, even
gelyk men in een lyk nog fpeuren van de voor}naalige:
fchoonheid van den mensch,'en, in een verwoest paleis,
nog enkele nablyfzelen van deszelfs eer(te pragt gewaar
wordy . Parys vangt aan een tweede Rome to warden,.
waar de fchoone Kunftenaar no ; de verbryzelde brokken der
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magi en kunst bewoRdert, zo 's Voiks nieuwe denkwyze

niet ook zelfs deeze overblyfzelen aan 't oog der naakomelingfchap onttrekke ! "
Op deezen gepasten en toelichtenden trant vangt de
Schryver zyn Werk aan, 't geen, gelyk in bet voorgaande Artykel gemeld is , een Sulk van het Historisch engeliverk, in bet uitgebreide Historisch Schouwtooneel, uitmaakt ; doch ook afzonderlyk bet licht ziet, en dus zeer
gevoegelyk ten Vervolge, of tot een tweede Deeltje, kan
dienen van een VVerkje, getyteld : Frankryk volgens de
jongJte Staatkundige l7erdeeling, door de 1Vationnaale Vergauertng in 1789 beflooten, en in 17(0 in orde gebragt
en inaeveerd, 't welk mede in 't Historisch Schouwtooneel,

voor 't Jaar 1791, voorkomt, (zie bet IVde Stuk deezes
Werks voor dat Jaar,) en op zichzelven is uitgegeeven .
Ging dit laatstgemelde vergezeld van eene Kaart van
Frankryk, verdeeld in 83 Departementen, bet tegenwoordige is opgecierd met een Platten grond van Parys, naar
de jongJte verdeeling in 48 Wyken, , welke zeer keurig is
uitgevoerd, en, gekleurd zynde, alles, zo onderfcheiden,
als in een Heelvels beftek mogelyk is, in 't oog doet
vallen .
De Uitgeever zegt 'er in bet Voorberigt van . ), Zy,
die bet bier bygevoegde Plan met deeze Befchryving
vergelyken, zullen we] de voornaamfte Gebouwen op
hetzelve aangeftipt vinden ; doch de kleinheid der voorwerpen, en de weinige plaats, liet niet toe, om die alle
op' bet Plan naauwkeurig genoeg aan to wyzen , even
min als bet klein beftek dulde, dat alles, tot bet geringRe toe, wat de Stad Parys oplevert, befchreeven wierd.
Wy hebben ons dus flegts tot de voornaamlte Gebouwen en merkwaardigheden bepaald , en ' doorgaans de
oudheid, Richter en uiterlyke gedaante dezzelve, opgegeeven, gelyk oak van fommigen, welke kostbaar . en
zeldzaamheden 'er weleer in gevonden werden . Ten dienfte der reizende perfoonen van fmaak, hebben wy de
Bibliotheeken, en • fomtyds ook wat 'er hoogst zeldzaamst
in dezelve gevonden wordt, aangeweezen , en de beste Ta •
fereelen in de voornaamfte Kerken opgenoemd, gelyk ook,
welke meesterftukken van den beitel 'er weleer"geweesr
zyn ; doch deeze laatfte, gelyk ook een groot aantal fraaije
Tafereelen , de Koninglyke Regeering betreffende , zyn
4hans of vernield of verduisterd , 't welk derzelver befchry-
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fchryving, zo ons voorkwam , nog to meer noodzaaklyk
maakte ."
Van het een en ander, in dit korte Voorberigt gezegd,
zouden wy Uaalen in overvloed kunnen bybrengen, inthen ons bepaald beftek zulks gedoogde : wy hepaalen
ons tot een voorbeeld . „ eest van alle," zegt de Schryver , van le Pont Neuf, of de Nieuwe Brug, fpreekende,
„ wend deeze f3rug weleer vercierd, door het waereldberuemd Standbeeld van H NORIK IV, to Paard (Statue
Eque/tre d'Henri IV) 't welk vlak tegen over de .Place
Dauphine tlondt : juist niet op her midden van den Brug ;
want dat kon niet gefchikt worden, om dat de Brug eea
fchulnfche rigting heeft . Dit Colosfaal Beeld ftondt welecr op een plein of ptatte vlakte, welke buiten den Brug
naar de Seine uitgebouwd is, en eigeLilyk de punt van her
Eitand Notre Dame uitmaakte, op een allergunfligften
ftand, wyl het de geheele Seine langs, als ook van beide
de Bruggen, die, ten einde der twee amen van Bezel .
ve , in de Stad liggen , to weeten le Pont aux Changes
en le Pont St.
ichel , als ook van de geheele Place
Dauphine , en dus in een zaer grooten orntrek gezien
kon worden, en dagelyks door millioenen van menfchen
ge Lien werd : wyl joist dit oord het allerdrukite van goheel Parys is .
„ Dit Gedenkftuk is begonnen getlicht to worded den
s3 Au ;- in' den Jaare 1614, op last van Koning LODrawvr. XIII, de Opvolger vau HENDRIK IV ; doch werd
niet voleindigd voor den Jaare 035 . De laatstgenoemde
Boning was in 't harnas, to Paard zittende , de helft
meer din leevensgrootte, van gegooten koper, afgebeeld,
en llondt op eon wit marmeren voetftuk, of piedeJlai ; aan
de vier hoeken deszelfs zaten koperen beelden, verboeldende gebondene flaaven, welke verfcheiden Krygstuigen onder den voet traden, vervaardigd door FRANCEVILLE van Kameryk, en op de vier zyden wares ko .
peren plaaten, waarop verfcheide opfehriften tot eer des
Konings gegraveerd waren . Hot beeld was getekenct
en ook gegooten door zekeren Kunilenaar, genoemd Ins
Re . Het Paard was niet van denzelfdan Kunitenaar s
en ook niet in deszelfs aanleg voor dirt beeld van deezen Coning gefchikt . Her was to Florence gemmakt doof
JrAN DE BOULOGNE, een Le :rling van nliCrtner, ANuELo, op last van den Groot-Hertog van Toseanen, kimmriAND , welke eerst van voorneemen was 'er zytm elgeti
4 e
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beeldtenis op to doen plaatzen ; want to dier tyd grist
men nog her geheim niet om een Standbeeld to paard in
eens to kunnen gieten .
en wil zelfs dat dit paard geheellyk volgens her model van TOCCA, een Leerling wan
BOULOGNE, en niet eens door hem zelven, zou genooten
zyn. Deeze Hertog en zyn Kunflenaar overleden zyn .
d e , zondt cosnlus 11 dit paard ten gefchenke aan ARIA
DE mEDICIS, de Weduwe van Koning HENDRth IV, en
Regentesfe des Ryks ; doch-het Schip, waarin her zelve
gelaaden , en dat to Livorno onder zeil gegaan was ,
ltrandde op de kust van Normandyen', en zonk naby
Havre de Grace, en dit zwaare paard bleef aldaar wet,
een jaar lang op den bodem der Zee gezonken ; tot bet
eindelyk, naa met zwaare kosten en moeite weder op .
gewonden to zyn , in 1613, na Paryr gevoerd, en op
deeze plaats gefteld werd, waar her in de jongfte onlusten, naa egter nog Lang by uitzondering 's yolks eerbied, als 't ware voor een toegift, genooten to hebben ,
eindelyk toch den 14 Aug . 1792 verbryzeld werdt .
Dit geheele ftuk werks was met een fierlyk yzeren hekwerk omringd, ten einde her befchadigen en tegenwerpen
van flyk, enz . tegen 't zelve to beletten . De ruimte, of
bet plein , 't welk op den Brug tusfchen dit Standbeeld en de Place Dauphine gevonden wordt, heeft, tot
heden , den naam van Place d'Henri IV gedraagen .
en vulde den buik van her paard met gruis van fteenkoolen, en verborg daar in een pergament, waar op de ge.
heele historie van her oprigten van dit Standbeeld , met
zeer groote letteren , in de Franfche taale gafchreeven was,
ten einde de laatite Nazaat, wanneer mogelyk dit Beelcl
e ens, door bet woeden der tyden, onkenbaar mogt ge .
worden zyn, nog zou kunnen zien , tot wiens eer env
door wien her gefteld ware ; doch de famenloop der omItandigheden heeft dit pergament onnut gemaakt ."
By de vernieling van dit Beeld, betreuren wy zo veele
andere Kunst- en Gedenkitukken, aan welke deeze Stads .
befchryving ons herrinnert . Eene Befchryving, die , verre
van dor en droog to zyn , door veele zeer to pasfe
komende verhaalen van ouden en laateren, en ook van
.den tegenwoordigen, tyd, zeer verleevendigd words : ter .
wyl de Opfteller niet in gebreke blyft om her fterk con .
trasteerende op veele plaatzen op to merken ; dan , wy
moeten de Liefhebbers, om voldoening, verzenden tot de
Befchryving zelve : waaromtrent de Opileller, in 't Plot,
ver-

DEIt STAD PARYSa

423

rverklaart : „ Hier mede hebben wy onze om- en door .
wandeling dier zo uitgebreide Stad ten einde gebragt ;
overal waar wy eenige voornaame Gebouwen of Kcrkea
aantroffen, dezelve, zo al niet befchreeven, dat ons be.
ftek niet duldde, ten min(fen aangelaipt . Zeer mogelyk
is her ondertusfchen, dat ons nog wel een enkel Kerkjen ,
Hotel of Theater, die bier in zo groote menigte zyn,
outfnapt is ; inzonderheid , wanneer die nLt , of zeer
twyfelagtig, op de groote Kaart, (naar welke deeze ver,
kleinde door VAN BAARSEL gemaakt is , ) aangeweezett
waren . Dit ondertusfchen is zeker, dat de Leezer,deeze
Befchryving by de Kaart bezigende, een genoegzaam vol .
ledig denkbeeld van her aanmerkelykfte, was in Parys
gevonden words, vormen kan ."
Zeer zal hem tot dat einde to ftade komen eene vry
uitvoerige Aanwyzing orn de voornaamfte Gebou wen , zo
lvel op het Plan, als de Befchryving zelve, in het Werk
to vinden, agter her bVerk geplaatst .

aintz tot Dusfeidorp , behelt
Reis langs den Rhyn van
zende eene zo naauwkeurige als belangryke Befchryving
der Steden , Dorpen en lrlekken , aan den oever der
Rhyns gelegen . Benevens een zeer omltandig bericht van
den Wynbouw , als ook van den geheelen Houthandel,
toeftel en be(luurin,, ; der Houtvlotten .
et Plaaten en
Kaarten. Eer(te Deel .
aintz -- Andtrnach . To
Haarlem, by F. Bohn, 1793 . In gr . 3vo . rat bl .

to deeze Reis gedaan heeft , en wanneer dezelve
gedaan is, blykt niet ten vollen . Alleen kunnen
W
wy, uit eene Aantekening (bl . 163), opmaaken, dat by,
ten eenigen tyde, to Nieuwied,in bet Huis der Boekdru{ ;kers-Societeit, woonde ; en vinden wy , was den Tyd
betreft, fpooren naa den jaare 1789 . Eene toevalhge
ontmoeting (bi . 1ig) to Coblentz leert ons, dat de onbekende Reiziger deezen Tocht Tangs den Rhyn deedt
en befchreef met oogmerk om bet Reisverhaal to doen
drukken . -- Oorfpron glyk is dezelve in 't Hoogduitsch
opgetleld ; en ons ftaat voor 'er eene Franfche Vertaalinz van gezien to hebben .
Die Uitgeever deezer Nederduitfche Overzetting merkt,
in zyn Voorbericlit , to recht op . „ Alhoewel 'er be„ •reids veele befchryvitrgen van den zo alouden als verE e a
;, rukt-
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rukkenden Rhynftroom , en der Steden aan deszelfs
„ oevers gelegen, voorhanden zyn, zal bet ecbter den
,,

„
„
„
„
„
„
„

Diet verdrieten , dit getal met nog gene
vermeerderd to zien : daar , in de eerJ}e plats , de
genwoordige Staatsomftandigheden den Rhyn een nieuw
belang, in de gefchiedenisfen der Waereld, byzetten,
en de verderflyke verwoesting, welke den woedenden
Kryg op de hielen volgt, bet herdenken aan den vooripen bloeiflaat van zommige Rhynfieden niet ontydig
• maakt ." Dit inzonderheid ten aanziene van bet gryze
aintz , ten tyde des fchryvens van dit Voorberigt , door bet Oorlogsgeweld beftormd, meer byzonder
opgemerkt hcbbende, vervolgt by : „
aar ook , ten
„ tweeden, alle Reizigers befchouwen en befchryven de
„ plaatzen, die zy doortrekken, Diet op dezelfde wyze ;
„ deeze zien dezelve uit con Staatkundig, geese uit een
„ Zedekundig, anderen wederom nit een Kunst- of Han .
„ delkundig, oogpunt. ---- Onze Reiziger heeft genoeg„ zaam dit alles byeen getrokken , en zyn fchilderagtig
„ befchreeven Reistocht , welke by voor de vierdeniaal
„ gedaan heeft ; (dit zal de Steller des Voorberibts ont„ leend hebben uit des Schryvers Voorreden , voor de
„ Hoogduitfche uitgave, welke onvertaald gelaaten is, als
„ Diets zonderlings omtrent bet Werk zelve bevattende,)
„ met Oudheid- Gefchied- Zede- en Koophandelkundige,
,i nuttige en aangenaame, aanmerkingen doorweeven ; zo
„ dat zyn arbeid, behalven bet nut, dat de Nederland„ fche Koopman utt de zo uitvoerige en nergens elders
„ zo voorkomende, befchouwing vatr den Wynbouw en
„ van den voor Nederland zo gewigtigen Houthandel,
„ trekken kan ; ook om deszelfs, na de iiatuur en op de
• plaats zelve gefchilderde tafereelen van den heerlyken
• Rhynliroom , den Nederlander in 't algemeen, wiens
„ Land dergelyke fchoonheden der grootfche Natuur niet
• oplevert, ten hoogften verrukken moet ; daar ook zelfs
„ de Geleerde zich Diet zal beklaagen , zynen tyd aan
„ de doorbladering van dit Work befteed to hebben ."
Alen moet, op bet doorleezen deezer Reize , bekennen, dat de fchilderagtige RhynJtroom een Schilder met
de pen aangetroffen hebbe . Weleens vervalt by, door
deezen fchryftrant, tot bet gebrek, 't geen by zelve gevoelde , en met deeze woorden uitdrukt : „ Het is in
,, de daad moeilyk, zo iets fchilderagtigs to fchetzen,
• zonder in het gezwullene van den Poetifchen fchryf,, trant
Nederlander
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• trant to vervallen, welke altyd bet eenvoudig fchoone

55) ."

e

Hiervan is Di t
„ der Natuur nadeelig is . (bl .
vry w kennen de volgende befchryving : „ De hitte
,, van den onbefchryflyk fchoonen dag was reeds ge .
,, brooken, en de in 't westen gedaalde Zonne wierp
• no, heur blikkerend rood door de verdeelde wolken,
,, over de boschryke kruinen der bergen, welkers top• pen van dien goudgloed blonken . De avondklok hadt
• reeds , uit den hoogverheven Kerktoren , zyn geluid
„ over de 1h11e velden doen nederrollen, en in de wyde
• velden en heuvelen den vermoeiden akkerman en wyn„ bouwer in de armen der ruste en zyner wagtende
„ gale tejug geroepen ; de bleeke
aaa tradt reeds ag• ter bet clonker woud ten voorfchyn, en Bet heur wit,, ten za gten wederfchyn op den kronkelenden flroom
„ fchitteren , eer ik , getroffen door die, tooneelen , de herberg berei!kte ." Dan men bedenke dat dit bet einde
berg
was van eenen Dag , van welken de Schryver zegt :
„ Dceze zo gclukkig als welbefteedde dag behoort in
„ de daad tot den voornaamften en aangenaamften myns
• leevens . Dronken van aandoening over de ryke Natunr• tooneclen, ging myn avond in ftille overdenking om ."
Terwyl wy als . verlegen ftaan, oin eene keus to doen
van de waarlyk fchoon getroffene Schilderyen , valt ous
oog op zyne Latidfcliaps-fchildery, als by op den Rhyra
tot de hoogte van de Trierfche 'fol- en Overamptttad
en zie --- „ Do heldere file
Boppard genaderd is .
„ Rivier vormt bier een zeer regelmaatige kom .
en
,, ziet zig in een langwerpig ovaal , dour bet ryk ge .
„ ftoflierde Landfchap, als ingeflooten ; aan de eene zyde
,, gebergte, drie hoog opgefluwd, waar bet oog tusfctien
• itruiken eene hermitage gewaar words, en onder de .
„ zelve de Stad met heure zwaare muuren, kloosters en
„ kerktorens ; aim de andere zyde wynbergen met afper„ kingea en wegen doorflingerd, en aim den voet met
„ wachthuisjes , hutjes , vischnetten en overvaarende
„ meufchen, geltoffeerd ; in t verfchiet Kamp, voor zig
„ de vreedzaame Dorpen Niedersburg ei3 Ftl/en, tusfcheu
,, akkers en vru ;tboomeu gelegerd , er boverr , in een
;, likbewasfen donker woud, van den lachend6n Yacobr;, berg, een fchoone mime hof- en lustplaats der gewee„ zene 3efuiten van Coblentz, welk de op- en afgaande
„ fchepen , zonder be,nerkt to worden, befpiedt . 1)it a11~!s
„ vormt en veriterkt het o neske deezer itreek , dat
zig
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zig fomwylen met bet verhevene vermengt . -. Doch
is het mogelyk, al bet fchoone, alle de verfcheide afwisfelingen, de verbaazende vertooningen voor 't ge •
zicht, op to merken en to befchryven ! "
lit wekt by den Reiziger eene ipraakwending aan den
jongeh Landfchaps .fchilder,welke wy zullen overneemen,
om veel fchilderagtigs, elders uitvoeriger getekend, by een
to vinden . „ flier, jonge Landfchaps-fchilder! hier opent
,, zi ._ voor u de rykite School . - Het tafereel der
„ waarheid ligt a ileeds voor oogen, en biedt u meer dan
„ alle de fchatten der rykite galleryen en kabinetten der
ogten tocti onze jonge Kunilenaars, gelyk
,, waerela .
• SWANEVELD en SACHTLEVEN , SCHULTZ en 11IANNS„ KIRSCu deeden , de oevers van den Rhyn bezoeken ;
„ hoe veele duizende onnoembaare voorwerpen zouden
„ zig wet vanzelve aan hun voorilellen, welk zelfs het
,, vii , dingryktte vernuft Diet in ftaat is uit eigeu dich„ terlyke krachten voort to brengen .
Het oor!prong„ lyke overtreft alle kunst van navolging. - Welk een
• tekenfchool tusf~hen deeze ftille en egter bewasfen ber• gen en hangende klippen, aan welkers voeten de edel„ tie Rivier van Duitschland zig in de onderfcheidentle
„ kronkelingen flingert ! Welk eene menigte belaugryke
• en verhevene voorwerpen, duor de Natuur reeds in
• regelmaatige orde ontworpen , en in verrasfende har .
Hier zagtlyiz
,, monieerende groepen famengefleld !
• afhellende fchaduwryke hetivelen, die, door de lieflyke
daar gefcheurde rotzen,
• zonne verguld, blinker
van welke beeken of wilde regenplasfen nederbruis.
• fc'.ien, en in welker holen en uitftekken, treurige over• blyfzelen van vervallen Sloten, de wooningen van lang
• verdweenen Helden, met mosch, braambeziEn en vaal„ groene ftruiken, bekleed, het bevallig ontroerende in
,, het landfchap verwekken : oude gryze wouden, die zig
• met ontzag wekkende deftigheid tot boven de wolken
• op!lapelen, en den prachtigen gezigtskring plegtig be• ftuiten . --- Bontgekleurde dorpen en kloosters, kapel• len en torens , molens en afzonderlyke hoven met
bezeilde fchepen en belaaden
• boomen omiooten
• aaken, vaten, en ten deele overeind ftaande baalen, die
• den ledigen aanfchouweren tot fteun en ruste dienen,
• en met welke zig bet gevoel van bet arhei+lend fcl .eeps• yolk verbindt . lilt alles op een kleinen aftlaud met de
„ overal groenende en lachende Natuur ge!!at :kig veree,, niyd

•
•
•
•

RETS LANCE DEN RHYN .

427

welk een voedzel verfchaft dit voor
y , nlgd to zien
„ den geest ! welk een uitmuntend voorbeeld voor den
„ jongen, zich zelf oefenenden, Landfchapsfchilder!"
Naa dit alles zou men zich zeer vergisfen, indien men
deeze Reis, a!s geheel nit Tafereelen van Rhyngezigten,
aanmerkte . Niet weinig, tot de Oudheidkunde behooreude,
treft men in de Stad- en Plaatsbefchryvingen aan , en wordt
her duistere der Oudheid door veelvuldige Aantekeningen
nan den voet des blads toegelicht . --- Terwyl de tegenwoordige toeftand der Steden zyn deel krygt . In her
tnededeelen der berigten blykt des Schryvers recht inAgt van her belang des Handels , van de voortzetting
der Weetenfchappen en den
enschdomme nutte kundigheden, Diet alleen in de verhevene takken van Taalgeleerdheid en Wysbegeerte , maar ook van Burgerlyk
Onderwys . Was her Diet to uitvoerig voor ons betlek,
wy zouden overneemen 't geen by van de Inrigtingen to
Cohlentz vermeldt ; en byzonder die her Kweekfchool van
School rneesteren betreffen . Een lluk van zo veel aanbelangs, en waar op thans de aandagr van veele Leden der
Nederlandfche
aatfchappy : Tot Nut van 't Algemeen ,
gevesrigd is, en die bier wel eeuige aanleiding tot her
ontwerpen of verbeteren van hun Plan kunnen vinden .
Door de fchi'akingen to Coblentz door den Keurvorst gemaakt , door de medewerking der Geestlyken , door de
voordeelen erg voorregten aan de Schoolmeesters gefchonken, die in de Reis zelve moeten geleezen worden, heeft
men een daadlyk beftaan gegeeven aan eerie verbetering
in bet School'-eezen , welke den gevoeligen Schryver
doet uitroepen : - „ Gelukkige tyd voorelken Vriend
„ van 't
enschdotn !
waarin men
dank zy
„ der goede Voorzienigheid ! --- alle takken van nut„ tige en aangenaame Kundi ;heden, Diet alleen voor den
„ (land der Geleerden , maar voor elken beminnaar van
„ bet goede en fchoone in 't gemeen bearbeidt , en den
„ mensch , door de vereischte befchaaving van geest en
„ lichaamskragten , Heeds meer tracht voor to bereiden
„ tot then graad van volkomenheid , welke by ongehinderd
„ in toekomende tyden,onder de befcherming en bet geleide
„ van belanglooze en menschlievende aanvoerders, kan en
„ zal bereiken ; in welke de waarheid, door de verheven,, fte Throonen van Duitichland, geeerhiedigd en gehoord
„ wordt, in welke de Regenten, de Wysgeeren, in her
Ee4
„Ka-
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Kabinet, op den Recliteritoel , en in de Studeerkamer,

• eendragtig werken, om bygeloof, zelfbelang, volksver„ drukking, kabaalen, veragting van den geringeren stand,
• onweetendheid en onbefchaafdheid onder den gemee• nen hoop, allengs nit to roeijen , en de Regten der
enschheid tot het tneetfnoer hunner Wetten en Voor•
„ itellen to maaken ."
De befchryving van het Nieuw Paleis des Keurvorsts
is fchoon, en toont de Reiziger hier, gelyk eiders, een
bevoegd Kur,stregter to weezen in 't geen tot een goe .
den imaak, en wel byzonder tot de - Schilderkunst, be •
boort.
et Xieuwied is de Reiziger zeer ingenomen, en geeft
een gansch voordeelig berigt van 't geen de tegenwoordige Vorst FREDERIC ALEXANDEr, doet om zynen klei .
ti en ftaat. welitand to bezurgen ; door Vlytbetoon en Han .
del aan to moedigen , Buttenlanders to lokken . „ Alom
„ heerscht," fchryft hy, , in dit kleine Graaffchap, dat
„ eerst onlangs tot een Piinsdom verheven is, leeven en
„ werkzaamheid onder de lngezetenen , die nit omtrent
„ i5oo Huisgezu,nen bettaan ; overal een itreeven naar
„ meerdere befchaaving en hoogere volkomenheid .
Verdraagzaamheid en Vryheid in den Godsdienst , in den„ ken en haudelen . , De Belyderen van allerlei Gods .
s, dienstgezindheden, Gereformeerden, Lutheraanen, Hern„ hutters ,
ennoniten ,
uakers , Roomfchen , Wooden ,
„ enz . woonen bier vreeoLaam by elkander, en bieden

• de een den ander broederlyk de hand ." ---•

Zeer
gunitig is zyne Befchryving van de Hernhutters , of zogextsamde oravifche Broeders .
Eene Kaart van den Rhynftroom, van
aintz tot Asaiernach , of zo verre dit Deel loopt , belpt den Leezer
om hem die Rivier langs to Widen, ea is 'er , tot verfraaijing, een Gezigt op de Stad
aintz bygevoegd .
Utt de bygehragte Staalen zullen ooze Leezers hebben kunnen zien, dat de Vertaaling deezes Werks in gelukkige handen gevallen is,
Wy verwigten eerstdaags
een twezde en laatfle Deel.

.
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Schetzen your het Alenfchelyk dart, doer j . 'E' . DE WITTE, Junior.
Tweede Deel. Te 4bnfltrdam by de Vid . J. Doll , 1793 .
ha gr. 8-Yo .
cnewel niet Allen van evenveel gewigts , laaten zich , egH ter, deeze Schetzen, in een uur van uitfpanninge, met
genoegen leezen . In 't byzonder durven wy dezelve
can de Jeugd, zo van de eene ~, 1s van de andere Sexe, wanneer de lee:lust by haar begins uit to botten, gerustlyk aanpryzen . De il;ukjes zyn, meestal, kort, en loopen of wanneer de nog niet gevestigde aandagt begins to verfiaanwen .
Daarenbolen zyn de .gevoelens edel , menschlievend ; de bevordering der dcugd' is een doorloopende Karaktertrek deezer
Schetzen .
Voor 't grootfe gedeelte bevatten zy korte Ge .
fchiedenisfen , Voorvallen , Ontmoetingen , gelukkige of rampfprfedige Uitkomflen, terwyl men, tusfchen beiden,eenige korte
Dichtfluk)es aantreft ; omtrent welke wy moeten getuigen, dat
dezelve niet onduidelyk uitwyzen , dot de Beer DE WITTE,
zing by zyn werk beefs gemaakt van de beoefening der
Dichtkunde, in de edele kunst aanmerkelyke vorderingen heeft
gemaakt, in vergelyking van zyne vroegere Dichtproeven .
Daar de meeste Schetzen to long zyn om to kunnen geplaatst
worden, deelen wy bet volgende Dichtflukje mede ; bet heeft
tot Opfchrift :
iiwV HAFT ZY UWP 1tECHI Ea !

Natuurgenoot! nryn Ziel, door uw belong gedreeven,
• Vondt altoos in vw hell haar eigen heal bereid :
„ k lien dikwesf zwaar beproefd, in myn verbttterd leeven ;
• Doch fleeds bleef n,enfchenmin wyne enkle zalighetd!

„

„ Eene ondervinding, uit den rampfpoed voortgefprooten,
• Bewees my dot op card ons waar geluk niet woont ;
„ De broaffle flerfling wards nit zynen rang verflooten,
• Terwyl het wuft geval de onwaaidfle zutten how!
„ Eoclr't Hart, myn Slofgenoot! ons hart moet ons waardeeren :
• dis alles ons verlaat , blyft ons 't gewisfe by ;
• Gewis, ens eigen hart moot ons het eerst vereeren,
„ Dan flappen wy, vol moed, een Letg vol ramps op zy!

• Ret kleene leevenswebbe is fpatdig afgefponnen ;
,, De fcepter en de ploeg zyn een, in 't oog van God ;

• Doch, fprcekt het hart ons vi y - heeft men het kwaad verwonnen ,
• Dan is elk rnensch ecn Yorst, hoe oak verrolgd door 't 16t!
.
F
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't Zegt weinig of deeze aarde ons toelacht met haar zegen
„ !)an of een flormbrk ion ons kromt in diepe ellend ;
„ Geloof me , ons hart alleen moot onze daaden weegen ,
„ En, als t die edel vindt, is alles wel in 't end!
„

jlfengelingen , door PETRONELLA
OENS en BERNARDUS BOSCH,
Isle Deels I/te Stnkle .
Te 41rn,jleldarn by J . J~ . van Laar
In gr . 8vo . I8G hl.
ahuet, 1793
a eene Opdragt in Verfen aan den Burgervader
deelen
ejufvr.
N
en de Eerw.
nosc ,u , in dit Boekje een aantal ftukken mede , wegens hunHENRTII
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nen verfchilknden inhoud to recht met den naam van
engelingen bettempeld . Zy draagen de volgende Opfchriften . flan
den Vrede . De Godsdienst van den llensch . Net Patrietismus .
1'aderlandsliefde . De verllchte agttiende Eeuw . Overdenking in
eenzaam,'ieid , terwyl het gefchut der Franfchen en Oostenrykers
een rlondirenden Hb'eergalm wyd en zyd verfpreidde , den a911en
van Slagrrnaand 1?9a . Vryheid en Gelykheid. Frye Zanglust,
an een fchoonen Nacht.
dan den 1Vicht .
KaRE r IXle,
Ironing van Frankryk : aan de y oor flanders der Dwinglandy .
Over den Slaavenhandel.
NB . Geenzins ten voordeele van
denzelven . Byvoegfel uit u . J . FROSSARD . De waare Friend der
H'ryheld. Het kenmerk der Goidelyke afkornst in de nlenfchelyke
vatuur ; en CHARLOTTE aan SELINDE, over den dood van haar
J7i tend .
De meeste deezer Onderwerpen zyn zeer wel behandeld, en treffen den gevoeligen Leezer .
Een voorbeeld daar
van geeve het voigend Stukje, van de overdenking in Eertza :Jmheid , by het hooren van het gefchut .
„
oordend geluid I dat door de flute akelig heenen rolt ,
waarom v rdryft gy nog de kaltnte, die my begon to overfchaduwen? Het losbrandend gefchut bruit nog om de overwinning ;
Bike fchok verkonthhgt den dood --- myn hart beeft . 6 God!
we iigt eirdigt het leven van een' nuttigen medeburger der waereld op dit tyddip
welligt dringt een kogel in zyn hart ,
en verfmoort terwyl bet lo , barftend geluid nog dommelt, een
]even, dat niets dan zegen en geluk otn zich been verfpreidde .
DTOoalyk valt op dit oogenblik de braaffie Vader van een
bekoo •l yk b'oeijend gezin ; vruchtloos zal de verlangende Echtvriendin naar hem uitzien --- vruchtloos zal zy haar' Zuigeling het vaderlyk welkom leerea tiamelen
vruchtloos
zulen de huppelende kinders de vleijende armpjes naar hem
. nooit, nooic zullen zy hem wederzien !
uitlreikken
Neen ongelukkigen uw liefling - uw hefchermer, ligt onder de vertrapte dooden - ongekend en gepiunderd zal by
op , bet Slagveikd door den overcvinraar begraven worden .
EtI
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Elke fchoot voert eene koude rilling door myn bloed, en my t
tie verbeelding verliest zich in doodelyke tekeningen . Achtbaare Grysaards liggen met den dood to worltelen naasc bloeiende jongelingen , wier vermorzeld brein wyd en zyd heenfpat .
Hier valt een edele Dienichenvriend met bet gebed
der tederfte broederliefde op de verbleekende lippen -- en
de fnoodfte booswicht , gevoelloos en wraakziek in dcn Kryg
gewikkeld , blaasc op de hoist des grootmoedigen al vloekend
den jongften adem uit . Daar gilt de wanhoop ; ginds fmeekt
de Vriendfchap , en geheel de natuur ftaart met weemoedigen
angst op den uitflag des lryds .
4ardsenglen! kunt gy traanen weenen?
LT7eent dan, terwyl de iiienschheid woedt ;
Weent
als geweld en wraak vereenen,
Belust op rookend
enfchenbloed.
llledlydende Englen! ja uw traanen
Zyn paerlen voor uw hemeldeugd
Zy fchittren op de Zegevaanen,
Die 't glor ypad der onfchuld baanen,
Xs morgendaauw van refine vreugd.

Waaram die wreede lnoordtooneelen?
.,*b! kan de hand der broedertrouw
Geen waare grcotheid wakker flreelen ?
llloet fmas t
meet duldelooze rouw
De Zegepraal des rechts verzellen ?
Iiloet zo veel Hoed dan 't offer zyn,
Xs towed der heldenborst doct zwellen
En weirloosheid haar juk voelt knellen ,
WYeleer misleid door ydlen fchyn?
Verwoesting bruit uit yzren monden,
De tVapenkreet ontroert natuur ;
Het load, naar 't broederhart gezonden,
Bereidt het yslykst flarvensuur.
Neen Held! die 't zuchtend recht verdedigt,
Gem wrack onteert tow dapperheid ;
Now wardt uw grootfche ziel beledigd ;
ills ontrouw zich wet 't recht bevredigt,
Dan wordt uw vriendfchap ntajefleit .
enschheid heeft zich zelve ontluisterd ,
De
Zy boodt haar hand aan Dwinglandy ;
Nu ziet zy zich vertrapt,
gekluisterd,
En firydt zich - fchoon al worstlend -- vry.
o COO
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a God! hrtar grootheid zal herleeveni
De trotschheid beefs haar jeugd wisleid ;
Haast doer zy aardstirannen bee yen,
Haast durft zy naar vohmaaktheid flrtes'en Bekoord door Englen zaligheid."
Volgens openbaare bekendmaakingen , heeft men geen Ver .
engelingen to wagten : zo dat dit eerfle
voig van deeze
Deels eer/le Stukje to gelyk het laatlle Deels laatlle Stukje
kau heecen .

De gevalk-n van PEREGRINE PICKLE . Naar het Engelsc& van den
fleere S OLLET . Eerfle Decl. In 'sHage by 1 . van Cleef,
1793 . In gr . 8v0 . 426 bl .

, die de Werken Van
geleezen, en deszelfs vernuft bewonderd hebben, zulten Been minder vermaak vin .
Zy
gevailen ; in welken
den by bet doorbladeren van
STERNE

PICKLE'S

de Commandeur TRuNNION bet zetfde luimig karakter bezit,
dat TRISTRA ' S Oom TOBIAS overal does blyken ; alleen met
die uitzondering , dat de eerfle altyd van de Zee en den
Scheepsdienst, de laatlle da-tr tegen van den Oorlog to land ,
zyne redenen ontleend . Eene menigre gevallen, die wy niet
z!=.lien fchetfen , nadien dezelve, in dit eerfle Deel, reeds 3 :1+
byzondere Hoofdffukken, met gepaste opfchriften, vuilen,
fchilderen de byzonderheden van een aantal zeldzaame karakters, zo wel, dat men hen, als waren zy levend voor onze
oogen , ziet werken . Een bewys van bet laatlle, en van filet
luimig karakter van TRIJCcNION, zal bet volgend kort berichc
ktmneu opleveren . Een zeldzaame echtverbintenis aangegaart
bebbende, zend by, ter voltreltking daar van, zyne Bruid naar
de naast bygelegen Kerk, om hem aldaar op to wagten . Ben
proeflluk van zyne galanterie willende geeven, tlygc by, benevens
zyn Luitenanc , op twee Harddraavers, aan het hoofd van alle
zyne trawanten en bedienden van het mannelyk geflacht, mede to paard gezeten , en uitgedoscht in de witte kleedjes ca
zwarce bonnettea, welke zyne Sche,-psroeijers voorheen ge .
et deeze Equipagie treks by van zyn huls,
dragen hebben .
of zogenaamd Garnizoen, naar de Kerk ; doch door eene Heg .
ge, welke in den weg flaat, verhinderd wordende, om verder
in dezelfde richting voort to trekken , lost by zyn pistool ,
en wend vervolgens naar de andere zyde, met de lyn van zyn
voorigen Cours een flampen hock maaksnde ; terwyl de rest van
het Esquader zyn voorbeeld volgc , zich beflendig in elkan .
ders agterhoede houdende ; even gelyk een vlugt wilde Ganzen .
De Braid ongerust geworden zynde, over bet lang wegbiyeren van haaren Bruidegom ; rerwyl sex gelyker tyd de onbezuis-
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2uisde drift eener nieuwsgicrige menigte , eenige lieden half
flood gedrongen, en verfcheidene Banken in de Kerk gebro .
ken heeft , zend een knegt om to zien war 'er hapert. Deeze
verhaaA over den byzonderen optogt, en de wonderlyke ma .
pier van des Commandeurs reizen , vervoegt zich by hem,
en verhaalt hem , met hoe veel ongeduld zyne l3ruid en de
Z'rienden hem reeds wagcen . Op deeze boodfchap geeft TItuNNIoN ten antwoord :
„ hoor eens bier, kameraad ; ziet
• gy dan niet, dat wy ons haasten, zo veel wy kunnen? Keer
„ ce rug, en zeg san die geenen, die u uitgezonden hebben ,
• dat de wind owgeJchooten is, zederc dat wy her anker geligt
• hebben , en dat wy nu genoodzaakt zyn to laveeren , en
• flechts korte gangen kunnen doer, uit hoofde van de naauw• to van het Vaar:vater ; en dat, wyl wy binnen zes fireeken
• van den Wind leggen, zy lets rekeren moeten op de nris• wyzing en afdryving ."
God zc en ens! Ylyn Beer! (zegt
de Knegt) spat reden hebt gy toch, otn op die manier to ziegezaagen? (Jeef fleclats uw paard de fpoeren, en ryd al regt trit ;
en tk wil 'er voor infiaan , dal gy , in winder dan een gtlartier
ears, voor de dettr van de Kerk zult zyn.
„ Wat! vlak
„ in den wind op? (antwoord de Commandeur,) wel hei! broer
„ lief! Wzar hebt gy de Navioatie geleerd ? HAWSER TRUN .
„ NION is de man niet , lien men hoeft to Ieeren, hoe by
• hier, by den helderen dag, zyn Cours moet zetten , of hoe
• by zyne eigen calculatie moet maaken . En war u becrefc,
„ kameraad! gy kent de Zeiladie van uw eigen Fregat best."
De Courier keert bier op naar de Kerk to rug, en de
Commandeur, door zyn geduurig overleggen, met zyn gevoig
den hoek der Pastory, die boven wind van de Kerk
at ,
reeds zo goed als bezeild hebbende, klinkt ongelukkiglyk her
muzyk van een party jagthonden de twee I-Iarddraavers in de
ooren . Deeze zetren her plotfeling in een vollen ren, en, alle
hunne Spieren uitrekkende, vliegen zy, met een ongeloolyken
vaart, dwars her veld over, fpringen over heggen en flooten, en
over al war bun in den weg ftaat, zonder zich her minfle over
hunne ongelukkige Ruiters to bekommeren . De Luitenant,
wiens Paard dac van TRUNN1oN vooruit gerend is , begrypende dat bet eene groote dwaasheid en verwaandheid zoude
zyn , wanneer by zich , met zyn houden been , vast in den, Zadel wilde houden , neetnt zeer vertlaadiglyk de gunflige gelegenheid waar, out zich van bet paard to laaten glyden, in een
digt met klaver begrocid veld . Hrer op zyn gemak liggende,
en zyn Kapicein op een voile galop ziende aankomen, roept by
hem met de gewoone fcheepsgroct toe :
Tf'aar leid de
reis? halo! De Commandeur in eerie onbegrypelyke benaauwdheid , hem in bet voorby vliegen overdwars aanziende, antwoord met eeue beevende ilemtrte : - „ G y hebt goed praa .
• ten, waarlyk! Gy legt daar veilig voor anker. Gave de He-'
„ mel, die ik ook al zo wel Yet tuid was!" -- Deeze wensch
e ch-
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echter words niet vervuld,dan na dat by over een hek vast vyk
dwarsboomen , vervolgens over een hollen weg been gevlogen, en door zyn Paard in een Rivier geworpen is, in wellte
by , als in zyn Element leevende , weder tot zich zelven
komt, oin bet verhes van zynen opfchik aan de Oinftaanderc to
beklaagen .
Deeze opfchik moeten wy nog fchetfen , om dat dezelve
karaktermaatig is. Hy had, naamlyk , ter eere van zyn trouwdag, zyn beste Weed van fyn blaauw taken aangetrokken , door
een Kleermaaker van Ramsgate gemaakt, en voorzien met vyC
dozyn zo groote als kleine pinsbekken knoopen, Zyn brook
was van hetzelfde flof en met breede linten en ihnkken aan
de knien vastgemaakt . Zyn kamifool was van rood pluis, met
groene fluweele kleppen en gouden knoopsgaten . Zyne laar .
fen hadden eene naauwe gelykenis, zo in kleur als gedaante,
met een paar lederen brand-emmers . Zyn fchouder was verfierd met een breede buffos draagband , waaraan een byster
groote hou .ver hing met een gevest als dat van een flagzwaard . En aan beide zyden van den zadel flak een verroest
piflool uit, geklemd in eeu holfter, met een beerenvel bekieed . Het verlies van zyn knoopparuik en omgeboorden hoed,
die anderzins in hunne foort weezenlyke zeldzaamheden waxen , ftrekte geheel niet om de fraaiheid van bet fchildery to
verminderen . In tegendeel, zyn kaale kruin, en de natuurlyke
lengte van zyn geese tronie, zich nu bloot voor bet gezichc
vertoonende, zo bragt zuiks niet weinig toe tot bet zondertinge en klugtige van bet geheel .
Het verhaal, dat TRUNNION , aan de verbaasde omflaanders,
van zyn afgelegde reis doer , is niet minder luimig , dan at
bet voorgaande, en zal bet for van deeze Proeve uitinaakett .
„ la, zic daar, broertje lief," (zegt by tegen een der Hee .
ren, die hem in zeer beleefde termen gevraagd heeft, of by
niet order weg zyn medgezel is kwyt geraakt,) „ je zult mo• gelyk denken, dat ik een vreemd flag van een mensch ben,
• nu je my zo wonderlyk ziet toegetakeld ; inzonderheid,
aar
• daar ik eeu gedeelte van myn wand verlooren heb.
• het is, moec le weeten , zo toegegaan : Heden voor den
„ middag , de klokke Lien uuren, ligtte ik van voor myn
• eigen huis . met fclloon weder, en een frisfchen voordeeligeis
• wind, Zuid-oost ten Zuiden,het anker ; zvnde myne destislatie
aar.
• naar de naastbygeleegen Keric, op de fl welyksvaart .
• nog naauwlyks waren wy een quart myl omder zeil geweest,
• of de wind, omfcbietende , woei ons visit in ous bakhuis ;
„ zo dat wy , gelyk ie ziet , wet genoodzaaltt waren , dent
• ganfchen weg over to heveeren . Des niettemin hadden wy,
• reeds byna tot bet ge.-igt der Haven opgeloefd, toen deeze
„ onze Psarden, in een oogenblik, voor den wind ®mvielen,en,
,, niet meet paar het roer willende luisteren, als blikfems met
• my en myn Luitenant voortfchooteu . Hy had het gelyk ,
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„ dat by, binnen kort , op een goeden grand ten arnker kwaur .
aar ik, armen drommel! ik wierd over Rotfen , .,
„
Banker e •I
„ TVelgronden been gevoerd , zo dat ik eenige goederen orer
,, booed mocst werpen ; onder anderen een allerbeste knooppa„ ruik , en een hoed met goad boordfel. Eindelyk ben ik tab
„ vlak water, en op cen goeden grind gekomen ."
Wy kunnen niet ontveinzen , hier en daar, in dit anders
bevallig Werk, eenige losfe uitdrukkingen aangetroffcn to heb .
ben , die , offchoon dezelve met bet karakter der handelende
perfoonen al overeenkomilig mogen zyn, in bet hart van zor, .mige Leezers zulke indrukken nalaatea , aan welke wy nl, ;t
gaerne onze Jeugd zouden overgeeven .
ogelyk, dat men, lay
bet vertaalen der volgende Deelen, gepaster, of liever minder
ontllichtende, woorden vindt!
Wysgeerige Staat- en Ilistorie-kundige Brieven, tusfchen een oe,
voelig iVederlander, en 't beminnelykfle Batavif he
eisje;;
door den Schryver van het Dichtflukjen de Egaliteit . sate
Stukje . Te dmjlerilaw, by J . L . van Laar ahuet. In gr .
SvO . 48 bl.
y hebben, ten opzigte van bet Tweede Stukje deezer
Brieven , re rug to wyzen tot bet geen wy van htt
Eerlle gezegd hebben (*) .
et meer dan dit, pryst zich hrt
LEONARD, die op eenen zo wydvertegenwoordige aan .
fchilleuden denktrant fchreef , daar toe bewoogen door eer .
Verraad, welts kennis wy toon dagten dat ons zou ontknoo .
pen hoe by zichzelven zo ongelyk was, laat ons , met bet
beminnelykfte Bataaffcke Ilfeisien, des in dezelfde onzekerheid,
als by fchryft : „ Het Verraad, wear van ik let voorwerp
,, gewee .t ben, begeer ik zeker voor u to verbergen,
't
• heeft ook reeds al zyne working verlooren, la her is alreeY
„ geheel nit myn hart verbannen : gy weet, dat ik, in der .
• gelyke gevallen , de gelukkige eigenfchap van vergeetig to
• weezen bezit ."
Dan wy ontdekken, in dir vervolg der Brieven, dat LEONARD, de Held deezer Brieven, getrouwd is aan de braave
CHARLOTTE, die by, als eene beste Huisvrouw, hartlyk lief
heeft ; maar dat by ook SOPHIA, let beminuelykjle Bataaff he
eisjen, bemint .
„ 't Is zo," fchryft by aan zyn Wend EELHART, „ ik on„ dervind werklyk, en heb bet reeds een langen tyd ondervon„ den, dat ik en CHARLOTTE en SOPHIA tevens kan beminnedl :
• 't geen ik CHARLOTTE altoos heb toegewenscht bezit so .
• PIIIA
maar de braave CHARLOTTE zal my nimmer ver• oorlooven let to belyden en can de geheele wereld to
• toone>, . Zy gelooft, dat bet alleenlyk vriendfchap is .
„ die ik voor FOPHlA gevoel , en nimtner zal ik haar doen
„ bezeffen , dat liefde en vriendfchap eene zelfde zaak is,
, . onIV) l1genesne Vaderl . Letteroef. Your 't Jaw 1793 . zfle St . bl . 5 .17 •
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onder tweederleie benaaringen uitgedrukt ; benaamingen, die
alleenlyk to kennen geeven , tot welke Sexe hec beminde
voorwerp behoort .
Zo zy ooit vermoedt, dat ik soPIiiA bemln, niet als Vriendin, (volgens haare denkbeelden,)
maar als Wlinnares, dan zal de jaloufy haar voor myne oogen
weg doen kwynen , ik zal de moorder «orders van eene
getrouwe Vrouw, en, 6 God! wat zal myn hart char by to
lyden hebben want ik bemin haar waariyk, of kan men be.
minnen en moorden to gelyk? nu reeds , nu zy nog niets
van myne verhorgene liefde vermoedt, nu reeds kwelt het
my to weeten, dat zy op myn hart bouwt als op een rots
Op den raad zyns Vriends , urn alles voor CHARLOTTE ver .
borgen to houden, en zich dan vrymoedig in bet bezit van eene
Vriendin als soPHIA to verheugen, vraagt LEONARD, „ maar Leste
an! zal ik uw raad altoos kunnen opvolgen? Gy kent my• nen leevendigen aart, en myne natuurlyke aanlage tot ver .
•
In de daad, zyn toeltand is hoogst gevaarlyk .
• rukking?"
Ily fchryft, „ de bevallige soPLA is myn Huisvriendin, de hart.
• vriendin van CHARLOTTE!" En wil men weeten met welk een
oog by de eerstgemelde befchouwt, by zegt bet ons in den
coon der verrukking . „ Toen ik deezen Brief begun, verliet
• zy haare Vriendin, en ik had meer dan twee uuren haar aan„ genaam byzyn genooten . - Zy was in een thans zeld„ zaam, maar weleer gewoon, opgeruimd hunmeur ; zy dartelde
hec
„ voor myne oogen als een fpeelende bevalligheid
• leevendigst genoegen had zich op hear gelaad geplaatst --„ de liefde fmeedde in haar hemelsch fchoon oog fchig• ten , die, als onafgebrooken, elkander opvolgende , van daar
• in myn hart invloogen
de bevalligile glitnplach, die
• haaren mond verfierde, gaf my alle oogenblilcken verzeke• ring van haare liefde
6 ! hoe zat zy daar! de mede .
• heerfcberesf over myn, gevoelig hart, hoe zat zy daar in
„ alle haare bekoorlykheden ! betoverend als eene weldaadige
„ Godin
hoe verrukkend was haar zacht kleurig en be„ vallig plooiend tooizel ."
Verruickende Gedagten voor bet Ledikant Van CHARLOTTE,waar
mede dit Tweede Stukje afloopt, fluit by met deezen uitroep : -„ SOPHIA!
ik beef!
kom zie haar rusten de gelukkige kige ! zie haar rusten, en hat uwe tegenwoordigheid my
• eeue afleiding veroorzaaken, op dat myn hart bedaart
• ik ben my zeiven niet!"
Waarop zal dit ales uitloopen ? . . . . Wy weeten bet niet
to ragmen
In deezen Brievenbundel komen , behalven
kleindere Dichtfukjes, twee uitvoeriger, bet een van een pein .
zend Dichter, LEONARD'S Wend, getyteld : Schets van 't Cha .
raer eons Boozen en eens Braaven
ans, in vesfchillende Standen van het leeven . Het andere voert ten c'pfchrifc : Ce Huishoudelyke Egalateit . In beide ontbreeken geen flouts trekken ;
doch de fchoone en waarlyk verhevene hebben wy Diet kunnen
vinden.
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]LETTER .OEFENINGEN,
De Bybel vertaald, om/ehreven en door Aanmerkingen opgehelderd. AgtJte Deed. Te Utrecht en Am/terdam, by
G . T. van Paddenburg en Zoon en J, Allart, 1793 .
In gr. 8vo . 613 bl.
ndanks de zwakke lichaamsgefteldheid, met welke do
Eerw . VAN VLOTEN, by aanhoudenheid s blyft wor •
flelen, behoudt, nogthans, dezelve genoegzaame fterkte
van geest, en lust tot oefeninge, om zyn Bybelwerk onafgebroken to kunnen voortzetten . W y verheugen ons
over het geluk, welk zyn, Eerw ., ten dien opzigte, geniet . Jammer, immers, ware bet, dat 's
ans arbeid,
aan bet nuttigfte allet Boeken, en door welken aan .alie
hoogfchatters der Openbaaringe Been kleine dienst gefchiedt, door lusteloosheid, van den karat des lichaams
ontflaan, moest worden afgebroken . Het thans afgegeeven Deel bevat de Voorxeggingen en de Treurzangen van
JERE IA, nevens bet Boek van EZECHIEL . Volgens aan .
kondiging, in het Voorberigt, zal met bet Negende Deel
het 0 . Testament beflooten worden .
De uitvoering is hier de zelfde, als die der voorgaande Deelen . In de Inleidingen tot de Voorzeggingen, geest
ale Heer VAN VLOTEN berigr van JERE IA'S lotgevallen t
karakter, fchryfftyl en verdere byzonderheden, hem en
zyne amptsbezigheid betreffende . „ JERE L ," fchryft VAN
VLOTEN , „ was een mensch in geaartheid vreesagtig,
„ die een flil leeven, zonder de minfte inzichten, boven
„ alles waardeerde, evenwel onder dat alles niet koel,
„ en onaandoenlyk, maar hartelyk zyn Vaderland bemin .
„ nende ; hierom doet zyne zagte geaartheid hem niet
„ ftreng dreigen, maar ftil in zich zelven klaagen i en
„ zugten onder dat beitaan ." Omtrent de Treurxangen
is VAN VLOTEN van oordeel, dat dezelve, niet zo als
JosreHUS en HIERONY US , en in laatere dagen j . D .
ICHAELIS , gewild hebben, als Treurliederen op den
dood van Koning JosLA, maar als onderfcheidene Gezart
gen „ moeten befchouwd worden ; ieder op ziclk zelv6
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ilaande, die door verfchillende orde en mast rich onderfcheiden, en ieder eene byzondere omftandigheid bezingende . EzacrEL was, volgens den Heer VAN VLOTEN,
een tydgenoot van DANIEL On van JEREsIIA ; met den
eerften, egter, flegts by gerugte bekend ; doch, met den
anderen, in eenige verflandhouding leevende . In de voordragt van zaaken munt EZECHIEL nit, in bet fluk van
orde , boven alle de andere Propheeten . Dat by veel
Chaldeeuwsch in zyne Opftellen brengt, laat zich verklaaren uit zyn verblyf als balling in den oord, alwaar zulks
de landtaal was . Zyne manier van profeteeren koomt
meest overeen met die van DANIEL en ZACHARIA ; doch
zyn voordragt bevat minder van het profeetisch-poeti .
fche ; voerende by meestal eenen ftyl, die niet alleen
ondicht is, ,, maar zelfs de voordragt van de publieke
• monumenten der Oudheid fchynt to volgen, door her„ haling van zaken, en eene zelfs fiotende opeenftape• ling van fpreekwyzen :" hoewel hy, voor 't overage,
voor bet profeetisch, dichterlyke niet onbekwaam was :
waarvan zyn bezingen van bet lot van Tyrut tot eene
proeve kan verflrekken . Zeer voldoende , intusfchen ,
Vaderlandlievend zelf, was, volgens VAN VLOTbN, de
reden van zulk een min befchaafden voordragt van EzECHIEL . „ Had by dichterlyk gefproken , by zou min .
„ der vatbaar voor zyne landgenooten geweest zyn, die,
„ door de geweldige fchokken van den Staat, den oorlog„ zuchtigen geest die 'er heerschte', in hunne befchaafdheiyl, zeer verre terug gegaan waren ; hierom bediende
,, by zich meestal van verbloemd voorftel , ryk in uit• voerige beelden ; en meestal zulken die grof en flout
• zyn, en dienen moeten om zoortgelyk gevoel op to
• wekken ."
Tot eene proeve bepaalen wy ons thans by cen ge •
deelte van bet Vierde Hoofdftuk van EzaclitEL .

IV.

HOOFDD .

Vs . r . Gy, menfchen kind ! Poorziet u van eea tichel6„ en, legt die voor u, en maakt daarop eene tekeninn van
r, de Stad Yerufalem .
„ Vs . 2 . Tekent een be leg rondom haar , bouwt houten
• torens rondogi haar , en werpt eenen garden wal op tegen
• haar ; tekent legerbenden tegen haar, voert van rendomme
~, tegen haar ftormrammen aan .
„ l's . g . Voorziet u vervolgezu van eta yzere plant, Nit
„ die
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a, die a1s een fchut tusfchen u en tusfchen die clad ; drukt met
,~ uw gelaad het bevel tot belegering uit , en doet als of gy
• ze belegerd ; dit zal een taken voor het huts van Israel
• wezen.
,, Ys. 4 . Legt u dan neder op uwe linkerzyde, en helpt de
• ilraffen van Israels huffs dragen ; zo veel dagen als gy daar• op liggen wit, zult gy hunne firafen dragen ."
z . Toen ik dus opgefloten en gebonden lag, wierd my ge.
last van Yehovah , my eene vlakke fchyf van kleiaarde , als
eene ongebakke tichel, to laten bezorgen, en daarop, met een,
grayeeryzer , bet' ontwerp van de ftad .7erufalcsn ce tekenen .
4 . Verder moest ik random die fad eersc een ontwerp van influiting, door de figuur van zekere kasteelen maken ; vervolgens
van een formeel beleg door een aarden wal, waar agtcr legerbenden en tenten beveiligd lagen ; dan rondom aan de flads
wallen de inflrumenten, by bet ftormlopen in gebruik, daarby
tekenen . 3 . Daarop moest ik my laten aanreiken eene yzereu
plaat , waarop de vladen gebakken wierden ; die moest it
plaatzen laten tusfchen dat plan van de flad in myn gezicht ;
myn gelaad moest evenwel - de trekken van angstvalligheid be .
houden , den belegerden eigen ; en ik moest met gebaardea
het voortzecten van bet beleg uicdrukken . 4 . Ga dan , dit
verrigt hebbende, liggen, nogthans zo, dat gy beltendig op
uwe linkerzyde rust ; in de houding van eenen boetelirg moec
gy dus de verdiende ftraffen van bet ganfche huis van Israit
helpen torsfen ; zo veal dagen als gy in die getlalce ligc, zult
gy gerekend worden haar ftraf to helpen corsfen. "
„ IV . Hoofdft . Vs . i . Hat is niet vreemd, dat de landge .
„ nooten van EzECHIEL in lien tyd aan niets minder dag .
„ ten, dan aan een beleg der ftad Yerufalem ; de afhan .
„ gelyke Koning had een bezoek aan 't hof van Babel
„ gegeeven, en hat fcheen dat alles in goede verfl ;and.
„ houding was met dat hof."
,, Vs . 2 . Ik vind de gedagte van VENED A geestig,
„ fchoon een weinig gedrongen , evenwel geeft ze nog
„ de dragelykfte verklaring ; de yzere plaat verbeeld, naar
• de gedagte der Jooden, de Egyptenaaren, die hem be„ letters hat ontwerp verder of to maken, zo als by by
„ de belegering begonnen had ."
,, Vs. g . Israel moet hier weder in de ruimf}e bete .
„ kenis genomen worden ; de inwooners van dat rylt
• waren voor een gedeelte wel ballingen, maar ook voor
„ eeti gedeelte in hat land gebleven, en onder hat be .
„ wind der Koningen van 7uda gekomen .."
Ffa
„h'r.
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Ys. 4-17 . Dit zinnebeeldig voorlael is voor ones
ooren vreemd ; geen wonder dan, dat elke Uitlegger
b yna eene gedagte op zich zelven heeft ; bet vlyd dunkt
my eenvouwig bet allerbest dus : twee verfchillende
zaken drukt EZItC
L in zyne gedragingen uit ; by
draagt de zonde van bet huffs Isrselt in zyn eigen
perzoon , dit verflaat een Indiaansch Wysgeer beter
dan wy, fchoon de Jood dit uit zuiverder grond van
zyn Livitiefche dienst ontleend had ; die draagt by . 3
dagen, welke voor jaaren gerekend worden, om dat het
zinnebeeld voor de jaaren niet vatbaar was ; zdlks nam
dan een aanvang met de fcheuring der beide ryken,
om dat toen de afgodery, ftaatkundig befchouwd, den
Godsdienst van bet land werd, met eenige zuivere
voorttellingen daar onder ; dan drukt by den toeftand
van bet belegerde Yerufalem nit in zyne leevenswyze
en ligging, den tyd van 3,o dagen . Nog twee byzonderheden worden dan daarenboven zinnebeeldig ; de
toeftand in de laatffe 4o dagen zyn dan meer boetdoende voor de ftad , en onder zyn dragen van de
verhefFende rampen in de laatfte 4o dagen, door middel der Babyloniers ; op zyn linkerzyde liggende, was
zyn regterarm nog vry ; 3erufalem, fchoon ingefloten,
had nog eenige kragten tot verweering ; maar de laatfte 4o dagen op de regterzyde liggende, was by Bausch
weerloos , uitdrukkende den toeftand der ftad, door
pest en honger bykans in den weerloosften tat gebragt ;
i n zo verre by de nationaale zonden droeg, worden de
dagen voor jaaren gerekend , en dan zyn 4o dagen
voor 7udaas nationaale zonde 40 jaaren ; dit valt on.
der JosIA's bewind ; bier ontbreekt ons bet gefchied .
kundi ge ; de Godsdienst moest toen ten opzichte van
d e afgodery een verzwaarenden zwaai gekregen heb .
ben, ons onbekend : want die jaaren to berekenen van
den tyd, dat J32REb1IA begon to profeteeren, is my to
flaauw. Hier blyft my dan eene donkerheid ; wy kun .
nen bier niet dwalen, om dat die 4o dagen tot de
3gc behooren, en daarvan niet onderfcheiden worden
dan alleen daardoor dat zy meer verzwaarende zyn ;
voor bet naaste geloof ik, dat dit byzonder de koninklyke familie van DAVID Ibetreft . --- Vraagt men
nu nog over bet geheel, of dit Tyke tafereel van zinnebeelden ]outer fchildery is y Het komt my voor, dat
bet naive daaria gelegen is, indien de Profeet in 3yo
„ da,,
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„ dagen dit alles letterlyk ondergaan hebbe ; by fpreekt
„ flerker door zyn leevenswyze geduvrende then tyd,
„ dan by met zyne redenem immer konde doen ; is dit
„ voor iemand to onwaarfchynlyk en to onnatuurlyk, dan
„ blyft hem nog overig, geduurende die dagen, zich voor
„ to ftellen , dat by in tegenwoordigheid van 't yolk
„ die houding alleen hadde , ook die leevenswyze , als
„ by in tegenwoordigheid van eenig Judeer at of dronk ."
Gaarne hadden wy des Heeren VAN VLOTEN'S Vertaaling en Uitbreiding van bet geheele Vierde Hoofdftuk
onzen Leezeren willen onder 't oog brengen . Te groote
uitgebreidheid verbiedt ons dit .
en vergenoege zich
daarom met de algemeene Aantgkening, als behelzende
's ans gedagten over de bedoeling der vermaarde zinnebeeldige voordragt . Nogthans kunnen wy ons niet
wederhouden, om nog een plaats to gunnen aan bet Vs.
12, als een ftruikelblok, waaraan zo menig Christen en
Onchristen zynen voet heeft geftogten . Dus luidt de Vertaaling en Uitbreiding, nevens eene onderflaande Aantekening.

• Vs. it . Als gy een gerften brad eet, zult gy dic met
„ menfchendrek in hun byzyn roosteren .
is . Om in de laatfte dagen het verbazend gebrek aan alles
re levendiger nit to drukken, zult gy die vladen , welke meesal geroosterd gebruikc worden, niec mogen roosteren op houtt .
kolen, maar op menfchendrek ."

• Vs . 12 . Dit menfchendrek moest vooral den toeftand
• van de reizende Jooden uitdrukken, die van gedroogde
,, menfchendrek zich uit nood zouden bedtenen , om
• hunne fpyzen , in plaats van andere brandftoffen, to
• bereiden . Gewoon is het daartoe diereninist to neemen, welks geur de Arabiers zelfs fchyne4 to be$e*.
• men,
• ren, naar het verhaal der Keizigers,"
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God, de
ensch en de Bybel, in eenige Gefprekken voorgedraogen aan Ouders en Onderwyzers, welken belang
ftellen in het tydelyk en eeuwig weizyn van Kinderen,
en zich zelven de gekende waarheden willen herinneren ;
door een' oud Kerkleeraar in Nederland . Te Dordrecht,
by N . van Eysden, Breda, by W, van Bergen, 17,o3.
n gr . lvo . 400 bl

I

7 y herinneren ons, by eenen onzer ge!erde Confraters Boekbeoordeelaars, eene Recenfie van bet Gefchrift des ongenoemden Gryzaards to hebben geleezen,
waar mede wy ons , althans in ddn opzigt , volkomen
kunnen verddnigen : wy hebben het oog op de orde, of
lievar de wanorde , welke in dit Boek ' heerscht .
In
een Werk, 't welk eenigermaate een Syftematisch voor .
koomen heeft, waarin de Schryver zyne bedenkingen in
de gedaante van Lesfen voordraagt, waarin, derhalven,
cene gepaste aaneenfchakeling , waarby het een uit het
ander voortvloeit, behoorde to zyn in agt genomen : in
zulk een Werk zagen wy met bevreemding op tegen eene
men•
fchikking , volgens welke reeds in 't begin over
fchen natuurlyke verdorvenheid, en zyne verzoening met
God, wordt geharrdeld , terwyl eerst Wig daarna God$
aanzyn beweezen, en deszelfs natuur en hoedanigheden
verklaard worden .
In eene Verzameling van gemengde
bedenkingen, waarin iemand zyne gedagten over een of
ander onderwerp, -by voorvallende gelegenheden, ten papiere brengt , kan zulks eenigermaate aangaan ; rnaar
geenzins in een Gefchrift, 't welk, reeds duizend- en
duizendmaalen behandelde zaaken bevatteade , van de
geregeldheid van voordrage, en de uit elkander voortvlveiende zamenfchakeling der onderwerpen, zyne meesta
waarde moet ontleenen .
Voor 't overige koomt ons de gryze Opfteller voor,
an to zyn , die het wel meent ; aan bet Zamen,
ten
itelzel , welk by , in zyne jeugd, van zynen Profesfor
heeft geleerd , getrouw blyft ;
hetzelve ernftig aan, pryst, en Binds en elders eenige goede lesfen en read .
geevingen mededeelt. Van lien kant , derhalven, vcrdient zyn Eerw . in zo verre lof, dat by zynen hooggeklommeuen leeftyd niet ztutteloos wil doorbrengen . Duch
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of zyn Gefchrift kan dienen tot een dienffiigen leiddraad,
om den kinderen klaare en onderfcheidene bevattingen van
de behandelde zaaken in to prenten, bier aan, denken wy,
zullen veelen twyfelen, die zich de mocite getroosten om
her Werk to doorloopen .

Vrymoedige Gedagten over de zogenoemde Formulieren van
Eenigheid. Alom by de
. Nederlandfche Eoekverkoopers is
bekoomen. In gr . S V0 217 bl.

YY y gelooven, aan deeze Verhandeling bet refit to zyn
verfchuldigd, dezelve to moeten plaatzen op de lyst
der beste ftukken , welke, over her veel gerugt maakend en
al lang betwist onderwerp der Geloofsformulieren, zyn iti
't light gekoomen . Althans, war ons betreft, moeten wy
verklaaren, geduurende den loop onzer boekoefeningen, geeii
Gefchrift over dit onderwerp ontmoet to hebben, waar in
her voor en tegen duidelyker voorgedraagen, en bet groot
nadeel, nevens de onbeftaanbaarheid der Formulieren met
de, Proteftantfche grondbeginzelen, met meer kragt van
redenen wordt aangedrongen . Om van her Werk zelve
een doorloopend, aaneengefchakeld, verflag mede to dee .
len, daar her zelve noodweadig vry uitvoerig zou worden, gedoogt her eng beftek met, waaraan wy zyn ver .
bonden, van wegen bet magtig aantal Boeken, welke ons
telkens ter beoordeelinge over de hand koomen . Ernftig
raaden wy de leezing en beoordeeling van bet geheele
Werk aan, by alien , hoedanig eene denkwyze zy tot
heden ook mogen zyn toegedaan . De zulken, die, on •
darks de aangevoerde redenen van den ongenoemden
Schryver, zich nog voor de Formulieren blyven verklaaren, zullen 'er, althans, uit kunnen leeren, daar de tegenbedenkingen van zo veel klems en gewigts zyn, dat
zy, ook in dit opzigt , de anders denkenden in liefde
behooren to verdraagen,
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Brieven over den Oirfprong en de Oogmerken van he#
Kwaad . Naar het Hoogduitsch van den Beer VILLAU .
a1E , Hoogleeraar Si Berlin . Derde Deel. Te Utrecht
en Amfteldam, by G. T. van Paddenburg en Zoon,
. Schalekamp, en de Tied . J . Do11. In gr . 8vo . 378 bl .
N aa hetgeen wy, in voorgaande Aankondigingen,
over den aanleg en de uitvoering deezes wonder .
fpreulcigen Werks, gezegd hebben , zal de Leezer niet
verwagten, dat wy, van nieuws , hem daar over onderhouden .
et opzigt tot dit derde en laatfte Deel
zullen wy daarom alleell aanmerken, dat de Heer VILx,AUnIE, uit dezelfde beginzels als voorheen redekavelende, aldaar zyn volwigtig plan voortzet, en tot zulk
een befluit brengt , als, zyns oordeels , meest gefchikt
is om de eer van den Grooten Formeerder der Natuurlyke en Zedelyke Waereld to handhaaven, en de zwaa .
righeden, die men , aangaande bet belangryk onderwerp,
vroeg en laat, beefs geopperd, zo niet geheel uit den
weg to ruimen , althans to verminderen , en deli twyfelaar
tot ftaan to brengen .
De flelling, waarvan de Schryver zich bet betoog in
dit Deel heeft voorgelleld, luidt aldus : „ Dat bet Kwaad
„ eene van Gods weldaadigtle Schikkingen, de Bron der
Volmaaktheid en der
enfchelyke Gelukzaligheid, is."
In eenen reeks van achttien Brieven words deeze flelling
uitvoerig overwoogen, met invlegting van eene menigte
van aanmerkingen , zommige van welke, hoewel zy al
niet mogen geoordeeld worden, tot bewys der hoofdflellinge, eene betoogende kragt to bezitten, nogthans, afzonderlyk en op zich zelve befchouwd , zeer gewigtige
wgarhedert beheizen.
Qm den Leezer een naauwkeurig denkbeeld to geeven
van 's Heeren VILLAUb1E'S manier van betoogen, door
een aaneengefchakeld verlag van den Inhoud en bet beloop zyns Gefchrifts , hier toe is ons
aandwerk niet
bevoegd ; bet zou in hetzelve eene to uitgebreide ruimte
beflaan . Om die zelfde reden moeten wy, onzes ondanks, de bedenkingen agterhouden , welke wy, zo op
de houfdilelling, als op verfcheide bykoomende aanmerkili .
gen, zowi~w kannen voordraagen .
et dit alles, cn in weerwil van bet bedenkelyke, 't
welk
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welk wy In dit Gefchrift ontmoeten, wenschten wy den
hoofdzaaklyken inhoud van hetzelve kortelyk to fchetzen .
Ten lien einde zullen wy ons de moeite getroosten van
bet overfchryven van den inhoud der Brieven . Naa eene
korte zamentrekking van bet verhandelde in de twee
voorgaande Deelen , en de opgave der bovengemelde
ftellinge, in den XL1I Brief , den eerften in dit Deel,
handelt de Heer VILLAU E eerst over bet Natuurlyk, en
vervolgens over bet Zedelyk, Kwaad . Omtrent bet eerstgemelde onderwerp oppert de vernuftige Schryver de
volgende flellingen, ten bewyze, naar zyne meening, dat
zo wel bet een als bet ander geen weezenlyk Kwaad is,
inaar altyd iet goeds voortbrengt .
„ De meermaalen
„ (door den Beer VILLAUNE naamelyk) gebezigde ftel .
„ ling, dat li waad Goal Wet k is en d6rhalven Goed moet
• zyn, bewtezen . I-at Kwaad leert ons onzen welitand
„ gevoelen . Ilet veradelt bet gevoelen van bet Goede.
,, Zonder bet Kwaade zoude men bet Goede niet gevoe• len . Het ontkennend F waad verbetert ons Genot en
„ onze Krachten . Het Genot van eenig Goed maakt ons
• minder gelukkig, dan bet verwagten, voorbereiden en
„ vervaardigen, van hetzelve . Een treffend Voorbeeld ter
„ bevestiging.
De
ensch heeft meer Behoeften, dan
„ eenig ander Schepzel . Het fiellig Lyden heeft ook
„ zyne Voordeelen . Natuurlyke Voordeelen des Natuur,, lyken Kwaads . Een verfchynfel der Natuure . Ziekten
„ der Kinderen . Vuurbraakende Bergen . Aardbeevingen .
,, 'Er kan geen Kwaad zyn, 't welk van den anderen
„ kant ook Been Voordeel aanbrengt . De Voordeelen
„ der Ziekten . De Zedenlyke Voordeelen van bet Na„ tuurlyk Kwaad . De Nood en bet Lyden in de Kinds .
„ heid en Jeugd . Hot lyden verfterkt de Ziel . De Be„ hoeften en bet Kwaad maaken de banded der
aat„ fchappye vaster . Het Kwaad verwekt gezellige gevoe„ lens . Van den Ouderloozen that . Veele groote
an.
nen hebben genne Opvoeding gehad . Het Oorlog ."
1Veze ftehiingen zyn de onderwerpen van Brief XLIII---XLVII . Ten aanzien van bet Zedelyk Kwaad oppert en
ontvouwt de Heer VILLAU E de volgende ftellingen
„ Zwakheid van den
ensch . Nut daar van in 't alge .
„ meen ; door eenige Voorbeelden opgehelderd . Een be .
• kend luisterryk Voorbeeld . Waartoe de Grootheid
„ diene . Van eenen fhat der Onfchuld. De Reden
al- lean maakt den
ensch Wet werkzaam .
Gezegden
F f 5
„ van
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ANDEVILLE , SENAULT en ROUSSEAU, filer tot
Van
,, betrekkelyk , en de gedagten des laatstgenoemden daar
• omtrent . Alle Deugd rust op bet zedenlyk Bederf. On .
• weetendheid, beperktheid onzer kennisfe, is de grond
• van de Verbeteringe onzer Verltandelyke Vermogens .
• Over de Onverzaadlykheid der Lusten, en de Onmaa• tigheid der Hartstochten . Over de Ydelheid , Eerzucht,
• Eergierigheid, Eigenbaa't, Toorn en Dweepery, en dat
• de laatlle beter is dan Onverfchilligheid in den Gods,, dienst , nevens de gezegden van ROUSSEAU en VOL• TAIItz daaromtrent .
anier, op welke men het Volk
• moet verlichten . Over de Vreeze, en of in dezelve
• ook Liefde zy , door een Voorbeeld opgehelderd . Over
• de Liefde. Van de Hartstochten der Jeugd. Over de
• Eigenzinnigheid ." Naa alle deeze grondttellingen, van
Brief XLVlII-LIV to hebben overwogen , leidt de
Schryver daaruit dit gevolg af : „ Uit dezelve, (te wee .
" ten , de Bedenkingen over bet Nut des Zedenlyken
• Kwaads) blykt dan, dunkt my, ontegenzeggelyk, dat
• bet Zedenlyk Kwaad niet alleen zyne groote Nuttig.
• heden heeft in de Waereld ; maar ook, dat bet, zon„ der het zelve, 'er maar zeer fober zoude uitzien met
,, bet menschdom .
en heeft de zonde (dus gaat by
• voort) , langen tyd , aan den val van ADA toege• fchreeven . Dit gevoelen verraadt een even groot geenfchenkennis .
• brek aan Wysbegeerte als
Indien
„ bet echter zodanig zyn mogte, dat de zonde door den
,, Val van ADA is in de waereld gekomen niet out
„ dat die de eerJle, maar wel om dat zy de Re,NIGSTJ :
„ Bron zoude zyn van alle Zedeulyke Verdorvenheid -„ dan kan men ook zeggen, dat de Val van ADA bet
„ grootfte Geluk is, bet welk den
ensch ooit to beurt
„ kon vallen.
„ Ook heeft men den Duivel voor den bewerker van
in waarheid , men
„ die eerfte zonde gehouden „ heeft hem daardoor wel veel eer beweezen . Zo by
„ flim ware , en nit nyd niet wilde toelaaten , dat de
enfchen DEN GODEN gelyk wierden, dan had by zich
„
~„ moeten wagten , om den mensch to verleiden. Zyne
„ boosheid is hem zeer kwalyk bekornen ; want daardoor,
„ dat by de Zonde en bet Lyden in de waereld gebragt
„ beefs, heeft by juist dat geed uitgevoerd, waar voor by
„ zo zeer bevreesd was ; by heeft, daxtdoor , do en,, fchen
,,
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• verheven .
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GODEti

aar (zegt de Heer VILLAU E) weg met zulke on„
„ wyze gevoelens 1 De Schepper wilde zyn geliefd fchepfel
,, tot Zyn EVENEEELD maaken, IIY WILDE DEN D1ENSCI1
„ KROONEN DIET SERE EN HEERLYKHBID . De weg tot
• deeze Heerlykheid is moeilyk , gaat langs ruwe, on .
efffene, kromme paden , daar her dikwyls donker is,
„ en die niet zelden vol distelen en doornen zyn .
e„ nigmaal weet de
ensch niet, waar by is, waar been
„ by pat, hoe" •hy zich uit deezen doolhof zal redden .
aar zyn Schepper leidt hem --- by moet maar
„ -• met goeden moed voordgaan , en gewis zal by her
„ einde bereiken ."
Doch laaten wy onze opgave van den hoofdzaaklyken
inhoud deezes Werks voltooien . De ftelling , A bet
Goed wordt uit bet Kwaad gebooren, tragt de Schryver,
in grief LV-L1X, door de volgende Aanmerkingen to
ftaaven : „ Alle Kwaad I3EDOELT Goed, en hoe dit
„ verftaan moet worden . Her Kwaad is : I) Of eene
„ bykomende Noodzaaklykheid. a) Of een onryp Goed.
„ 3) Of een
iddel tot her Goed .
Alle Kwaad Ise .
,, WERKT Goed. Twee dwaalingen, in bet waardeeren
„ van her Goed , uit bet Kwaad voordkomende, be„ gaan . '- Eerfte dwaaling .
en begeert sange„ toond to hebben, welk Goed uit bet Kwaad voordfpruit .
„ Tweede dwaaling.
en oordeelt verkeerd over de
„ Beftemming en de Gelukzaligheid van den
ensch .
„ Her Lyden der menfchen hefchouwd in vergelykinge met
• bet Lyden van de andere fchepfelen . De ensch moet
• DIEER lyden dan eenig ander fchepfel .
Eenige ge• dachten over de Ellenden, die din mensch byzonder
• eigen zyn . 's enfchen lyden neemt met zyne Vol• maaking toe . Her Kwaad is tot de Befchaaving van den
• mensch volf#rekt noodzaaklyk . Opmerkzaamheid en
• Bewustheid kunnen alleen door Lyden en Onvolmaakt• heid verwekt worden. Waarom {lellen de menfchen
• her scIIOoNE altyd in dingen, welken tot bet When
• dezer zaake eigenlyk niet behooren ? Waarom ftellen
,, zy hun GELUK in zodanige dingen ? Tot bet kennen
• der dingen is Wanorde, Verwoesting, noodig . Daarop
,, is ook her Genot gegrond . Her hermaak kan den
•
ensch
et zo goeri tot ° verkzaambeid brengen als
• bet lyden ."
Zie
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Zie daar bet geraamte van dit, in veele opzigten, zenderling Werk , 't welk in den negen-en-vyftigften, of
laatften, Brief beflooten wordt met eene torte ineentrekking van bet verhandelde in alle de drie Deelen . „ Dus
• heb ik," (fchryft VLLLA1 z in 't begin deezes Briefs)
„ zo€ken aan to toonen, dat 'er geen oorfpronglyk Kwaad
„ (Grnnduebel) is, of kan zyn ; maar dat bet Kwaad,
• gees uirgezonderd , natuurlyk en zedenlyk, niets an• ders is, dan eene toevallige afwyking van de werken„ de krachten in den mensch en in de natuur, welkert
„ niets anders, dan het Goede, bedoelen ."
De Heer VILLAU E heeft agter dit Werk gevoegd twee
Verhandelingen , beide tot zyn hoofddoel betrekkelyk
de eene, over de Leer van den Duivel, de andere, over
den Val van Adam . De eerlle Verhandeling zoekt aan
to toonen, dat bet gevoelen wegens het aanweezen van
eeu Duivel, of veelvermogenden boozen Geest, onwysgeerig is , en dat hetzelve uit de H . Schriftuur niet . kan
beweezen worden . -.- Wat de Schryver in de tweede
Verhandeling beooge, zal eenigzins kunsen blyken uit het
clot van dezelve, alwaar by zich aldus uitdrukt : „ Goes
„ heeft den mensch zo goed gefchapen, als deeze kon
• gefchapen worden . Almacht of Alwetendheid konde de
• mensch niet verkrygen , by gevolg was by feilbaar .
• Dit konde by niet wgeten, en in 't algemeen kon by
• zich van gebreken , van rampen , van kwaad, geen
• denkbeeld maaken, zonder eigene ondervindinge . Het
„ was voor hem echter van bet grootfle belang, om dit
„ to leeren .
„ Zulks met woorden to doen, was vol[lrekt onmoog .
• lyk . et woorden kan men wel denkbeelden to rug roe• pen , tegenwoordig zynde begrippen byeen voegen ;
„ maar geene eerfte denkbeelden voordbrengen . finder„ vinding was derhalve volltrekt noodzaaklyk .
„ Deeze ondervinding konde de mensch, door to feilen,
~~ en wel daar door alleen, verkrygen .
„ Zedenlyke misflagen konden at to groote nadeelen
aanrichten en nog niets leeren ; om dat de fl~raf twy~~ felachttg is, en meestentyds eerst laat komt .
„ Naardieu de mensch noodzaaklyk feilbaar was , konde by de on(terflykheid op aarde niet verkrygen ; ar„ held was voor hem, in veele opzichten , noodzaaklyk.
„ De menfchen moesten ipn elkander ondergefchikt zyn,
,, zo

OVER HET RWAAD .

447

„ zo asne
aattchappy fland zoude grypen .
Smarten
„ waren onvermydlyk .
„ Dit alles konde COD den mensch wel rechtflreeks be .
„ kend maakeu ; maar bet zoude geheel nutteloos geaar, om verhevener oogmerken to be• weest zyn .
• reiken, konde HY ook eene gansch andere richting ne• men, welke, zonder de dingen to veranderen, daaraaii
• maar een ander aanzien gaf.
,, Daaroin ftelt con den mensch als in eenen flaat,
• welke voor hem niet gefchikt fcheen to zyn, omdat
• by in denzelven niet kon flaande blyven ; opdat eene
,, allerzichtbaarfte verandering mogte voorvallen , als by
,, in zynen rechten (land geplaatst zou worden .
De,, ze, zoo zeer zichtbaare, verandering was voor den
• mensch nuttig ; daardoor werd by tot oplettendheid op
• zyn gedrag, en tot omzichtigheid en behoedzaamheid,
• opgewekt.
,,Hoe fterk moest ook de indruk niet zyn, welken
• de fchikking van con op hem (Anent) maakte . De
• gedachten van zonde, van flraffe, van ongeluk, van
• eenen Rechter, 4rukken zich in zyne ziel in, en bren• gen hem in eene verbaazing, waar door by noodzaak:
• lyk tot opmerkzaamheid, tot omzichtigheid, opgewekt
• moest worden ."
Hoedanig ook iemand moge denken over de behande .
iing\ van den Heere VILLAU E, den ]of van wysgeerig
vernuft, van belangneeminge in bet volwigtig onderwerp,
zal niemand hem kunnen betwisten . Zo met opzigt tot bet
geheele Werk, als meer byzonder aangaande de Verhandeling over den Val van Adam, mogt, onzes oordeels, de
Schryver zyn Werk aldus beiluiten :
,, Zonder twyfel kan men , met kwaade oogmerken
• bezield, deeze Proeve verketteren, door myne flellin• gen in een verkeerd licht to plaatfen , -of uit elkandar
• to rukken .
aar dan haeft men my niet verflaan ,
• niet willen yerflaan . De verflandigen zullen myne wet• meenende poogingen, hoop ik, niet verfmaaden .
is .
• fcheen zal ik dauk by huii behaalen ."
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1. P. FRANK
r

. D. Geheimraad en Lyfarts des Bisfchops
f, P . FRANK,
van Spiers, Hoogl- in de Geneeskunde to Pavia, enz . enz .
Ger'eeskundige Staatsregeling , of tzerhandeUng van die
iddelen, welke, tot aanwas der Bevolking , en bevordering der algemeene Gezondheid , by ons en andere
holken , zyn in het werk gefteld , of nog aangewend
zouden kunnen worden . Naar den derden Druk, uit het
Hoogduitsch vertaald , en met Aanmerkingen vermeerderd, door x . A . BAKE,
. D. IVde Deels 2de Stuk .
Te Leyden by de Erven F. de Does , 1794 . In gr.
8vo. 3 t 2 bl .
'(tee waarde van dit voortreflyk en in zyn foort eenig
,/~ Werk is onzen Leezeren, uit de beoordeeling der
Rftukken
orgaande
, reeds meer dan eens gebleken . Het
el, welk wy thans voor ons hebben, is ook wederom
zo belangryk in onderwerpen en uitmuntend in beiirbeiding, dat wy geen reden vinden, om van onze voorheen
gegeven aanpryzing het minst of to trekken . Ook hierin
ontmoet men die zelfde uitgebreide kennis van zo veele
misbruiken en vooroordeelen, als 'er by oude en laatere
Volken plaats gehad, en den lichaamlyken wel[land, met
bet daaruit voortfpruitend geluk der Burgeren , op onderfcheidene wyzen belemmerd hebben ; benevens eene
juiste opgave dier middelen , waardoor de meeste Wetgevers en Volksbeftuurders in geregelde
aatfchappyen
getracht hebben , dezelve of voor to komen, of uit den
weg to ruimen . Het onvojdoende en gebrekkige, zo in
de keus als aanwending Bier middelen, en de nog overige veelvuldige feilen van 't geneeskundig Staatsbettuur,
waaromtrent de zorg eener burgerlievende Regeering be .
hoorde werkzaam to zyn, worden ook door den Hoogll
zeer naauwkeurig en oordeelkundig aangewezen , terwyl
by to gelyk verfcheidene zeer gepaste ma4tregelen voorllaat, welke tot den grondflag eener zo gewenschte verbetering zouden kunnen verftrekken .
De Onderwerpen, welke in dit f uk, onder den Titel
van de moedwillige verftooringen der openbaare veiligheid in
het algemeen, voorkomen, zyn de volgende : s fle Hoofdd.
van de Vergiftiging ; het sde , van de Ongelukken door
Ifegteryen,
oorden, Tweegevegten, Zelfmoord en diergelyke ont/taan ; het derde, van de Nadeelen door hot vooroor-
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tiordeel wegens Tovery , Duivelskonftenary en Geneezing door
Wonderwerken ontftaan ; bet 4de, van de mishandeling van
ftervende menfchen ; bet 5de, van het gevaar on; leevend
begraven to worden , en van de al to tang uitgeftelde be .
gravenis .

Wy hoopen, dat de Hoogi., die cen geruimen tyd dit
Werk heeft afgebroken , eens wederom dezen nuttigen
taak vervolgen , en geheel ten einde moge brengen ; to
meer, daar de fraaije Vertaaling en gepaste Aanmerkingen
van den Heer BAYS bet belang dezer Staatsregeling voor
den Nederlander niet weinig hebben doen toeneemen .

forte Gefchiedenis van eenen Onanist, die zich zelven ge .
nezen heeft ; voor Ouders en Opvoeders , maar inzonder.
edebroederen gefchreven . Uit
heid voor zyne lydende
het Hoogduitsch . Te Dordrecht by de Leeuw en Krap,
1794 . In gr . bvo . 71 bl .

oe zeer de Aanmerkingen, die in dit Stukje voorko .
l l men, ter waarfchuwing der jeugd tegens eene heil .
looze ondeugd , die zo dikwerf de jamrnerlykfte gevolgert
naar zich ileept, en tevens ter opwakkering der voorzor .
gen van Ouders en Opvoeders omtrent dit deeds toe .
n eemend kwaad, verftrekken kunnen , is echter de behandeling van dit geheel onderwerp op zulk eene wyze
ingericht, dat de Vertaaling van dit Boekje , nadat de
Schriften Van TISSOT, en onlangs van VOGEL, over deze
zelfde ftoffe in onze moedertaal verfcheenen zyn, gemak .
lyk had kunnen agterwege blyven .

Te enwoordige Staat der hereenigde Nederlanden . Twintig .
hervattende een Aanvang der B%hryving
, to Deel.
van Stad en Lande. Eer(te Deel. Te Amfterdam, Leyden, Dord en Harlingen, by J. de Groot, G . W rnars,
S . enJ. Luchtmans, A . en P . Blusfe en V. v . d . Plaats,
1793 . Behalven den Bladwyzer, S33 bl. in gr. 8vo.

Tj'o

zien wy eindelyk de hand geflaagen aan de Be.
/ j fchryving van bet laatfte der Zeven Bondgenoot .
fchaplyke Gewesten, in derzelver Tegenwoordigen Staat ;
tot voltooijing van een Werk, v66r bet midden deezer
Eeuwe , met zo veel glans en goedkeuring door den
noes .
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noesten Boekhandelaar TIRION aangevangeli, en meeren.
deels, zo verre diens Uitgave reikt , gevloeid uit de
penne van den verdienstlyken WAGENAAR . --- Friesland .$
van laater tyd , is geheel afgewerkt , zo als bet is .
Overysfel, nog onder handen, verdient eene plaats by bet
Werk des gemelden WAGENAARS, en mogen wy die eere
niet ontzeggen aan de Befchryving van Stad en Lande,
welks eerfte Deel wy thans voor ons hebben (*) .
't Zelve is verdeeld in vier Hoofdjtukken . Welks eerfte
ten Opfchrift voert : Benaaming , Hoofdverdeeling, Grenzen, Grootte, Waarde voor bet Bondgenootfchap , Rang,
Overeenkomst met Friesland, Luchtgefteltenis,
eiren, Rivieren, kleiner Wateren, Trekvaarten , Zylen en Verlaa.
ten, Dyken, Gronden, Voortbrengzelen en
iddelen van
beftaan .

Dit alles wordt, met veel naauwkeurigheids,ontvouwd,
en de kleinigheden, tot welke de Schryver afdaalt, zyn,
hoe onverfchillig voor den Vreemdeling, belangryk voor
den Inwooner van dat Gewest . 't Geen, fchoon verre
van bet ntinfte, de laatfte of zevende plaats in bet Bond .
genootfchap bekleed . Eene plaats aan dit Gewest, naar
's Schryvers oordeel, to beurt gevallen : ,, om dat bet
„ zelve bet laatfte van alien onder de beheering van
• Keizer CAREL DEN V jeraakt , en daar door bet Nat .
• fte in alle openbaare ftukken werd genoemd ; en ten
• anderen bet ongeluk hadt van niet dan vyftien jaaren
• naa de Unie, of eerst in 1594, in bet Bondgenootfchap
• voor 't geheel to kunnen worden ingelyfd .
et genoegen lazen, met blydfchap deelen wy mede
't geen wy, ten Plot, over de Toeneeming van de Bevol •
king en de Welvaart vermeld vinden . „ De gelukkige
„ pryzen van bet Graan ; bet bevryd blyven van de
„ Veepest zedert eenige jaaren ; bet uitbreiden van allest
„ Koophandel (van deezen halt by even to vooren eene
„ fchets gegeeven ;) het verbeteren van den Landbouw ;
• bet aanwasfen van de Landen op den Dullard ; bet
• aanleggen van nicuwe en de fteeds uitgebreid worden .
„ de
(') Aan bet Landfchap Drenthe wordt thins ook gearbeid,
en zien bier van twee Stukken bet licht, zo dat wy,welhaast,
eene volledige Befchryving van alles zullen hebben wat tot de
IVederlanden behoort. Zie van bet eerfle Stint eene AaWkaudlsing, hisr boveu, bl . 110 ) enz .
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„ de Veenkolonien, gevolgd door het bouwen van Hui-

„
„
„
„
„
„
„
„
„

zen, zyn to zigtbaare oorzaaken en bewyzen , dat bet
aantal der Inwoonders van tyd tot tyd toerreemt, dan dat
wy dit Diet als zeker zouden durven ftellen . Ook is de
meerdere welvaart to duidelyk om ontkend to wore
den, fchoon wy gaarne toeftaan, dat deeze zig door de
sevens aauwinnende weelde bioeiender vertoont , dan
zy waariyk is .
vVy weeten wel , dat deeze onwederftaanbaar vertneerderende invloed alleen in ftaat is, om,
met eenen gelykblyvenden toeftand over alle kostwin •
• ningen , de welvaart en de bevolking to verminderen,
„ ten zy de vermeerdering van tayverheid zulks tegen .
„ houdt . Wy weeten insgelylis , dat honderd Gebeur •
„ terrisfen in that zyn, om, zelfs zonder buitengewoone
• ongelukkcn , ons niet alieen op het peil onzer Voor„ ouderen , maar verre beneden 't zelve to rug to bren .
„ gen ; maar , over bet geheel , fchynt ons bier meer
Om bet Naa„ grond tot hoopen dan tot vreezen .
• geflaclit van den uitflag to kunnen doen oordeelen,
„ agten wy de kennis van de tegenwoordige BevoikiGng
„ de eenige maatttok : terwyl deeze den Tydgenooten be.
„ langryk is, als de eerfte grondflag in alle ftaatkundige
„ berekeningen . Wy hebben ons derhalven omtrent geeft
• onderwerp zo veel moeite gegeeven, als omtrent de,
„ hoeveellideid der Bevolking van onze Provincie , en
• vleijen ons dat wy dezelve vry naby gevouden hebben,
• wanneer wy ze op 75aoo begrooten ."
Dit getal geeft de Schryver bier flegts op, en belooft,
in een byzonder Hoofdftuk , over dit belangryk onderwerp, nader to handeteu . Hy gaat over, om, in het
Teelde Hoofdfttuk , een Verflag to geeven der Gefchie .
denisenLotgevalendrVorudern,e voruderlyn
ken grond, en behelst hetzelve de Beknopte Historie vat;
de vroeg/te tyden af, tot aan het begin der Sax /che Be .
roerten .
Hy verdiept zich Diet in de duisterheden der

vroege oudheid, van welke geen gedenkftuk voorhanden
is, en het eenen Gefchiedichryver niet past iets to veragt van 't Bygeloof,
zinnen . Oorlogen , Kruistochten ,
de fchrik der Geestlyke Wapenen, in die tyden . fchoon
zoms wederftreefd , als mede Watervloeden, maaken de
hoofdfom uit van 't Been men bier ontmoet. - Verfcheide misvattingen , de Regeering betreffende , brertgt
de Schryver to refit . Onder andere toont by, dat do
,;Bisfchoply(e Anzptenaar geen Regtsgebied in de Stad had ;. ~LETT . £794 . Nv, IQ*
G' g
s) DO
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De (Ielling van zommigen , dat een Bisfchoplyke be .
diende, onder welken iiaam dit ook zy, tot op deeZen tyd toe alle magt bezeten heeft , in dier voege,
dat de Stads - Raad geen weereldlyk regtsgebied, waarin bet ook zy, over de Inwoonderen badt ; maar alles
„ afhing van dien Amptenaar (*), zal'zelfs een upper„ vlakkigen Leezer onzer gefchiedenis ftooten , als by
„ herdenkt, hoe veele Verbonden, zelfs van bet grootite
• aanbelang, door den Stads-Raad ingegaan zyn (t),
„ als over vrede of oorlog, bet regelen der regtspleegin .
„ gen, en bet bepaalen van 't geene bet dyk- en zylwee„ zen vereischte . In alle die verdragen en handelingen
„ is geen zweem , dat ooit eenige Bisfchoplyke Ampte,, naar gekend is, of deszelfs toeltemming noodig geoor• deeld . lets egter , waare zulks een vereischte , van
• dien aart, dat bet louter ongerymdheid is to ftellen,
dat in al dien tyd by toeval waare verzuimd, of dat
,, niemand der handelende partyen de Stads verpligting
• daar toe zou geweeten hebben (4.)."
Het Derde HoofdJluk vervolgt cle Gefchiedenis van de
„

•
•
•
•

tad
roningen en de Ommelanden, van bet begin der
Saxifche Beroerten , tot aan de Overdragt der Regeering
aan Keizer CAREt, DEN V. Welk een leiddraad de Schry-

ver bier volgt, duidt by met den aanvang aan . „ De
„ orde des tyds brengt ons thans tot die aanmerkelyke
„ gebeurtenisfen, waar by ons Gewest en Friesland tot
„ in de grondvesten gefchud en onderwerpelyk gemaakt
„ wierden aan vreemd gezag. De ontwikkeling Shier van
„ zal ons wel eeitigzins de evenredigheid der ruimte, by
„ deeze becchryving voorgenomen , doen overtreeden
„ maar
(*) Deeze fl •e lllng is inzonderbeid geliefkoosd door idea
Heer s . H VAN IDSINGA, in het (zogenaamd) Staatsregt der
Vereenigde Nederlanden .

(t) Eene lest

aarvan geeft n .

ALTING,

in de dependentie

der Oldampten, bi . 6o, op .

(1) In deeze Aantekening, ons ter overneeminge to breed,
geeft de Schryver omtlandig berigt van cenen Brief, wegens
cene overeenkomsc , geflooten in den Jaare 1321 , tusfchen
4duard', Hunfingo, Fivelgo, Groningen en Drenterwolde, of 't
Coregt, over h t leggen van een fluffs of zyl, om 'er aan to
kunnen toeczen bet geen IDSINGA, Ifle D . bl . 407, by gebrek, naar 't fcbyut, vats ten volledig affchrift, 'er nit eeft
willett * aiden.
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„ maar wyl eene angstvallige bekorting duisterheid gee .
a van zou, vertrouwen wy in hat belang der Gefchiedenis onze verfchooning to vinden . Wy zullen hier
denis
,, volgen den leiddraad van EN IUS, niet om dat wy
„ alle de befchuldigingen der meeste Friefche Schryvers
„ tegen Gron ingen ongegrond oordeelen, of, met onzen
„ Gefchiedfchryver, de handelirgen van Groningens Raad
„ en Volk uit hat zelfde oo»punt willen hefchouwen ;
„ maar orn dat by ons, na eene naauwkeurige wikking,
„ voorgekomen is de zekerfte gids in hat doorwandelen
„ deezes doolhofs to zyn ; daar by gebruik gemaakt heeft
„ van ftukken, wier aanweezen thans voorby is, of ver• looren in ongenaakbaare of onbekende bewaarplaatzen .
„ Indian wy hadden kunnen doorbladeren veele dier ftuk„ ken, die nog overig zyn in Stads en Lands Archiven,
„ zouden wy ons ftelliger kunnen uitlaaten over die on„ zydigheid, walker inagtneeming ten minften ons doel is .
,, Wy fchroomen derhalven niet to flellen, dat de ver„ regaande heerschzugt van Groningen, niet to vrede
„ met den invloed, dien zy reed's op de Ommelanden
„ verkreegen had, de waare dryfveer haarer handelingen
„ en verbonden met Friesland geweest is ; om langs dien
„ wag haar gezag aldaar trapswyze to vestigen, en dat
„ zy daar door den grond gelegd heeft tot de gevolgde
„ omwenteling in hat openbaar bef'ier .
aar hier tegen
„ is de volgende aanmerking even gegrond ; dat nooir
„ die Stad daarin zo ver gekoo :nen waare , had niet
„ de droevige fcheuring der Friezen, in Schieringers en
• Vetkoopers, daar toe de gunttigfte gelegenheid aan de
„ hand gegeeven . Want deeze verdeeldheden, van gely
• ken cart als de Hoekfche en Kabeljauwfche elders, had
haaren voornaamften zetel gevestigd in hat Wes• den
• terlauwerfche Friesland, en van dat gezegend land can
• dusdanig tooneel van verwarringen en wreedheden ge .
,, maakt , dat eene ' oppervlakkige befchouwin ; daarvan
• reeds den menfchenvriend met afgryzen vervult , en
• verbaasd doet opmerken, hoc lterk hat heerlykite voor .
• regt, gelyk voorzeker de vryheid eens yolks is, door
• misbruik verwandelen kan in een allergrootsc verderf .
• Daar egter die onlusten minst plants hadden in vns
• gewest, vooral hier ter Stede, waaren de tegenover• gettelde gevolgen ook zigtbaar in den gerusteren bloei
• en de welvaart der Ingezerenen, en bet meerder ontzag
• voor alle wettige rebrsoefening ; en in den uitgebreideGga
p,rvm
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• ren handel, naar de wyze dier tyden . Hier door was
• Groningen gereezen tot dat toppunt van magt, waar op
„ zy , naar gelang haarer Inwoonderen , geen vooruit„ zigt hebben kon . Haar bondgenootfchap wierd gree„ tig gezogt, en verflrekte, in de verfchillende fmaldee• len der Ommelanden, tot een genoegzaamen breidel
• voor onrustige geesten . Geen wonder derhalven, dat
• dit de Inwoonders der nabuurige plaatzen in Friesland
„ uitlokte, en begeerig maakte naar zoortgelyke voordee„ len . Warsch van langer de fpeelbal der Edelen of
„ groote Landbezitteren to zyn, en gebruilct to worden ,
„ als werktuigen, rer voldoening aan dier Heeren drifter
„ en belangen, offerden zy den Groningers zulke regten
„ op , wier gemis fmertlyker viel voor den nationaalen
„ hoogmoed der Grooten, dan hinderlyk was aan den Ge„ lukfta,at eens Volks . Ja zelfs die Edelen , die hunne
„ mededingeren beroofd, gedood, en daar door (volgens
bet woeste dier tyden) zich derzelver goederen toe„ geeigend hadden, waaren niet zeker van bet genot,out
„ de overblyvende wraakzugt der maagfchap ; indien zy
„ nier gerugfteund wierden door een bondgenootfchap ,
• in Itaat om hun in dat bezit to handhaaven ."
Toont deeze Aanvang des Derden Hoofddeels, wat wy
'er in to wagten hebben , en de onpartydige denkwyze
des Opftellers , de Inleiding van bet Vierde HoofdJluk ,
't welk de Gefchiedenis voortzet van de Overdragt der
Regeeringe aan Keizer CAREL DEN V, tot aan de Reduftie der Stad Groningen in 1592 , wyst ons aan hoe

belangvol 't zelve is , niet alleen voor de Groningers ;
maar voor alle Liefhebbers van 's Lands Gefchiedenisfe .
• Zedert de inlyving van dit Gewest," dus luidt zyne
taal , „ in bet Huis van Bourgondien, onder bet beftier van
„ eenen Vorst , welke , buiten zyne uitgeftrekte Erflan„ den, Koning van Spanjen en Keizer van bet Duitfche Ryk
„ was, en wien daarenboven bet krygsgeluk genoegzaam in
„ alles medeliep, had den de buitenlandfche gebeurtenisfen
„ geenen meerderen invloed op onze, dan op de overige
,, Nederlandfche,Provincien . De Staatkundige gefchiedenis
„ derhalven van Stad en Lande wordt algemeener , en
„ verfmelt in die van Keizer CAREL, Koning PHILIPS,
„ en vervolgens in die van ons Gemeenebest . Wy kon .
j , den ons des bekorten , daar de onfterflyke WAGENAAtt
,, die algemeene web zo meesterlyk afgewerkt heeft, cm
„ alleen op to geeven zulke gebeurtenisfen , ais pier by,, ZOD-
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aar wyl de meeste daar van
„ zonder t'huis hooren .
_, by de Getchiedlchryvers deezer tyden vry gebrekkig
„ geboekt ftaan, en het ons gelukt is daaromtrent au .
„ thentyke berigten , hoewel longedrukt , gekreegen to
„ hebben, dagten wy bet beter to 'zyn, ook dit vervolg
„ der gefchiedenis iets omI andiger onzen Leezer mede to
„ deelen , al wierde bier door het verhaal , boven de maat, in
,, dit boekdeel voorgenomen, uitgerekt : vertrouwende den
„ Ingezetenen van dit Gewest Diet alleen daar mede dienst
„ to tullen doen ; maar ook anderen', die graag, 't geen de
„ Vaderlandfche Gefchiedenis betreft , in bet waare dag •
• licht, nit egte bronnen opgehaald, geplaatst zien ."
et veel genoegen hebben wy dit vlytig bearbeid gedeeite geleezen, en de to regtbrengingen gezien van misflagen , door anders geagte Schryvers, als WAGLNAAR ,
VAN DE SPIEGEL, en anderen, uit gebrek aan oorfpronglyke Befcheiden , of by overyling, begaan . Zie by voorbeeld de Aantekeningen, bl . 4tp, 466, so s .
De eer .
fte, op dat wy die alleen aanhaalen, behelst een Brief,
uit welks inhoud bet den Schryver voorkomt , dat de
Overheid , meerendeels gedrongen , de Algemeene Staaten erkende : by laat den Brief zelve volgen , deels
wyl by niet bekend is , deels wyl by niet bevat de
plegdge verbintenis en eedftaaving der Groningers aan
de Algemeene Staaten ; gelyk de Ulcer L . P . VAN DE
SPIEGEL, Bundel van onuitgegeeven Stukken . I D . bl . go,
gogist hadt . De Ale daarvan is eerst opgemaakt gr Dec .
des Jaars 15,-6, naa dat de Heer LALAIN( VAN VILLZ
reeds als Stadhouder erkend en ingehaald was .
Overneemenswaardig, onder veele andere byzonderheden, tot welke wy ons, om ones befteks wille, niet
kunnen inlaaten , dagt ons de befchryving van bet eerfte
werk diens nieuwen Stadhouders . „ Het beltondt om
• met de Regeering to raadpleegen, hoedanig de bezet .
• ting haar agterttal to betaalen . Dit ftuk hadt merke .
„ lyke zwaarigheid in , daar bet over de twee tonnen
• gouds beliep (*) , en 'er geen gereed geld in 's Lands
• ontvangplaatzen voor handen was . Daarby drougen de
„ Soldaaten op die betaaling, dreigende anders op zyu
„ Krygsmans to zullen leeven ; ja fchooten , waarfchynlyk om
„ aan
(*) Volgens de naauwkeurige opgave by soa, X . $.
f zso verfo, bedroeg het 224497
3.
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aan die bedreiging klem to geeven, een kind op ffraat, eti
eene dienstmaagd binnen huis ftaande, dood . Ook eisch .
ten zy eene overgroote maat van turf, en allerlei foort
van eetwaaren ; daaronder openlyk durvende zeggen, an .
ders voor God en zyne Genade onfchuldig to willen wee• zen van alle onheilen , welke zy zouden aanregten (*) .
• Hier door gedwongen, ftelde men Staatsgewyze gemag .
• tigden aan , welke over de geheele Provincie zouden
~, invorderen eenen vyfden Penning van de jaarlykfche
,, huiren en renten der Landeryen en Huizen ; wordende
• de eigenaaren, welke zelfs hun goed bewoonden , ge .
„ fchat naar hunne nabuuren. Dan daar men wel voor• uit zag hoe zeer deeze inzameling aan zwaarigheden
• onderheevig zyn, en bet geld langzaam zou inkomen,
,, wierd den aangeftelde gelastigden magi gegeeven, tot
„ zeven, agt, tien, ja twaalf, ten honderd, penningen op
„ to neemen .
aar daar bet Land geen genoegzaam Ge .
„ loof (Credit) hadt, en dus Diet aangebragt wierd, ge .
„ lastte men,kort daar naa, al bet gereede geld, dat ecn
„ seder boven de vyftig Daalders in huis hadt, den
„ Lande op to fchieten tegen twaalf ten honderd ; als
„ mede al het gewerkt Zilver en Goud , voor welks
„ waarde men mede dergelyke Schuldbrieven ontving . Van
„ dit Zilver zouden , volgens her bevelfchrift, Klippennin„ gen (-) gemunt worden ; boven then hadt men by bet
„ Landfchap Drenthe verworven , dertig duizend Gul„ dens (--), en daar by van Friesland (in veele Gefchrif„ ten deezes tyds Westerland genoemd) twee derde
,, gedeelten verzogt, waar van egter , Diet tegenftaan„ is
de (5)
des. "Stadhouders goede beloften , Diets geworden
Het Gefchil tusfchen Groningen en de Ornmelanden
words
,,

„
,,
,,
„

(e) Boa 1. c . verhaalt, dat zy onbefchaamd zeiden, bet Plunleren anders hun elfde Gebed to zyn .
• (f) Waarfchynlyk Neodpenaiingen .
( ..) Stads Ref. v. d . 25 Jan . 1577 . Box zegt, dus l. c. kwalyk drieduizend Guldens .
(S) SCHOTANUS Fries . ist, bl . 8oo, verhaalt wel, dat Friesland 8oooo, en daar riaa b! . 809 . dat hat 15o0oo Guldens bewilligd heeft ; maar ivy gelooven . dat die penningen gebruikt
zyn tot betaaling van het Krygsvoik aidaar, dat even zwaare
agterftallen tte vorderen hadt, gelyk men optnaaken kan uic hex
keen by bl. Eio zegt.
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wordt van den oorfprong opgehaald , en in deszelfs voortzetting befchreeven, op eene wyze , die een groot licht
verfpreidt over dit netelig ftuk . - De Historie loopt, met
bet einde deezes Eer(ten Deels, tot den Jaare 1599 .

Eenige Berichten omtrent de Pruisf fche , Oostenrykfche en
onarchiin , benevens fommige daar aan
Siczliaanfche
grenzende Staaten . EerJte Deel . In 's Gravenhaage, by
I. van Cleef, 1793 . In gr. 8vo . 329 bl .
orntrent
Groot-Brittannien
en Ierland
van den
Liventen
min,
als toen,
in den Jaare 1787,
Lenige, Berich=
Schryver der Berichten welke wy thans aankondigen,
uitkwamen , behooren wy nog tot den Vriendenkring ,
die, ten then tyde, zynen Naam wist ; doch is dezelve
r . JOHAN
voor ons geene verborgenbeid meer (*) .
NLER AN, hrylaeer van Dalem, ftaat thans als Opfteller
deezer Berichtende I'Verken bekend - met lof bekend .
Wy mogten van bet eerfle met die voldoening fpreeken,
welke wy , in bet doorleezen, gefmaakt hadden, en hebben op nieuw dezelve gevonden in de uuren, die wy aan
bet laat(te to koste lagen . Vreemd zeker , dat de
Schryver, nu zo bekend, zyn Naam op den Tytel verzwygt .
De Twee afgeleverde Deelen deezer Berichten, tot wer
ker Eerf a wy ons thans bepaalen, geeven verilag eener
Reize van dertien maanden, in de laatlte helft van 1791,
en de eerfte van 1792 , door een goed gedeelte van
Duitschland en Italie gedaan door den Schryver, verge .
zeld van zyne Echtgenoote.
en befpeurt al lerwegen
den opmerkzaamen, denkenden, en vergelykenden, ReFziger.
Den voet in Hannover zettende, en van de Beheerfching
deezes Gewests fpreekende, merkt by op . ,, Gelukkiger
,,, ware bet buiten twyfel, zo het van de oevers van de
„ nederige Leine en niet van die der floutere Theems
„ geregeerd werd ; gelukkiger zo het Diet wel eens in
„ oorlogen ware ingewikkeld , by wier overwinningen
„ of nederlaagen bet even onverfchillig kon blyven, en
„ indien 'er niet wel eens een Hannoverfche Boer van.
„ den
(*)tie N. dlg. Vaderl. Letteroef. III D . 2de St ., bl . 599.
Gg 4
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den Ploeg werd afgefcheurd, om de rots van Gibraltar

• to helpen bewaaken , of de bezittingen van Groot• Brittannien aan de andere zyde des Aardskloots eenLen der weezenge ; mylen to helpen uitbreiden .
lykfte voorregten, die bet Keurvorftendom nog genet,
is buiten twyfel dat zyne inkomflen geheel in het
Land verteerd worden, en niet behoeven mede to
werken om Britfche Parlementsleden om to koopen, of
de Europceifche Cabinetten tot de gevoelens van dat van
St. games over to buigen ."
In her breedvoerig verflag der Gotting fche Hoogefchoole,
den Schryver nog na aan t hart liggende, wegens de
twee nuttigfle jaaren zyns leevens daar voorheen doorgegebragt , vermeldt by : „ De Lesfen loopen hier twee• maalen in 't jaar af, in plaats van r; ns op de Unien kent 'er ook
„ verfiteiten van ons Gemeenebest .
roch de rust van den Zaturdag , noch die nimmer
„ eindigende Vacantien, in welke de Academifche Jeugd
s , zo vaak de verkreegen kundigheden verliest, en daar
„ na als tot eene vreemde en moeilyke bezigheid tot
are oefeningen to rug keert . Al het overige gelyk
„
„ gefteld, leert men to Gottingen dus in Brie jaaren zo
,, veel als in ons Vaderland in vyf ." -- Zo dit, en 't geen
by verder tot lof van die Hoogefchoole meldt , sleek
houde ; waaraan bet ons vergund zy hartlyk to twyfelen, dnri vallen of ze Hoogefchoolen, in diesvergelyking,
deerlyk af ; doch vooringenomenheid is een vergrootglas .
Van de Godsdienst-vryheid to Hannover hadt de Schryver reeds met goedkeuring gefprooken (bl . 2% .) ; wegens
de Godgeleerden to Gottingen laat by zich in deezer .
voege hooren . „ Onder de geenen, die zich der Godge• leerdheid toewyden , fcheen ook niet lang geleeden een
• geest van vryheid in de denkenswyze zich verfpreid.
• to hebben , die, gelyk alle overdreevene Vryheid, Los'~ bandigheid of Despotismus ten gevolge moet hebben .
„ Van a6o aanilaande Dienaaren des Euangelies , waren
,, 'er il=chts ry, in bet voorige jaar, die de Dogmatifche
Lesfen bywoonden ; de overigen mernden buiten twy• fel, door het geen men hun verder mededeelt, genoeg
„ in that to zyn om hun Samenflelzel zelve to vormen, en,
,, by h : t aantreeden buns Ampts , den ganfchen raad hun,, ties eesters to verkoadigen . De Godgeleerde Profesfo, 4 ren, zouder zich door zulke ketenen to laaten binden,
„ n1s wen in zo veele Synodaale Steden by ganfche Cen0 , to o
„
„
,,
„
„
„
„
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tei cars gefmeed heeft , en zonder alle die nieuwighe .
den to omhelzen, die men, in andere gedeelten van
hct Ryk, met zo veel greetigheid opwerpt, erkennea
ten min1len de Gewyde Schriften voor Goddelyk, em
befchouwen ze, welverklaard, als bet eenigPe veilige
Richtfnoer van Geloof en Zedekunde ."
In bet Hartzgebergte ontmoet de Reiziger veele byzon .
derheden zyner optekeninge waardig, zo ook to Wclfen.
De Univerfiteit to HelmJtedt trekt
buttel en Brunrwyk .
in 't byzonder zyue aandagt . -- flier ontmoeten wy een
voorbeeld van werkzaamhei!d in cenen Hoogleeraar, zo
iferk, als wy niet weeten ergeus aangetroffen to hebben,
en bet geloof bvkans to boven gaat. „ De llofraad en
iihlhaufen geboortig, reeds
s , Profeslhr BP.UUiI3, van
„ 3o jaaren lang to Helrnftede gezeten, veieenlgt thans
s, bet Hoogleeraarampt in zeven v-Veetenichappen , en
,, leest, volsens zyn eigen verhaal, vyftien Collegien
„ daags ; geen een dag der weeke als de Zondag hier
„ van uitgenoinen . D :; flaap vergt hem flechts twee van
„ de vier-en-twintig uuren of , en th ne maaltyd herftelt
„ in de afrolling derzelven zyne door arbeiden, denken
• en fpreeken, verfpilde krachren ." -- Zou in deeze
opgave ook een misilag in de getallen, of eene fnorkende
vergrooting, plaats hebben? Wanneer wy alles nadenken
en berekenen, fchynt bet facie de kragten der menschlyke
4atuur to boven to Yaan .
aagdeburg, Brandenburg en Spandau, zal men zich
Te
met den Reiziger genoeglyk eenigen tyd ophouden, om
vervolgens met hem to Berlyn to komen . Van welke
Stad, en de byzonderheden aldaar, de befchryving buiten.
gewoon breed is ; verrukt door die Stad, even als SANNAZAAR over Venetie, voelt by zich gedrongen zich diens
woorden de zyne to maaken , en uit to roepen : De
Stichting van andere Steden was liet werk der
enfchen,
Berlyn hebben de Goden gebouwd.
et dit a,lles geeft by
zo wel de na- als de voordeelen op, welke 'er plaats vin .
den .
„ De Bevolking dier Stad halt, in 't Jaar
„ 1790, de hoogte van 150803 bereikt, dat is van onl,, treat 22 Bewoonders , bet middelgetal genomen , in ie„ der huis of openbaar gebouw ; een verbaazend under„ fcheid der Steden in myn Vaderland, waar men fom„ wylen flechts 3 zielen onder bet zelfde dak door el„ kander kan rekenen .
Deeze bevolking (hier breeder
, s omfchreeven) heeft intusichen zo weinig als de beG g 5
s, bou-

„
•
•
„
•
•
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„ bouwing eenige evenredigheid met de uitgeftrektheid

„ der Stad, en met bet geen in dezelve zou kunnen be„ ftaan . De ganfche Frederiks-Stad is doodsch ; ook in
„ veele andere gedeelten van Berlyn treft men niet then
„ drang van bezige, voorbyvliegende, zich met moeite
„ mydende , en op elkauder naauwlyks lettende lie„ den aan , die Londen en meer groote Steden zo alge„ mean kenfchetzen . Doch laaten de Pruisfen bet den
„ Britten stet benyden, dat bet lichaam van hunnen
„ Staat met zulk een wanftaltig hoofd niet bedekt zy ;
„ t welk uit alle de overige ledemaaten de fappen na
„ zich trekt , en waar zich deeze , door gebrek aan be„ hoorelyke omvloeijing , maar al to dikwyls bederven
~, Alle Hoofdfleden zyn uit haaren aart Schoolen van le„ diggang, verkwisting, pracht, en van allerlei zeden„ verbastering ; en waar de Bevolking derzelven wast ,
„ zonder dat die der mindere Steden en des Flatten,, lands in dezelfde evenredigheid toeneeme ; daar moe„ ten noodwendig de Akkerbouw daalen , de velden ver,, laaten worden , en honderd nuttige hanteeringen , te„ gen eene gemaklykere , doch voor den Staat minder
„ nuttige, leevenswyze worden verwisfeld . Dit is tot
„ Pruisfens geluk bet geval deezer Gewesten nog niet ."
De bevolking des Koningryks, toont by vervolgens
aan , tegen die der Hoofdftad that als veertig tot em ,
daar zich to Londen, op zyn gunftigfte gerekend, de tiende
an van geheel Engeland ophoudt .
Zeer leevendig fchetst de Schryver de ongehondenheid
der jonge Vrouwlieden, en laat aan de beflisfag van anderen over of de Overheid voorzigtig handelt : „ Wanneer
„ zy de Tempelen der Ontugt in alle de groote Steden van
• haar gebied zo goed als openlyk wettigt, en aan de Pries• teresfen, die dezelve bedienen, pligten oplegt en veor• fchrjften in handen geeft, die men voor niemand ver• bergt ." --- et verdiende verontwaardiging verfmaadt
by de redenen, in bet Nieuwe Pruisfifche Wetboek voor
de Egtfcheidingen opgegeeven , als gefchikt om voortaan, in dit Koningryk, eene geheele verbreeking van den
heiligen band des Huwelyks uit to werken ; als flrekkende
orn den Echt tot een gewettigden flaat van Byzittery to
vernederen ; daar zy bet langs honderderlei wegen , waar
van verfcheidene reeds zedert eenen geruimen tyd zyn ingeflaagen, in de magt vaa elken Echtgenoot fiellen om zyne
te-
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tegenwoordige Wederhelft tegen eene andere to verwislclen .
Te uitvoerig , ow 'er ons eenigzins toe in to laaten,
is de befchryving van de Gebouwen en Stigtingen in
Zo zyn ook 's Schryvers gedagten over de
Berlyn .
vryere denkwyze der Godgeleerden a1daar, en , de gebezigde middelen van bedwang . Onder deeze rangfchikking komt vooral de Beantwoording der Vraage : Zyn
de Pruisfifche Staaten al of Diet eene willekeurige
o.
narchie ? waarvan de Graaf VAN HEtcTZBCRG bet Neen
heeft ftaande gehouden : uit diens
emorie geeft de
Reiziger een Uittrekzel, met toetzing van zommige der
Gxondwetten of der Gebruiken des Lands aan bet pnnt
van verfchil . Eene herinnering, welke de Schryver deezer Berichten vooraf zendt, is to gewigtig om onopgetekend to laaten . „ Ik moet alvoorens evenwel herinne„ ren , dat men Diet onderzoekt of bet Befl:uur wille„ keurig gevoerd en de Onderdaanen gedrukt worden ;
„ dan of een ieder van dezelven onder een gemaatigd
„ Bewind voor de veiligheid zyns perfoons, zyner Be,~ zittingen en Rechten, gerust kan voortleeven .
aar
„ hierop komt bet aan , of de Koning , wanneer bet
„ hem lust , willekeurig kan heerfchen , ongeregtighe .
„ den kan oefenen , zyne Onderdaanen kan uitzuigen
„ of ongelukkig maaken , zonder andere hinderpaalen
„ in den weg to vinden , dan die , welke bet ongenoe„ gen eener getergde Natie hem daarna zou kunnen
„ voorleggen ? -.- Ik vrees dat her onderfcheid deezer
• beide Vraagen , die echter zo zeer van elkander ver„ fchillen, aan den yverigen
inister Diet fleeds in de
• gedagte gebleeven zy ." Dir blykt uit de aanmerkingen des Schryvers in dit berigt inaevlogten .
Het Wetboek voor de Pruisfifche Staaten , ingerigt
„ om bet Lanc1 van alle vreemde Regtsgeleelrdhefd to
„ doen ontworll:elen, en den talloozen drom zyner Ro„ meinfche , Saxifche , Friefche, Provinciaale, Stedelyke,
„ Landfchaps- of Dorpswetten, zyner Gewoonten , Ge„ wysden, en wat Diet al, duizendmaal met elkander
„ iryd voerende, door ieder der twistende partyen in
„ haar voordeel aangeha2ld, in een algemeen Ednvoudig
• Wetboek byeen to trekken ." Dit plan verdient zeker
lof ; loch komen 'er in dit Wetboek Diet weinige zaaken
voor, die des Reizigers berispeude aanmerkingen Die-,
ontgaan . - Van het Lyfeigenfchap der Boeren gefpror,ken
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ken hebbende, 't welk, zyns oordeels, in de Pruisfi/cho
&oaten „ nadert nan 'de grenzen van Slaverny," vervolgt
aar laaten wy onderzoeken , of bet Wetboek
hy. „
• den Landman, over 't algemeen, een ruimere lugt doet
• ademen . Geen Boer, wordt bier bevolen , mag, zonder
• toeflemming des Staats, eene burgerlyke neering dry .
• ven , noch zyne Kinderen daar toe beflemmen . Hy
• kan gedwongen worden zyn land to bebouwen , of,
• zo bet hem niet lust, bet aan eenen andereu over to
• laaten .
en kan in tyden van gebrek hem noodzaa• ken, de overtollige opkomilen zynes lands to verkoo•
• pen . Zyne vrugten op den halm to verkoopen , is
• hem niet geoorlofd . Hy is aan den Staat Hand- en
„ Spandienflen verfchuldigd . ook mag om deeze reden
• bet getal van Boerenplaatzen geene vermindering on .
,, dergaan . --en kome tog, met dit Wetboek in de
• 'nand , eens , op eene Hofftede in Delfland of in Rhyn• land , en vraage den dikwyls nog - klaagenden bewoon• der, of by ook lust hebbe na de Q®stzee to verhui.
• zen, of zyne Regten tegen die der Pruisffche Veld• bouwers to verwisfelen ? "
I-let vreemd Voorregt, den ansperfoonen van Adel vergund, om bet Huwelyk met de linker hand aan to gaan,
voorgedraagen hebbende (*), betuigt de Schryver. „ Zo
„ bet mogelyk is een onnatuurlyker en gedwongener
„ flaat in bet menschlyk leeven, dan zulk een Huwelyk,
• uit to denken , zal 1k de vindingskrn t van bet Ge .
• nie , then dit gelukken zah, bewon&ren . Ik twy„ fel , of wel veele Edelen zullen verkiezen dp proe£
„ eener zoodanige vereeniging to neemen ; docll 1k weet
„ niet, wien ik dan meer beklaagen zou f dean, die
• het voorwerp, dat by in zym HuwlykAeheeft opgezyne on •
• numen , ilechts ten halven beminnen
stmaagd .
„ gelukkige Wederhelft , die over dag
ieeren
„ des nagts eene Vrouw, in de belan a
„ geen deel kan neemen . Wit zeg ik, die -v n uur tot
„ uur
(*) en zie over dit flag van Huwelyken mede de voornaam .
ite Artykels in bet engelwerk onzer dlgem . Vaderl. Letteroef.
voor 1793 . bl . 30, waar wy in eene Aanmerking optekenden , dat bet , fchoon openbaar aangekondigd, nogthans, nit
hoofde van.- onvoorziene hindernisfen, door eene tweede bekendmaaking, opgefchort is, tot nader order .
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~~ uur moet beeven, dat de dood eens naastbettaanden,
„ een ampt , een Lot , zynen ftaat verbetere , haar voor
„ eeuwig nit zyne omhelzingen rukke, en haare Kinde .
Dikwyls zyn on„ ren van eenen Vader beroove .
„ gelyke Huwelyken, ik beken bet, een vrugtbaare bron
,, van huislyk verdriet ; maar moet een Wetgeever, om
„ deeze buiten dat zo zeldzaame gevallen to verbinderen,
„ en om bet Adelyk Bloed van vermenging met bet B-loed
„ der Landlieden rein to bewaaren , de vryheid zyner
„ aanzienlykfte Onderdaanen zo zeer belemmeren, dat zy
• geen meesters zyn om in een ftuk, waar van bet ge• noegen huns leevens afhangt, de befchikkingen to maa„ ken, die hun hart hun ingeeft . Schier in hetz&lfde
„ jaar, dat men in een uitgeftrekt Koningryk den Adef
„ vernietigde, verbiedt men hem in een ander de hand
„ aan een geringere to geeven, of dwingt hem in een
„ Egt , by welken de naamen van Vader en
an in
• klanken vervliegen ."
ilitaire School, de Ecole Veterinaire, bet Arfe .
De
naal , verzhenen 's Leezers aandagt . De Reiziger tekent,
van bet laattte fpreekende, op : „ Van 200,ooo Gewee„ ren ,, die men bier gewoonlyk byeen houdt , ontbra„ ken er 30,000, en ander wapentuig in dezelfde even .
„ redigheid : de Poolfche Republiek, die, to dier tyde, be„ zig was zich ter handhaaving haarer nieuwe Conffl• tutie to wapenen, hadt by denzelfden Fabriqueur, die
• voor her Tuighuis arbeidt , zo veel geweer befteld,
• dat deeze bet niet zo fpoedig, als noodig was, ver .
„ mocht to leveren ; om haar dienrt to doen ftondt de
„ Koning toe, dat men intusfchen uit bet Arfenaal bet
„ benoodigde na Poolen verzenden zoude , terwyl de Fa„ briqueur van tyd tot tyd, in dit Gebouw, voor reke„ ping van de
epubliek to rug zou bezorgen de hoe• veelheid die ~'er nit genomen was."
Voorts flat by bet oog op verfcheide andere heilzaamere Fabrieken dan die voorraad tot de vernielende
kunst des Oorlogs leveren . --- Naa uitvoerig over de inrigting der Zyde-Fabriequen gefprooken to hebben, laat by
volgen, dit gedaan to hebben, „ deels om dat de tak der
„ Zydecultuur misfchien ook in ons Vaderland met eeni• ge vrugt zou kunnen aangemoedigd worden, en, al
„ ware bet dan ook flechts de ruwe toebereiding , aan
„ veelen eene toevoeging tot hun beftaan kunnen ver •
• fchaffen ; deels oni to toonen hoe een verlicht inis„ to
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terie , federt jaaren herwaarts, voortgaat bet gedeelte
„ der Bevolking, 't welk voor den Landbouw en voor
• den Handel niet gefchikt is, door 'er hun de midde„ len toe aan de hand to geenen, vlytig, en door then
„ vlyt welvaarende, to maaken . Dit is de heldere zyde
onarchifche Regeeringsvorm, waar den habricee„ der
• renden Steden nooit van eene onzusterlyke jaloefie der
• Handeldryvenden het minite to duchten ftaat : en waar
• zich deezen nooit tot mederechteresfen over de voor• ffagen, welke den bloei of de herleebing van geenen
„ ten doel hebben, vinden aangefteld ."
Zo veel trolfen wy uittrekkenswaardigs aan in bet beloop des dus verre nagegaanen Deels , dat wy ons om
plaats verleeben vinden , ter optekening van veele byzon derheden, die wy, onzen Reiziger vergezellende to Potseisfen en Dresden, over
dam, Wittenberg, Leipzig,
welke de volgende Afdeelingen loopen, aantrultirn .
Ook hebben wy nog eenige algemeene Aaumerkingen mede to deelen, die wy tot een volgende gelegenheid moeten verfchuiven .
„

emorien van den Generaal DUDIOURIEZ, door hemzelven
gefchreeven in 1793 . Twee Deelen . Amflerdam, 1794y kunnen niet zeggen , over 't algemeen , groote
Liefhehbers van
emorien to weezen ; daar verre
de meeste Clerk bet Egoismus ademen, en, by Zelfverontfchuldiging . de heftige Veroordeeling van Party voegen,
derwyze, dat men 'er dikwyls weinig waarheids, tot bydraage, der Gefchiedenisfe, nit konne ontleenen, en wy
daarom niet inftemmen met eene Bedenking , die ons
onlangs onder 't ooge kcvam, dat eerie Gefchiedenis verbaast of gebrekkig gefchreeven is, om dat men den tyd
emorien, byzondere Perfoonen betrefder Uitgave van
'ende, niet had afgewagt .
In deeze begrippen vonden wy ons geferkt by bet
emorien van den Generaal DU OURIEZ ,
doorleezen der
die ongetwyfeld veelen tot derzelver leezing zullen uitlok .
ken . 's ans berugte Naam, zyne Verrigtingen in Frankryk, op de grenzen van Nederland, en in ons Vaderland
zelve , moeten die uitwerking baaren . Het is daarom
miet to bevreemden, dat men zich gehaast heeft 'er eene
Nt-
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Vertaaling van to bezorgen -- welke haast
mislchien bet haare toebrengt, dat dezelve overal niet
klaar en op veele plaatzea tootende is .
Niet onvoorzigtig luidt een Aantekening des Vertaalers,
als by aan een gedeelte komt, 't welk betrekking tot
ons Vaderland heeft . „ Indien wy ons niet voorgeno,~ men hadden, ons geheel to onthouden van 't Inaaken
• van Aanmerkingen op den Text van den Generaal
• DU OURIEZ, zoude by ons menigmaal daar toe gele,, genheid geeven . Dit moge de oordeelkundige Leezer
„ zelve does . Wy laaten dit Werk ter verantwoording
• van den nog leevenden Schryver : hebbende 't onze
„ Vaderlandels in hunne taal alleen medegedeeld , 'als
• zynde een belangryk fluk, (welken zyne verdienften of
• onverdienften ook molten zyn,) voor de Historie van
• onzen tyd ; ons rekenende even weinig aanfpraakelyk
• voor deszelfs inhoud , als een Brief befteller is voor
• dien der Brieven, die by ombrengt ." ,
Wy kiezen met hem die voorzigtige zyde, en verges
noegen ons met den Hoofdinhoud op to geeven . Naa
eene zwellende breedfpraakige en zelfverdeedigende Voor .
reden , behelst bet Eerfte Deels Eerfte Stuk den Al.
gemeenen Staat der Zaakeu ; den Staat der Legers ; DuOURIEZ ' S vertrek van Luik ; zyn verblyf to Parys ; bet
Proces des Konings, en vrugtlooze poogingen van den
Generaal DU OURIEZ . - Het Tweede Stuk diens Deels
vangt aan met den Dood des Konings, vermeldt de Onderhandelingen met CA BON, en 's Generaals Conferentie
met eenige Yacobynen ; Staatsraad ; ROLLAND'S verlaaten
inifterie ; Onderhandehngen van Holland ; 't
van bet
Vertrek van DE AULDE,
ARAT, en den Generaal DuNouaIEz ; vrugtlooze Onderhandelingeu ; Oorlogsverklaa .
ring.
Het Tweede Deels Eerfte Stuk gee ft ons op, bet Plan
van den Veldtocht en her formeeeren van bet Leger ; de
Geldleening en bet
anifest ; de Verzameling van bet
Leger ; Sterkte van 't zelve ; her neemen van Breda, de
Klundert, Geertruidenberg ; Belegering van de Willemfiad ;
bet blokkeeren van Bergen op Zoom, Steenbergen ; Somma .
tie van Heusden ; DU OURiEZ aan de
oerdyk en Rod.
Zyu verlaaten van bet Leger, op de ontvangen
vaart .
order om to vertrekken . Hoe by, to Antwerpen komen .
de, de Commisfarisfen doet heenen gaan ; to Brusfel met
de Volksvertegenwoordigers fpreekt ; aan de Conventie
fchryft ;
Nederduitfche
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fchryft ; CHEPY en EsTI$NNE doet arresteeren ; verfcheide
Ordonnantien geeft ; en to Leuven met de Commisfarisfen van de Conventie fpreekt . Voorts vertoont het ons
den toenmaaligen that des Legers, v66r den Slag van
Nederwinde, en de Retraite , als mede bet Gevegt van
Gotzenhoven .

Het Tweede Deels Tweede Stuk zet 's Generaals be.
dryven voort , verhaalende den Aftocht , en Dog twee
Gevegten ; zyne Retraite op Brzzsfel ; deszelfs Ontruiming ;
bet Kamp van Enghien , van Ath ; Conferentie to Ath
met den Collonel
ACK ; bet arresteeren van den Gene .
raal IRANDA ; het Kamp van Doornik ; Retraite wit het
aulde ; bet arresteeren der Commislarisfen
Kamp van
van de Conventie, en van den Oorlogs
inister ; bet
Vertrek van DUD OURILZ ; deeze to Bergen ; Etablisfement
der Franfchen to Leuzen ; 't Congres van Antwerpen ;
Tweede Proclatrmatie van conuRG ; Vertrek van den Generaal na Brusfel .
Hieraan is eindelyk gehegt een Kort Begrip van 't
Leeven des Generaals DU OURIEZ, getrokken uit een Brief
aan een zyner Yrienden . Ten onderfchrift heeft de Ver-

taaler goedgevonden, de twee bekende Regels van
to plaatzen .

CATO

Nec to collaudes, nec to culpaveris ipfe,
Hoc facturt Jtulti, quos gloria vexant inanis .

Dit Onderfchrift zou mogelyk op de
emorien beter pas.
fen, dan de Spreuk op den Tytel gebezigd .
Vitamque impendere vero .

Nodige Berichten aan de Nederlanderen ; inhoudende fcherpe, doch onpartydige, danmerkingen op de
emorien van
den herraader zyns Vaderlands DUI\IOURIEZ, door hem
zelven gefchreeven in 1793 . EerJte Aflevering . In AmJterdam, 1794 . In gr. 8vo . 32 bl.

eeft de Vertaaler der
emorien van DU OURILZ zich
~j van het maaken van Aanmerkingen wederhouden, bet
zal ons, blykens het Stukje 't welk wy thans aankondigen, des niet ontbreeken . De Schryver der NOODIG$
Berichten verzekert, in 't Voorberigt , dat ,, deeze bla„ den
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„ den niet met een beevende hand - met geen be„ kneld hart
maar met eene 'rolide pen, en vryea
_, Republicatufchen geest, gefchreeven zyn ."
Hy be ;
.
toont zich een yveraar voor de zaak der Franfciaen ; dan
betuigt, „ hunne Verdeediging met verder vuor to heb„ belt, dan in zo verre zy door een vu iouniEz," en
dit, zQ als de inhoud der
emurien uitwyst, gnat zeef
verre, „ befchuldigd worden ."
Ow niet vaorgekotnen to worden, geeft by eene Eerfle
Aflevering van twee bladen , waar merle by gevorderd
is tot bi. Xll der T'uorreden zyns Party's, die nit XXVIII
bl . beilaat. Zo dat wy nog astsne Af evering misfchietl to
wagteu hebben, eer wy recht a~u de zaak, of aan de
ernorien zelve, komen .
Zonder ons in dit gefchil to mengen, en alleen den
Schryftrant to beoordeelen, moeten wy zeggen, dat bet
wuord fcherpe, op den tytel , niet ten onregte gebezigd
is . Dan, hebben wy de Voorreden van DU OURIEZ zwellende genoemd, deeze Aanmerkingen mog •n ook dien by
naam draagen . Declamatien tegen Declamation ge(Ield, is
bet korttle, en, onzes inziens, regtmaatiJile, 't geen dus
verre van deeze Aanmerkingen gezegd karr worden .
isn
fc'nen zal bet Vervolg jets bonligers hevatten . Ahhans,
iudten de Tegenfc,iryver den voet van Patty houJe, zal
by sneer tot bepaalde Gevallen,en derzelver ontwikkeling,
moeten komen . - Xy hebben, dit afwagrende, ons
genaast, o+n by de Aankondiging van DU )URIEZ
emorien terllond to voegen , war then ten fe .eng,fte heeft
gemeend to moeten g .even . De Aanmer'er, op dat wy
dit tog vermelden , heeft , ten gemakke der Leeze-ren,
emorien,,
di ; gedeelten, over +t'elke by handelt, nit de
Ietterlyk, overgenomen, en de bladzyden aangewceze_n .

LETT.
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I3RIEFWISSELING VAN DU OUPUEI, ENZ .

BriefwisfeRng van den Generaal DU OURIER, met den Oor.
lo~srninister Paciii, ftaande den Veldtocht in hot Be1gifche, in 1792 . Te Dordrecht by de Lecuw en Krap,
£794 . In gr . Svo . 248 bl .
Briefwisfeling van den Generaal
1RANpA , met den Generaal DU OURIER , en de
inisters van Ooriog PAC,IE
en IIEURNoINVILLL , zedert January 1793 , benevens de
Bevelen door den Generaal DU OURieiL aan den Generaal
1WIttANUA gegeeven , tot op den Stag by Neerwinden ,
en den Aftocht die daarvan het gevolg is geveest . Te
bekornen in 's Haage by I. van Cleef , to Amfterdanz by
A . v . d. Kroe, enz . In gr. 8vo .
y de
emorien van den Generaal DU ouRIEZ, in een
voorgaand Artykel aangekondigd, zullen deeze Brief
wisfelingen , welke wy , uit hoofde van derzelver naauwe betrekking op elkander, byeen voegen , zeer wel pasfen, als wy derzelver Egtheid aanneemen, waaraan door
zommigen getwyfeid wordt . Deeze Briefwisfelingen, over
de fchikking en den loop der Krygsverrigtingen naby en
op onze Grenzen, kunnen in veele gevallen aan de gedagte
emorien een wederkaatzend licht byzetten ; fchoon
zy foms zullen dieneu om den vergelykenden Leezer
in twyfel to brengen wat de Gefchiedkundige waarheid is .
Briefwisfelingen als deeze zyn voor een Uittrekzel niet
wet , maar voor eerie menigte Aanmerkingen zeer, vatbaar ; doch men zal ons , vertrouwen wy , van dezelve
to maaken , zo gereed ontflaan , als wy ons des , met
den Vertaaler der
emorien van DU OURIEZ , ontflaagen oordeelden .

B

,

Verhande;ing over de hryheid en Gelykheid in de Republiek
der Atlienienjen , toegepast op die van Frankryk, door
den Beer Hofraad HI,YNE .
I. het Hoogduitsch vertaaid , benevens eene hoorreden en Byvoegzelen van den
I/ertaaler . Zonder Naam van I)rukker of Plaats . In
,gr . Svo . 6S hi .

r,

ynaarn van HEYNE, met Zo ve
roems als Taal- en
J" Oudheidkundige bekend, zal zeker de opmerkzaambeid
trekken, en niemand deeze Verhandeling leezen zonder
'er
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an in to herkennen ; fchikking, #aal en ver'er then
nuft, moeten behaagen ; en de Vertaaler heeft 'er alle
eer aan gedaan, 'met ons eerie zeer goede Overzetting to
bezorgen , ichoon by , wat de Toepasfing aanbelangt,
wyd en verre van den Gottingfchen Hoogleeraar verfchilt,
en, door eene menigte van Aanmerkingen, zyne gebeel
onderfcheidene denkwyze , op eerie zeer verftaanbaare
en zoms niet zagte wyze, to kennen geeft . De Voorreden en bet Slot zyn van denzelfden ftempel .
Len ftaal zy , uit dit kleine Stuksken , genoegzaam .
„ Alleen," fchryft de Hoogl . HEYNE , „ wil ik nog
„ aanmerken , dat bet Tydftip der bovengenoemde dertig
„ Tyrannen, of van bet Collegie,'t welk de Spartaanen,
„ na de overgave van Athene, aldaar gefticht hadden,
„ om Wetten en eene nieuwe Conftitutie to ontwerpen,
„ ongemeen veel overeenkomst hadt met de nieuwfte tyd„ perken in de Franfche Gefchiedenis . Deeze Dwing„ landen maakten zich binnen korten tyd meester van
„ al bet gezag, benoemden na hun goeddunken Raads„ heeren en Overheidsperfoonen , lieten bet Krygsvolk
„ van Sparta tot bezetting in de Stad komen, en ruim„ den een ieder uit den weg, wanneer zy 'dachten dat
„ zy zich niet na hunnen zin en wiI fchikken zouden ;
„ zy benoemden verder drieduizend burgers, die bet yolk
,, vertegenwoordigen, en waaruit de burgerlyke ampten
„ vervuld zouden worden ; alle de overige burgers moes„ ten de wapenen overgeeven , en menigen kop moest
„ 'er vliegen , bet zy wegens een byzonderen haat der
„ Tyrannen, bet zy om hunne roovlust to voldoen ."
De ongenoemde Vertaaler, en in de daad by heeft reden
om zyn' Naam niet to melden, maakt hierop deeze aanmerking : „ Dit ziet, zonder twyfel, op de Committee de
„ falut public & de furete generale .
Zodanig zyn de geinister
ls voelens over de dezelve welke de Enge fche
„ PITT ons opdringt ; dan , wie, met aandacht en oplet„ tenheid, deeze vergelyking overleest, zal zonder twy„ fel gewaar worden , dat deeze ve&neer op de jongi'e
„ gebeurtenisfen in Poolen, dan op deeze of eenige an,, dere macht in Frankryk , toe to pasien zy . Immers is
„ alle macht in Frankryk Natinnaal, en in Poolen wird
„ dezelve door twee vreemde Perfooneu en hunne Agen„ ten, even als in Athene, uitgevoerd . Daarenboven zyn
„ dit daadzaaken en niet partydige beoordeelingen van
,, dingen, die ons nog niet genoeg bekend zyn ."
hi h a.
1'E-
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PETER DE GROOTE en KAR,EL DE GROOTE, met elAiinde .
ten vergeleeken, door A . J . L . VAN WACKERBARTH . To
Antteraarn by W. Holtrop, 1793 . In gr . 166 bl .
eeze bladen zyn, blykens bet Voorberigt, bet eerfte
voortbrengzel van den geest eens Jongelings , die
'er vermaak in fchept loin groote
annen van vrocger en
laater tyd to befchouwen . De jonge Heer WACKERBARTH
erkent, dat veelen dit teritond zullen bemerken ; by roept
hunne toegeeflykheid in, en verzoekt zyne misflagen over
't hoofd to zien .
Hoe genegen wy zyn dit verzoek in to willigen, zouden wy aan onzen pligt to kort doen, als wy deeze
over 't hoofd gezien lieten ; daar ze zo veelvuldig zyn,
en door bet geheele Werkje been heerfchen .
Beter hadt by, wat het geheele Plan betreft, gedaan
met PLUTARCHUS, dat verheeven Voorbeeld der oudheid,
to vo(gen : doch , buiten die ongelykheid in fchikking ,
mag de Schryver gezegd worden wel verre to weezen
ans, in alien deele
van den leiddraad diens beroemden
to volgen .
W'y laaten des jongen Heers gevoelen over de Alleenheerfching, en derzelver uitmuntenheid boven ieder beperkte Regeeringsvorm , voor zyne rekening, en hem zeggen : ,, Rtgenten hebben, om over millicenen van mrn,, fchen en uitgeftrekte Landen onbepaald to heerfchen, een
s , gegrond recht, en zy doen 'er wel aan : want hoe
„ zou de wereld, hoe het menschdom , anders kunnen
„ beitaan , indien men hun de onbepaalde magt niet
~~ wilde inruimen, om de menfc ien, zelfs tegen wil en
y , dank, tot gelukzgligheid op to ieiden?" Doch, dit zyne
begrippen zynde, kunnen wy zeer gereed begrypen, dat
by, in de beide hier vergeleekene Vorften, alles groot
vindt, en uitbundig is in kunnen lof ; wat ter verminde •
ring daar van zou kunnen ftrekken, verzwygt, of de ge.
breken in een donkere fchaduw plaatst . Zonder hier
op to merken zyne gereedheid om veel als welheweezene Gefchiedkundige Waarheden aan to neemen, in beider geval , 't welk den toets des onderzoeks niet zou
kunnen doorftaan .
Uitbundig fchreeven wy, was lay in hunnen lof.
~, Veraicnen, dus laat by zich hooren, „ zulke groote
„
an-
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annen, gelyk PETER en KARL waren, niet reeds
daarom tot in de laatile Eeuwen met bet warmst ge• voel van dankbaarheid geeerbiedigd to worden ; dewyl
• zy millioenen van hunne Ivlenichenkinderen door wyze
Wetten zo gelukkig als mogelyk poogden to maaken
ad hadden zy ook verder Diets meikwaardigs vrrigt .`
Verdienen
annen, die bet menschdom zO veel goeds
• hebben beweezen, Diet even zeer hooggeagt, geroemd
•
• en gepreezen to worden als de groottl:e Wetgeevers uit
den gryzen Ouderdom? [dit moot mogelyk Oudheid
• weezen,
althans bet zlu beter zyn .] Zouden zy, die
• alles door zichzelven wrochten, niet even zo veel, ja
JUSTINIAAN,
• Dog veel meer, gedaan hebben, dan een
een NU
, eel] mUNOS ? Zyn zy wel jets winder dan
• eels LYCURGUS of siotiL,?" ---• En elders . „ all• Den, die zulke verb :.azend cuitvoern,zgl
• ten roem verwerven , en zich tot zulk een hoogen
• trap van aanzIen verhefnn, die zo algemeen worden
• geeerbiedigd, en byna aaugebeden door hunne tydge• nooten , daar tydgenooten toch zeldzaam iemands
annen verdienen
• waare grootheid erkennen ; deeze
• i mmers wet den toenaam van GROOT, die men zo
dikwerf to onregt verkwist' heeft? De eeuw, waar in
• zy leefden, zo wet als de nakomelingfchap, liet hun
•
Op deeze
• i n dit opzicht gerechtigheid wedervaaren .
• wyze zyn zy elkanderen zelfs in hunnen toenaam
gelyk!" - Om de maate des lofs geheel ja overloopend vol to meeten, zegt de Schryver. „ Wy moo,, gen PETER en KAREL Lr: GROOTE befchouwen , uit
„ wat oogpunt wy ook witlen , overal vinden wy zo
„ veel groots, zo veel verhevens , zo veel voortreflyks
„ in hun character, in hunne denkwyze , in hunne ge„ voelens, dat wy hen eerbiedigen, bewonderen ja aan„ bidden, moeten. Dit is geene vleijery ; bet is alleen
„ die dankbaarheid, welke de nakomelingfchap bun ver„ fchuldigd is!"
In deeze aanbidding zullen veelen gewis geen deel wil .
led neemen ; veelen zulks voor de hoogstgaande vleijery,
zo Diet iets ergers, houden, en, PETER tWN I van naderby kennende, met den Schryver der Hilt . de la
aifon
de Brandenbourg, zeggen : ,, Hy liet Jtervende veeleer den

• roem nas van een zordertirg dan van een groot

an ;
„ de Wreeaheden van een Dwin,e/and met de Deugden van
„ een Wetgeever zoewende to dekken ." l3eide deeze VorH h 3
lfen
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lien groote daaden to ontzeggen , zou de Gefehiedenis
wederfpreeken . Zy hebben in verfcheide opzigten uitgemunt ; maar dit geregtigt hun niet tot lien toon van
onbegrensde loftuiting , welke dit geheele Werlrje door
klinkt, doch fours gemengd met jet fchors en vreemds .
By voorbeeld . „ Beiden wisten zy zich van den Gods„ dienst zeer goed to bedienen 0 wanneer zy denzelven
• behoefden, en in hunne aangelegenheden noodig had„ den . Zo zeide KAREL, dat by allddn deswegen te .
• gen de Arabieren na Spanje optrok, om de Christe.
• Dell, die zich aldaar bevonden, van bet juk der \iulia• medaanen to bevryden . PETER deedt juist bet zelfde,
„ toen by to velde trok tegen de ongeloovige Turken .
„ Voor bet overige hadden zy dit nog met elkanderen
• gemeen, dat zy in alle kerken lieten bidden our een
• gelukkigen uitfiag van den veldtocht . In Gods naant
• greep men de vestingen aan, en in Gods naam leverde
• men veldilagen . Welk een vermaak mag God 'er toch
„ wel in fcheppen, wanneer men onder bet moorden en
bloedvergieten zynen naam aanroept?
„ Aan de verbetering van de geestlykheid, van den
• priesterfland, en deszelfs gebruiken, arbeidden PETER
„ en KAREL met veel racer yver, dan ooit eenig Vorst on• der hwwne Tydgenooten . Beiden bezogten zy de talryke
• vergaderingen van hunne geestlyken, namen daar by de
,, eeifie plaats in, luisterden naauwkeurig toe by alle hun .
„ `ne onderhandelingen , die in hun eigen tegenwoordig• heid plaats greepen, voerden bet eerfte woord by de,, zelve , en beflisten de zaaken zelf , wanneer bunne
„ drittige priesters bet niet eens konden worden . Zy
„ waren dus niet alleen regenten over lichaamlyke en
,, burgerlyke , maar to gelyk over de geestlyke en zede• Tyke belangen van bet groot aantal burgers in hunnen
Is dit, en 't geen 'er verder volgt, over
„ Staat ."
hunne gedraagingen in bet ftuk van den Godsdienst,
waarlyk tot bun lof gemeegd, dan begrypen wy niet hoe
by in bun kan pryzen, 't geen (bl . 50) in een ander gelaakt wordt .
Gelykvormigheden deeden zich gewis, in veele trekken',
op , die de Schryver in de beste gedeelten van deeze
Vergelyking in agt neemt . Doch by wil alles vergely, Hunne zorg en
ken , en vervalt tot kleinigheden.
„ welmeenende poogingen fcrekten zich zelfs uit tot bet
• uitwendige , tot de zindelykheid der inwoonders van
,) bun-
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hunnen Staat . Van alle nitmuatende verbeteringen, die
y , ontelbaar zyn, zal ik hier ilechts den cenige aanftip .
• pen, waarin zy elkander ;eleeken . Liet YAREL zyue
• Burgers de afzichtlyk larige baardeu afneemen, PE •r zt;
„ zorgde 'er nier cinder voor, dac men zyne Rusfen
• hunne ontzachlyk lange baarden afzabelde." Dit afza .
belen der baarden is, op dat wy zulks in 't voorbygaaa
optnerken,een Bier gefchiedkundige onnaauwkeurig- of onwaarheden , waarvan wy hier boven , met een woord,
melding maakten. Zie w . coxi, Travels into Poland,
Rusfiu, &c . Vol . II.
Teu aanzien van hunne Perfoonen ontmoeten wy deeze
„ Groot en welgemaakt was her gebouw
vergelyking .
• van hun lighaam . PETER DE GRUOTE was zes voet
• en acht Engelfche duimen lang ; KAREL DE GROOTE hadt
• juist dezelfde lengte . War by was hun lighaam fterk
• en vast . Door hunne onvermoeide reizen, en rustlooze
• werkzaamheid, bewaarden zy beiden hunne gezondheid
• byna ftooreloos, en bleeven zy aanhoudend in eenen fris• fen bloci . Werden zy door eenige lighaams-ongefteldheivi
• overvallen , men befpeurde ook hieromtrent by hen at
• weder de verwonderenswaardigfle evenredigheid ; wart
,, geen van beiden hadt ooit met cenige andere zekte to
• woritelen, dan met eene ligte koorts ." De Heer wACKERBARTH fchynt niet g4weeten to bebben, dat Czaar PETER met vlaagen van Vallende Ziekte, zyn leeven lang ,
gekweld was . Zie coxE als boven, Vol . 1 .
Om beider fpaarzaam- en huishoudelykheid of to fchilderen, vindt men bygebragt „ dat KAREL de onnutte Ge .
• wasfen uit zyn thin verkoopen liet ; dat PETER'S Wool,, len . Kousfen moesten geftopt worden, en by droeg ze
• nog een genteel jaar ."
Gelyken moeten deeze Vorften zyn. En de Schryver
weet de gelykenis te- vinden .
„
en heeft beiden ba,, fchuldigd , dat zy de maatigheid in eeten en drinker
• niet behoorlyk in agt genomen, en her diet menigmaal
„ gekwetst hebben .
aar ten alien tyde heeft men ny .
a , dige lasteraars onder de menfchen gevonden, die zicli
„ ergerden aan de glansryke daaden van groote mannen,
• en die hunne uitgebreide deugden niet konden bevat .
• ten. Dit mag hier ook her geval wel weezen ; verlaa .
• ten wy ons egter op hunne gelyktydige Gefchiedfchry„ vers, dan kwamea zy ook in dit opzicht beiden met
„ elkander overeert .
Hh4
„ Do

476

A. J . L . VAN WACKERBARTH'S PZTL-R, ENZ .

De tafel van PETER DEN GROOTEN was zeer fpaarzaam ingerigt . Ieder privaat perfoon in Engeland en
Duitschland, die niet geheel behoeftig is, fpyst thans
onbetwistbaar met veel meer verkwisting , dan deeze
groote Keizer in 't begin van onze eeuw. Het Been
by ondertusfchen van deezen leant ontbeerde, zogt by
op eene andere wyze wear rykl k to vevgoeden . De
wyn begaf zyn tatel nooit ; geftadig moest die dezelve
bedekken . Niemand mogt hieromtrent den huichelaar
of eenig bedrog fpeelen in het driuken : deedt de een
of ander zulks evenwel, dan moest by den grootiten
pokaal uit geheel Rusland, op de gezondheid van alle
aanweezenden, in Unen teug uitdrinken . Voor 't overige was by op reis altyd voorzien van een goede flea
w n
~J „ KAREL DE GROOTE had, naar oud- Duitfche Zeden,
eer dan `vier, of
• altyd maar •z eer weinige fchotels .
„ vyf ten hoogften, kwam, :n 'er op zyne tafel nooit . In
den Wyn hadt by niet den minften fmaak .
aar, in
„ plaatze daar van, at by gaarne Wildbraad . Het kan
„ daarom wet weezen , dat by van zyn geliefkoosden
„ fchotel fomtyds een weinig to veel gebruikt heeft . Op
„ deeze wyze was dit verfchil dan weder vereffend, tern
„ wyl de een een byzonder lieftiebber van het Wild .
Ileer„ braad, en de ander van den Wyn was ."
lyk gevonden !
Wildbraad en Wyn komen nog at by elkander, en maaken beide op tafel een goed geheel . Doch hoe de Schryver 'er toe komt , om het bemagtigen van Schlusfelberg,
(welk wonderbaarlyk verhaal, geheel ftrydig net 't geen
wy by coxz Vol . I . geboekt vinden,wy voor rekening van
den Schryver laaten,) in vergelyking to brengen met EGINhIARD'S iluikminnehandel by KAREL's Dogter I
A, konden wy niet bevroeden, voor dat wy, dit liefdensgefchiedenisje geleezen hebbende, en hoe KAREL het met dies
Staatsdienaar maakte, opgetekend vonden : „ Hoe fchieannen zich to redden nit de
„ lyk weezen toch groote
• verwardfte en bedenkelykile omftandigheden !"
De Styl, op dat wy dit Boekrteeltje ter zyde leggen,,,
is zer on%elyk ; zomtyds hoog zwellende . en zomtyds
laag kruiperide . Op de Zuiverheid van Taal valt hiet to
boogen . De opgegeeven ftailtjes kunnen van 't een en
ander, zouder verdere blykeu, getuigeuis dxaagen .
,,

„
„
„
„
„
•
„
„
„
„
„
„
,,
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Leven en Dood van CASI IRE, ip Leven regeerende Gravin tot
Lippe, Geb . Prinfes van .4nhalt ; benevens eenige van haare
Brieven . Uit het Heogduitsch, door j . Vir LOO, Predikant to
Ootmarfum . Te Utrecht, by W . van Yzerworst, ,794., In gr.
8vo . 164 bl.
Stuksken draagt op het Voorhoofd den Titel van bet
Leven en 1)ood van cAsi raE ; doch men zoude zich
D
zeer bedriegon, wanneer
n ua z; hier eene vouedige befchryit

L

t

ving van een of oeiden to vinoieu ; hot henelst adeeo eenige
Anecdotes, die met het oogmerk van den Optieller ttrooktcn .
De Heer ci LYON, een Vriend Van EW .,LD, geett van haar eene
Lofrede, welke zeker zeer hoog loopt .
-n I ett geese rede
om aan de Egtheid zynes klerhaals , noch der Brieven , door
hem gemeen gemaakt, to cwytelon, en dan is tie ~Gravin tot
Lippe gewis een uttmuutende , vertlandige en go .lvruchcige,
Dame geweest . Dock fommigen :ullen inuo,lyk denken, dat
zulke uttfteekende Ziels- en Verflandsvermogcns, onder eenen
anderen betlierer, zonder vertninderirg van waare Godsvrucht,
cone andere en minder Theologisch fentimenteele leidmg zouden
verkregen hebbeu . Nochthans kan dit Werkje van veel nut zyn
voor verilaudige vriome mei .fchen, en tevens doen zien, dat
groothcid van £land niet altyd ftrydig is met welgemeende
Godsvreeze Hot kan den in rang verhevenen ten voorbeeld,
en den minderen ter aanmoediging ftrekken, oat waare grootheid,
wearin de G"voten det Aarde met den minlten gelyk ftaan in de
beoefening van naauwge,ecte deugd na to jaagen . --- In haare
Brieven ademt alles menfchen-licfde, en erkentelyke dankbaarheid voor de liefde van God jegens den mensch .
en
hoore haar, bl . .23 .
„ Aanflaanden Zondag denkcn wy bet Avondmaal van onzen
hooggepreezen Heiland to genieten . Welke liefde heeti by ons
becveezen! Vrugteloos is alle pooging, om de oudoorgronde ,
lyke liefde van onzen God, op ec ;ne, maar eenigzins draagly.
ke, wyze re ftamelen .
Te vergeefsch zou ik ook tragten, flegts een flauwgelykend fchaduwb .eld van alles, wac de
Goedertierenite aan my gedaan beefs , to tekenen . Wist gy
toch al dat onbefchryflyke!
J
yn geliel'de LOTTE' wells
een gelult voor ons, dat onze God zo barmhartig is , welk een
onuicipreekiyk geluk! Hy de Beste, de Allerbeste! Hy de Al
lelvoimaakttle
e zal ons hyflaan, zal ons kragtcn verleenen, op
ddt wy hem welbehaaglpker mogen worden!
God, dta
in de diepten van ons hart ziet, ziet uwen wensch, owe be .
geerten naar hot waare goed, naar zyne goedkeuring, met'.vel .
behagen ;
en by
hy,die piers dan ons hoogst geluk
wil, verhoort u zekerlyk, wanneer gy hem om hulpe aanroept .
Hy onderlleunt u zekerlvk met zynen Heiligen Geest, wanneer
gy
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gy u in alles, zonder uitzondering, naar zyne wyze en beste

bevglen poogt to gedraagen . War kan aan God welbehaagly .
ker zyn, dan een opregt hart' een hart dat zig geheel aan hem
toewydt? een hart dat zyne Geboden wel zoekt re kennen, en
mauwkeurig to betragten?" tuft dit ftaaltjen oordeele de Leezerl
Eenzaam Tydverdryf door PIERRE AGRON . Te 4mflerdam, by
Al . Schalekamp, 1794. In gr. Svo. too bl.
e Neer
then wy, volgens • zyn Vierden Zang, voor
eenen Opvoeder der Jeugd leeren kennen, levers ons, in
D
deezen Bundel , een aantal Digtflukjes , die 's , ans edele
AGRON,

denkwyze, en tevens zyne bekwaamheid in her Vak, waarin
by, volgens zyn zeggen, zich gewaagd heeft, leeren ken .
Hy verdient, onzes achtens, alle aanmoediging ; daar
men .
is veel natuurlyks in zyne voordragt, en veel deelneemends in
de belangen zyner medemenfchen : zonder overgedreeven to
2yn, fchetst by dikwyls. , zelfs zeer treffende gevallen, zeer
Bet Graf van WERTHER tekent den gevoelnatuurlyk .
vollen, doch tevens afkeerigen
an van alle to verre getrok .
kene aandoenelykheid, vooral, wanneer dezelve door ongeoor .
loofde neigingen gekoescerd word .
en hoore hem , op 't
Bind van dit Digtftukje.
dan zal naberouw uw beevend hart verflinden ,
„ Neen
Dan zult gy, met een' Gil die Ianhoop u ontrukt,
Uw billyk vonnis zien, en eeuwig ondervinden ,
et welk een bang gewiggt de wraak des Hemels drukt .
.-God fchenke u zyn Genade
dch . . . . WERTHER I'k beef voor u
Dat Hy u gunflig zy uit goedertierenheid! . . . .
aar 'k vrees . . . . rain pzaalge Friend! . . . die wensch kamt veed s
to fpade ,
.Ills ik uw lot befchouw, verfchriki my de Eeuwigheid ."
Voortreflyke Les, voor alien, die met her fentimenteele helmet
CHARLOTTE ter navolging voorflelzyn, en zich WERTHER
ans
len . Wy geeven onzen Leezer , ten bewyze van 's
fmaak en uitvoering, bet volgend, getiteld :
HOT WAAR GENOEGEN.

Gy! die alleen op fchittrend Gottd ,
Op aanzien , rang, en grootheid, bouwt ;
Die, in een ruins genot van vleiende T•ermaaken,
De flem van 't bang geweeten jrsroort,
't Welk dag en nacht raw rust verfloort,
Gy kunt geen vergenoegen fnwaken .
.,
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Ik doel op uwe fc4atten niet,
Geen grootheid wenkt my in 't verfehiet,
yn Ziel is vry van final t met sveinig wel to vredeu :
'k Zie lief en leed, gelaaten, aan,
En kan met geese zorg belaki,
Gerust, myn Levenspad betreden .
Een edel meisfe, dat my mint
Egn Friend, die my aan deugd verbindt,
Lu aanfpoort om myn' pligt , in alles, to betraggen ;
Gezondheid en een kal,4n gemoed,
Gepaard met middelsnaatig geed,
Zyn meer, dan uwe weelde, to achten .
Ik flyt geen enkel frnartlyk utpr ,
De groote Schepper der 1Vatuur,,
Op wien snynZiel vertrouwt,troestmy in'taardfchezwoegea :
GYanneer men Hem waarachtig Bert
,4ls Christen pier benein verkeert,
Geniet men fleeds het waar genoegen."

Portefeuille vas; Rozette, of Aanteeheningen tot verlatering van
'siiienfchen verfland en hart , in eon Wysgeerigen, en
enJchenkundiges trant befchreeven, under de ZinJpreuk : Docet
& deleitat . ifle en Qde Ytuk . Te Rotterdan1 by N . Cornel .
In gr . Svo . , to zamen 463 bl.
ndien deeze Portefeuille san 't oogmerk voldoer, word ons
IStukken
in de Voorrede bericht, dat men 's jaarlyksch drie of vier
daar van to wagten heeft , om met den tyd een
Compleet Werk to hebben .
Her Werk is verdeeld in drie Afdeelingen, waar van de eer .
tie van 't eerfte Sink behelst : Wysbegeerte en Zedekunde ,
Liefde,
innaryen en Vriendfchap, Aardrykskunde, Gefchiedkunde , de Beginzels van her ryk Argos, van Danaus, en de
Danaiden ; her tweede Stuk bevat, behalven de opgenoemde zeven rubrieken ten vervolge , nog de Gefcniedenis van Perfeus
en der Gorgonen, en die der Volken en Koningen van Groot
Phrygie .
Schoon dit 211es, gelyk dikwils herhaald word,
op eenen Wysgeerigen trant gelchreeven heer, is de behande .
ling echrer flegts zeer kort, en niet veel meet dan oppervlak .
kig, hoewel her des niet tegenftaande zyn nut kan doen vocr
eerst beginnenden, vooral in her vak van de Aardrylss- en Gcikhiedkunde .
De tweede Afdeeling levert ons twee Ro .
mans 3 ADELINE WILLIA S , of de Zegepraal van Dt~ugd ou
Sehoo' ; .
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Schoonheid, een nieuwe Roman in den Engelfchen fmaak ge .
fchreeveu, en het levee van Rozfrr&, fentimenteel werk ;_dee
ze twee Stukjes , in het eerfte Deel aangevangen , worden in
bet tweede voortgeaet .
ADELINE is niet zonder gees .
tigheid gefchreeven , en doorweeven met zeer goede bedenkingen, up eenen vrolyken trant voorgedraagen ; doeh het
tweede is zo fentimenteel, dat, indien wy niet gedagt hadden
dat het eene fatyre op het fentimenteele was, de leezing daar
van ons ras zoude gewalgd hebben, en zeker is dit het genig
nut, dat wy bevroeden kunnen daar in beoogd to iyn .
De derde Afdeeling , onder den citel van
engelingen, geefc
ons, in ieder Deelcje, een Toneelftukje ; in 't eerfte : Beloften
zyn maar wind, of dit is de Eeuw der Vroutiven ; hurgerlytt
Toueelfpel ; in 't tweede : Wy zyn ons zelfs zelven, zoude
bet moot , n zyn de naastett, of de
an zo als 'er veelen zyn ;
deezen zyn met ongevallig , en kunnen met nut en vermaak
geleezen worden . --- Voorts word ons, in 't eerfte Stuk,
Laura , of de Standvastigheid, Nouvelle ; in 't tweede , de
Historie van Doritas , een Fragment , to leezen gegeeven , twee
Zedei,undige niet onaangenaame Verhaalen,
eindelyk, Fa.
helen en Anecdotes, die ons niet nieuw , en als van eigen vinding, zyn voorgekomen, also wy dagten , die meer (ten minlien voor 't meerderdeel) reeds elders geleezen to hebben ;
trouwens in 'c tweede Deel vinden wy Anecdotes van PASCAL PAbLT , doch daar by wont, ter goeder trouwe, gemeld,
dat zy getrokken zyn uic onze l'adert. LetteroeJ ingen .
In de Voorrede word gezegd , dat wy dic Werkje aan eene
van de Vrouwelyke kunne verlchuldigd zyn ; doch , op bl . 8-7 ,
leezen wy , dat dit Werkje aileen door Hollanders is ontworper en afgewerkt ; en, by het slut van ' de ADELINE, in 't eerfte Stukje , bl, t to , legt de Schryver zyn Pen neder, en Jtopt
ayn Pyp , ' t Been, ten IDinilen in Holland, de bezigheid en 't
vermaak der Vrouwen van fatzoen niet is .
Trouwens,
an de Schryver is , dan zyn fommige luchtige
indien een
uitdrukkingen die zo hier als in her leven van RoZETTE ,
voorkomen , meet verfchoonlyk , din wanner zy van eettt
Vrouwelyke hand voorti;ekomen warm.

A L G E
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LETTER .GEFENINGEN .
I3et tweede Boek der Koningen ; naar het Hebreewvsth :
Korte danmerkingen over het tweede Boek der Koningen,
voor Ongeleerden : door S'szaAND VAN HArrELsJELD,
. de Bruyn, 1792 . 116 en loo b l .
Te Amfieldam, by
i n gr. 8vo .

ok dit Book bevat een aantal plaatzen, waar over
de Uitleggers merkelyk verfchillen, en waaromtrcnc
tusfchen de beflryders en verdedigers der bybelfehe ge .
fchiedenis vry wat twisten gevoerd zyn . Wy zullen weder bet gevoelen van den (leer VAN HA ELSVELD over
zo,nmige dezer plaatzen aan ooze Lezers mode{leelen .
Kap. I : 9 , en very . wordt de yzelyke Straf verhaald,
den hoplieden en foldaaten van Ahazia, door Elia's vloek,
overgeltonren . De Heer VAN HA ELSVELD meent, dat
de twee eerfte hoplieden met de waardigheid van den
Propheet den fpot dreven, en dat E!ia zich bier Diet aan
ceoe byzondere wraakzucht hebbe toeeegeven , maar de
core van glen Godsdienst, die order lfrael de grondwet
van den Staat was, door dien vloek verdedigd hebbe .
Vs . 17 ontmoet men eene ftrydigheid met Kap. III : i ,
en VIII : iG . Ter vereWening van dezelve zefit by : , Onderlteld , dat de getallen overal recht bewaard zyn ge .
bleven, is dit de eenvouwige oploefing . De beide Korlingen , Achab en Jofafat, zullen, toen zy den togt zouden aanvangen tegen Ramoth in Gilead, home zoonen,
de eerfte Ahazia , de tweede Jorun , tot deelgenoten
in bet ryk hebben aangenomen . jofafat zal in bet vyfde jaar van Joram, den Ifraelitifchen Koniog, misfchien
by gelegenheid van den Krvgstocht team de
oahiten,
Hoofdft . III, zynen zoon Joram , o +r nieuw, als zynen ryksgenoot hebben laren inhuldigen, Hoofdfl. VIII:
z6 --- dan is apes vereffend. Verge] . den Bybel Ver .

O

tied . 11 D . bl . ro9-111 ."
Van den vuurigen wagen , waar mode

Elia gezegd
words opgevaaren to zyn, Kap . II : ii, fchryft by : , Niet
fen eigenlyke wagon en paarden van vuur, met welLETT . 1794. NO. If*
1i
ken
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ken Elia ten hemel voer .
aar 'er ontltaat eeti
onweLter , Elifa ziet in zyne verbeelding een vuurigen
wager en paarden ; verg . Hoofdfl. VI : 17, en Elia is
Trouwens, wy hebben geene
riiet nicer op aarde .
reden ter wereld , om to denken, dat by flechts elders
heeii gevoerd , en nog Lang daar na op aarde geweest
zou zyn . Zyn brief , a Chron . XXt : I2, aan Joiam ,
den Koning van Juda, eenige jaaren na dezen tyct , betyst dit met , gelyk wy daar zien zullen .
Veel
minder kunnen wy nit dit verhaal opmaaken, dat LLIA
door den blikfem gedood zou zyn ; dit drukken de He .
brenadersuit,gelykuitbetvorgande r{leHofdk
fink blykt . Hy is opgenomen in den He7rel in een onweder,
dit zyn de etgen woorden van her Hebr . in dit verhaal .
De nieuwe fchaal met zout , vs . 20 , kon eigenlyk niets
doen, tot verbetering der bron ; maar de Propheten verrichtten meermaalen hunne wonderen onder zinnebeeldige
handelingen .
lie akelige gefchiedenis , vs . n3 en very. , flelt de
Schryver in het volgend gezichtpunt voor : „ Beth-el is
de z,tel van den kalverdienst .
Deze jongens zyn
jongens, tusfchen de 12 en i6 jaaren, gelyk bet Hebr .
woord die betekenis heeft, denklyk kweekelingen van de
Zy befpotten den Propheet, als op .
Afgodspaapen .
volger van Elia, lien zy uitdaagen , om bet werk der
Hervorming , door zynen • meester begonnen , voort to
zetten, zo by kon! Nu heldert zich bet geval op, en
bet was tyd, dat de eere van den Godsdienst gehand .
haald werdt in den Propheet .
Wanneer 'er gezegd
wordt, dat de Propheet hen vloekte, zegt zulks niets
anders, dan dat by hun de flraffe van God aankondigde , en dit deedt by niet , dan na hen aangezien , dat
is wel befchouwd, en gezien to hebben, wie zy eigen1ck wares, en Wit welke beginzelen zy hem befpotten .
Indien men to Beth-el reeds jet vernomen hadt van bet
opnemen van Elia, zou de befpotting nog vuiler zyn ; en
de daar by gebruikte bewoordingen op de opvaart van
Elia doelen ."
Van de Godfpraak van Elifa, Kap . III : 16-ig, geeft
de Heer VAN HA ELSVELD de volgende Vertaaling
Zoo fpreekt Jehova :
Delft in deeze vlakte,
Grachten by grachten .
Want

11 KONINGEN.
Want zoo fpreekt Jehova :
Geen' wind zult g'ontwaarent
Geen regen vernemen ;
En toch zal de vlakte
Stroomen van water .
Zoo dat gy zuit drinken ,
Uw Vee, en uw' beesten!
Nog is dit to weinig,
In 't oog van Jehovah.
Hy zal ouk op
oab
De zege u verleenen!
De uitgelezenile Steden,
En vestingen, zult gy
Alle verwoesten ;
De vruchthoomen veUen ;
Alle brounen verlloppen ;
Alle vruchtbaare akkers
et ileeuen verderven.

En op de laatfte regels tekent by aan : ,, Dit is geett
bevel van Jcho,.a, ook geeue goedkeuring eener wreede
behandeling , maar alleen eene voorzegging van bet geen
gebeuren zou, en hoe verre de Ifraeliten hunne wraak
tegen de wederfpannelingen zouden voortzetten - - anders was deze handelwyze tegen de wet van
ofes .
lpeut . XX : I9 ."
. Kap . VI: 26, waar de gewoone Vertaaling duivenmest
heeft, geeft de Heer HAJIELSVELD geroorte erwten. Inthen iemand bet eerfte wilde houden, zegt by, dan zott
by moeten achten, dat dit eene foort van ipreekwoord
bevatte , om alle afzichtlyke fpyze to betekenen ; doch
het laatfle is bet natuurlykfte.
Op vs. 33 tekent by aan : „ Volgends ~ den tekst zyn
dit woorden van 's Konings Afgevaardigden ; doch 'er
fchynt iet uit den tekst uitgevalten to zyn ; to weten on ,
sniddelyk na den bode kwam de Koning, en zeide ."

Over de wyze van den dood van BLeNHADAD , Kap&
V1I1: 15, zegt by : „ Bet Hebr. woord is onzeker itt
zyne betekenis . orkitoICHAeLIS denkt aan een
of Vliegennet, dat men in warme landen, om nier van de
vliegen gekweld to worden, over bet aangezicht dekt . --&
H&ZEL meent, dat BENHADAD , om zyn hoofd to verkoelen, een natte dock met koud water om her hobi'd
geflagen hebbe, en dat dit, door bet to fchielyk freuimen der uitwaasfeming, de oorzaak van zyn' dood ge=
Ii 2
went
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weest zy.
Het komt my nog Reeds voor, dat HA•
zAeL, door een natten deken, hem gefmoord, en dus een
geweldigen dood aangedaan heeft , en zich vervolgends
van den troon meester geinaakt ."
Op Kap . X: I , verklaart by de gisfing van ICHAELIS
Iliet geheel onwaar(chynlyk , volgens welke men, in plaats
van .7izreel, bier zou dienen to lezen Ifrael . „ Evenwe], zegt 'by, kunnen bet Vorften van Yizreil geweest
zyn, die na Samarie gevlucht waren ."
Kap . XIV: 8, I r , wordt de fpreekwys D%aO ;IK`II'b"1
vertaald elkander onder de oogen zien . Deze vertaaling ,
zegt de hlecr HA IELSVELD, voegt niet kwalyk in de hoonende uitdaaging van ANiAZI .i,en de fpreekwys words, vs .
jI, door den Gefc hied fchryver gebezigd , met toefpeling
op deze uitdaaging .
en zou uit de volgende Label, die
joifs, de Ifraelit fche Koning, aanvoert, kunnen afnemen,
dat de eigenlyke oorzaak tot dezen oorlog voor A IAZIa was,
dat by, een huwlyks voorfl:el tusfchen zynen zoon en
de dochter van joas gedaan, en een weigerend antwoord
bekomen hebbende , deswegens tot den oorlog befloten
heeft, waar toe echter zyne verwaandheid op de overwinning, die by op de Edomiten behaald had, veel toebragt, behalven nog andere redenen, 2 Chron . XXV: r3 .
Van Kir, weiwaarts de Asfyrifche Koning de inwooners van Damascus in ballingfchap zond, volgens Kap .
XVI : 9, fchryft onze Uielegger : „ Kir fchynt een landedie geweest to zyn ; daar is nog eene rivier,
fchap in
by de Rusten Kur , by de Perfianen Kiir,, by de oude
Grieken Kyros genoemd , die in de Kafpifche zee valr .
Her , ten noorden van den Kur, vondt LERCFIE een
isUzbeks yolk van een uitlandsch en .7oodrch gelaad .
fchien konden dezen nakomeiingen van deze Damarceenfche volkplanting zyn ."
De gefchiedems , Kap. XVII : 25 , verklaart de Heer
IHA ELSVELD zeer eenvouwig en natuurlyk : „ Volgens
de Heidenfche begrippen , hadt elk landfchap een' byzonderen Befcherm-god-, dus hieldt men Jehovah voor
den byzonderen Uefcherm-god van Pala:ltina .
en vindt
in de Bybel-gefchiedenislen meermaaleu gewag van Ieeuwen, in Pala:ftina ; deze dieren, nu bet land minder bewoond, en de nieuwe inwooners niet zoo afgericht waren, om ze to dooden,vermenigvuldigden dus fterker, en
en berichtten hier en daar - vertwoestingen aan . fchouwde dit als gene landplaag, toegezonden door deu
Be.
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Befcherm-god des lands, dien men derhalven wilde vereeren, en door eeredienst bevredigen, of verzoenen .
rn3a ntDD, aidaar vs . 30, vertaalt by hutten voor de
jonge dochters . „ De lieden van Babel maakten gewyde
hutten voor de jonge dochters," dat is, zoo als by in
de Aantekening zegt , „ Venus -tempels, in welken de
jonge dochters, ter eere van VENUS, haare eere en kuischheid , onder het pleegen van wellust, opofferden, en haaren
maagdom verliezen moesten eer zy trouwen konden ."
Wy zouden echter, met andere Uitleggers, deze woorden
liever voor een naam van de Godinne der wellust houden, om het vervoig .
Op Kap. XVIII: 2 . tekent by aan : „ Uit Q Kon . XVI:
s. blykt, dat ACUAZ, de vader van HISKIA, 2o jaaren
oud was, toen by aan de regeering kwam , en IG jaaren
regeerde, dus is by niet ouder geworden, dan 3G jaa .
ren ; indien DU HISKIA 25 jaar oud was, moot zyn vader hem reeds in zyn elfde of twaalfde jaar verwekt heb .
aar is dit gelooflyk? Doch, misfchien is bier
ben .
eene fout in de getallen, en HISKIA zal maar 2o jaaren
oud geweest zyn, toen by zynen vader ACHAZ opvolgde. En , zo men al de lezing behoudt , is de zaak niet
ongelooflyk in heete Oosterfche landen , daar men by
veele volken voorbeelden van vroege huwlyken vindt .
Zie den Byb . herd . III Deel, bl . 98, 99."
Door den verdervenden Engel, die Kap . XIX : 35, gezegd wordt i85,ooo man in bet Asfyrisch leger vertlagen to hebben, verllaan, gelyk bekend is, veele nieuwe
Uitleggers den verdervenden wind SammiFl of Samum (*) .
De Heer HA ELSVLLD zegt over deze plaats het volgende : „ Waarom zou men bier aan dien verheven perfoon
flier mogen denken, dien wy, onder dezen naam, meer
in deze gefchiedenisfen ontmoet hebben , als den Vorst
van Ifraels legerfchaaren, den geleider en befchermer van
dit yolk ? [let zy dan, dat by zich bediend hebbe van
een natuurmiddel, de pest, den verdervenden wind Sanzrniel, een geweldig onweder, of hoe het,zy?"
Omtrent Kap . XX : 8, is onze Uitlegger nog van het
zelfde gevoelen , dat by voorgelteld had Bybel Verded.
Vd-e
(*) en zie vooral, war GttEVE bier over oniangs gefchreven
heeft, Annott. ad vatic . Nahurni & Habacuci (van welk uik
stuntend boek wy binnen kort vertlag bopen to doen) p. 97.
Ii 3
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We D . bl . 2I4 . „ Ik denk aan geen' Zonnewyzer, (~zegt
by,) derzelvcr uitvinding fchynt niet zuo oud to zyn , .
wy vinnen ouk tot hier toe nog geen gewag van uurerr
in tie Bybelboeken ; daar wordt alleen gefpioken van zakere trappen van ACFIAZ , waarvan wy geene nadere berichten heb : •e n ; ook is de Zon Diet terug gegaan, maar
alleen de fchaduwe, zoo dat dit zcldzaam vertchynzel oolc
niet algemeen is geweest, trouwrens bet Babylonisch gezantfchap kwam vervolgens ook onderzoek doen naar dat
wonderteken, dat in dat land, bet land van _? uda, gebeurd was . z Chron . XXXtI : 31 . Bet terug gaan der
ichaduw kan door cene byzondere breking der zonneftraalen veroorzaakt zyn ; welke onmidlyk op bet gebed
van JESA1a gefchiedde, en dus voor HISKIA een wonderteken was ."
Kap . XXV: 7, lezen wy, dat ZFDEKIA geblind werdr .
Dit gefchiedde, zegt onze , Schryver, „ door hem een
gloeiend yzr voor de oogen to houden : eene gewoonte
by de Oosterlingen, wanneer zy Vorilen onbekwaam willen maaken, om ooit to regeeren . Nu werdt de Godfpraak
van lzacrltel.,
1, 13, nopens dezen Vorst, dat by
na Babel gebracht zou worden , maar echter dat laud
Diet zien zpu, duidlyk vervuld ."

Gedenkwaardigheden uit bet openbaar Levers van Yefus, vqi
gens de vzer Euargelisten in oveeeentemming gebracht,
,in met ophelderende en praktikaale danmerkingen kvoorzien ; ..vor 11 . c . BERGEN, Tweeden Prediker to Grun-.
berg ; met een Voorberich ; van H .
UNTINGI1E, Theol,
Dca`t . IToogheraar der Godkeleerdheid en KerkelyRe Gefchiedoniije,n, enz . aan de Hogefchool to Harderwyk . Te
Lewaen, by A . en J . Houkuop, 1793 . Eerfte Deel,
XIV en 519 ; Tweede Deel, 5 to bl, In gr. 8vo.

I n het kerte Voorbericht, dat de Heer AIUNTING1IE voor
dit Werk geplaatst heeft, noemt by hetzelve eene zeer
,gefchikte Haadleiding voor all e, inzonderheid ongeletter-.
de Christenen, en voor Christelyke huisgezinnen, om den
zin der gewyde oorkonden van de belangryke gefchiedetlis van Jrf,:s wel to veritaan , en dezelven tevens van,
die zyde to leeren betchouwen, van welke zy ter bevor`ering vat: de hoogachting voor Jefus, en van onze vezc4t :ring, ell geluk .zaligheid, meest gefchikt zyn . De Schry .
ver y
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ver , zegt by , heeft , over hit ::heel genoinen, deft
tekst volgends de beste regels der Uitlegkunde toegelicbt ; de onderfcheiden verhaalen der Euangelisteu, met
veel oordeel, to zamen gevo~gd ; dezelven, zonder eenigen overl.olligen omflag, daar het noJig was, opgtiielderd ; en bet praktikaale gebruik daar van klaar en-over
.
tuigend aangewezen, zonder losfe fpelingen of ongegronde vergeestelykingen to maaken , waar door de Heidge
Schvyvers maar al to dikwyls mi6handeld zyn .
Over bet geheel genomen, ilemmen wy volmaakt met
dit oordeel overeen, en pryzen bet dus aan alle Cnris .
tenen aan, die zooJanlg een Werk behoeven . Om het
plan en de inrigting van hetzelve wat nadir to leer, .a
kunnen, kunnen wy niet bettr doers, dan eenige trekken uit de Voorrcde van den Schryver zelven, by verkorting, op to geven .
„ Nademaal eigenlyk vier Euangelisten ons Levensbeichryvingen van Jefus, of liever Geienlbvaardigheden uit
bet eleven van 3efus, geleveri hebben - •-- zoo fchikle ik
alle en eke van d ;:ze Gedenkwaardigheden, naar de my
waarfchyttlykle, en reeds van nicer Geleerden gevol de
orde, overeen item mend by een, doch zonder daar by al
to angstrallig to wezen, dewyl het 'er by veele gebeurenisfen geheel niet op aankomt, of men ze voor of na
anderen leest, en de (lichriog daar door ook niet verh(nderd wordt. De Schetfe der Gefchiedenis van ,9'efus, van
den tegenwoordi,,en Abt SFXTLtoF to Helmila ft , heft
my bier in meerendeels ten leiddraad gediend, wiens eigen
wuorden it, oak dikwyls, by het opgeven van den inhoud, behouden heb . Die gebeurenisfen, welke van meer
Luangelisten of van alien verh •) aid worden , trok ik in
Uns famen, en bediende my daar by, zoo a! ; over if ,
van hun' ;e eigene en zinryke bewoordingeu . Dezen verdeelde ik in Afdeelingen , fl .•o oide tusichen den tr :k .t,
lien ik vertaalde, - doch waar by ik ook niet zehien
andere r ee .i s vo )r handers zynde goede vertaliogeu gevolgd b .~u
o uhelderer.d e Aanwerkingen en treffende
praktikale To-pa
: fingen voor onzen tyd, zoo dat de Lezer alles in Cain lean voortleezen , zonder door het terug
zien op den karat, of in de ordderflaaiJe aantekenirotxn,
in zyne aandac it l ;ei'oord to worden . Door cieze
n.
ineritingen p-oogde ik r", de awaari licJen wed; to nemen,,
die geuiee, .lyk voor de meeste Chhrnstenen, welke de b-hooriyke voorlupige kundigheden niet hebben, bet lezen
der
1i 4
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der huangelien moeilyk maken , nadien ik bet nodigfle
uit de oudheden, zeden, en gebruiken der Oosterlingen,
enz . , ter ophek eying 'er byvoegde . (Dit is ook seer.
maalen door kleine inlasfchingen in den tekst zelven gefchied .) Duch, :° . nadien bet by het lezen der H . Schrift
de hoofs zaak is , dat men ze met de regte toepasfing
Just, zoo heb ik ook daar op byzonder acht genomen,
en den Lezer weaken gegeven, hoe by elke gebeurenis,
elk ' voorval, elk onderwys van onzen Heer, ook praktikaal kan toepasfen, en 'er voor zyn hart en leven gebruik van maker . Byzonder bell A daar uitvoerig ge .
weest, waar ik fchadelyke vooroordeelen bellryden, en
op de oefening van veele zeer verwaarloosde Christelyke
deugdcn aandringen kon . Etndelyk liet ik Dog, daar ik
bet nodig vond , voor elke Afdeeling eene korte Inlei .
ding vooraf gaan, die den Lezer bet rechte gezichtpunt
opgeeft, waar uit by de daar verhaalde gebeurenis, gelykenis, en uitfpraak des Heilands, enz ., to befchouwen
heeft, cf die hem vooraf op het rechte gebruik derzelve
opmelkzaam kon maaken, enz . Onder de nieuwer Uitleggeren heb Ik byzonder gebruk, zoeken to maaken van
JIFSS , D10LDEAHAUER, LESS, SEILER, ROSENDIULLER, enZ .,
inaar boven al van het voortreflyk Bybelwerk van BEZEL ." Op bet einde van het Tweede Deel vindt men
een Register van alle de plaatzen der Euangelien, die in
het geheele Werk behandeld worden .
Uit dit gezegde zal men den aart van bet Bock voorhanden genoegzaam kennen . Eene proeve daar nit kun .
mien ivy niet geven, zonder eene geheele Afdeeling over
to fchryven : en, indien wy ook daar toe de allerkortfte
koozen, zoo gingen wy toch ons beftek verre to buiten .

Leerrede, uitgefprooken binnen Londen, op den Algemeenen
Iast- en Bededag, den z8/ten van Sprokkelmaand, 1794 .
Door IOIJAN NEWTON, Predikant aldaar . Uit het Enfeisch vertaald , door D-r . VAN WERKHOVEN, en uitgemeeven, 7net een kort hoorbericht, door CORN . BRE ,
Ouderhng der Schotfche Gereformeerde Gemeente to Rot. de Bruyn . In gr . 8vo. 52 bl .
terdam . Te Am/terdam, by

0-

n cenen dig van algemeene Vernederinge,in de beerfctiappyen van zyne Groot-Britannifche
ajeiteit,
wrerdt deeze Leerrede uitgefproken, naar aanleiding der
woor-
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woorden JONAS Ill: 9 . Zy is gefchoeid op den gewoonen
leest van foortgelyke, dus genaamde, Gelegenheids-Re .
devoeringen . De van elders bekende ernst van den Eerw .
OptelNEWTON flraalt allerwege in zyn opftel door .
ling van genootene Volkszegeningen ; ondankbaare beantwoording aan dezelve, door een zondig gedrag der land .
2aaten ; beftraffiag van het heerfchend kwaad ; nadruk .
tyke aanfpooring tot boetvaardigheid, als een middel ter
atwendinge van Gods tuchtigendc oordeelen : deeze zyn
de ingredienten van dit Vertoog ; 't welk, by andere
van diergelyken aart, geene onaanzienlyke plaats verdient .
Her Voorberigt van cORNELIS IsRE behelst niets anders,
dan de Vertaaling van eenen brief , door den Eerw .
NEWTON aan hem g :fchreeven , waarin by den Rotterdamfchen Ouderling kennis geeft van den flood zyner Huisvrouwe, van de genootene hulp van boven onder dit ver .
lies, en van zyne hoopende uitzigten op heil in de tegenwoordige tyden van beroerte .

Ern/tige Bedenkingen op zekeren Rondgaanden Brief van de
Cardinaal-n , 4larlsbisfchoppen, en Bisfchoppen van de
Gallicaanjche Kerk , voor Echt verklaard door de Amlterdarnfche Predikanten, JACQUES RENAUD POUILLIER,
FILIP SERURIER , PE URUS HAACK en THO AS PEIRSON ; betreffende de Onbeeedigde Uitgewekene Fran/elie
Priesters . Alone to bekoomen . In gr . 8vo. i9 bl.

Amflerdamfche Kerkleeraaren van de Franfche, Ne.A'
derduitfche en Engelfche Gemeente , op den titel
vermeld, hadden, door hunne onderreekening, bekragrigd,
een verzoek, door de hoofden der Franfche Geestlykheid,
nan de Ingezeetenen, onder andere, van Amfterdam gedaan , ten behoeve van een aanzienlyk aantal Franfche
Priesters, die, door de fchikkingen, in hun Vaderland
gf-maakt, zich verpligt oordeelden, liever hetzelve to verIaaten, dan zich aan zekeren van hun gevorderden Eed
to onderwerpen . Op dit gedrag der genoemde Kerkleer~raren maakt een onbekend Schryver zyne bedenkingen ;
welke, indien zy, by wylen, van fcherpheid pier kunnen
warden vrygefproken, nngthans, veelal, Reek houden,
en hot onvoegzaame of tegenzeggelyke der aanfpooringe
r0t weldaadigheid, in het tegenwoordig geval, nadruklyk
a ;lnwyzen .
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Verhandelingen van het 13ataafsch Genootfcbap der Proef
onatrvindelyke L 'ysbegeerte ze Rotteraum . Rlfde Deef.
erfte Stuk. 1794, 1n $r . 00. 143 bl

L

Di t Stuk van bet Rotterdamsch Genootfchap, op welks
D Letterkundige Vow tbreugiels bet gelrera L- ubliek thans
a l e fpaarfaain onthaald wurdt, beftaat grooteiAdeels uit
Waarneemingen, die tot bet vak der Genees- en Heelkunde behooren,en door verfchillende Leden aan hetzelve
zyn medegedeeld .
De Ulcer 'i HUESSINK befchryft de gelukkige geneezing
eerier Borstwonde, waar 211es een' naderenden dood fcbeen
to voorfpellen,en de Natuur niettemin op 't onverwachtst
eene guttitige uitkomst bLtchikte . - Dr . VAN DER LEEUW
gent eerie Waarneetning op van eerie Zak-waterzugt, welke zich als een Buik-waterzugt voordeed, benevens daarin bevatte gezwellen, welke, by bet openers van het doode lichaam, bevonden werden , van eene vleesch- vetpees- en kraakbeenige zelfftandigheid to zyn . Van den
Zak, zo wel als de Gezwellen,worden Afbeeldingen geleverd, die, onzes oordeels, wemig tot opheldering van
cen geval, het Been buiten dat niet zeer vreemd is, dienende, gemaklyk ontbeerd hadden kunnen worden . --Hierna volgt het bericht van eene verbaazende menigte
van Etter , door de Paracenthefar outlast , uit den built
eener waterzugtige Vrouw, dour den Heer L . BICKER ;
jammer in de daad, dat de opening van 't lyk niet werd
roegelaaten . --- Voorts twaalf Waarneemingen , wegens
bet gebruik van 't Opium in verftervingen van teerien en
voeten ; benevens twee Waarneemingen omtrent het nut
van dit zelfde middel in Venerifclre ongemakken, door Dr,
RorOL . De Waarneemingen], aangaande de verf}ervingen,,
zyn gedaan door den Heer
ULLER , Heelmeester in
's Lands Zee-Hospitaal to Enkhuilen, en reeds voor verfcheidene jaaren, door den Heer Du pvv , in het Genees
en Vroedkundig
agazyn van de Heeren Pauis en NOLST,
kort'yk medcgrdeeld . Hier komen dezelve uitvoeriger
voor, zor-der echter eenig nieuw licht aatx eene genoegzaam bekende z ;ak by to zetten . De twee Waarneemingen van het nut des Opium's zyn door denzelfden Heer
ULLER, en een antler Heelmefster, opgegeeven .
Dan de allerbelangrykite Waarneeming, welke in deezen
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zen Bundel voorkomt, is de daaraan volgende , wegens
een oogenfchynlyk bevrucht Eijernest , met de befchry .
ving van de zonderlinge ziekten en toevallen , die het.
zelve vergezeld hebben, benevens de verfchynfelen , die
rich by het openen van 't lyk opdeeden , door den Heer
L . BICKER . Dit zonderling geval, waarvan deze beroemde Geneesheer de treurige ervaring in zyne eigen Dochter gehad heeft , is in alien opzichte merkwaardig, en
verdient de ernfhge overweegmg der Genees- en Heelkundigen ; to meer, daar de fchrandere Schryver revens eene
verzameling van foortgelyke bevruchtigingen, buiten de
Baarmoeder, uit de nieuwfle Waarneemingen medegedeeld,
en met zyne Aanmerkingen vergezeld heeft . Under dere
laatfle echter , hadden de Verhandelingen van JOsEPHI,
WEINENECHT, en vooral DWT~,CH , die zeer fraaije gevallen van Conceptiones abdominaler befchieven hebben,
imede eene plaats behooren to vinden .
Eindelyk wordt dit` Stuk befloten met eene Verhande .
ling over het vervaardigen van tekeningen voor den
Conus-fpiegel, door den Heer j . RocH~ssEN , en eea
Bericht, wegens her waarneemen der Zons - verduiste ring
van den den September 179$, door de Heeren J. FLOZYN en Dr. ii . W . RuUPPE.

lfnflrution fommaire aux Voituriers, ConduLlleurs de four .
gons & autres voitures publiques, far les foi as qu'ils
doivent donner a leurs chevaux en route, pour les conferver en fantd, pr6venir les accidens, aux quels ils
lent expofes, & remddier a ceux, qui poprroieut leur
arriver . Par HUZARD, V&drinaire en chef des Alesfageries Nationales . A la Haye, (d'apres (Edition de
Paris,) -he, I. van Cleef, 1794, pap . 94 . In gr . 8vo .
oe zeer dit kleine Werkje, (het welk in 't Fransch
fl en Nederduitsch , in twee naast elkander ftaande
eolommen, gedrukt is,) oorfpronglyk ten dienfle der
Franfche Posteryen gefchreven is, en daarom veele roadgevingen behelst, weike bier to lande nutloos of overbo •
dig zyn, is bet 'er echter verre van af, dat wy daaronz
de Vertaaling van hetzelve zouden afkeuren ; naardien de
repels ter hehandeling der Paarden zo wet, als de Voor .
fchriften ter geneezing hunner ongemakken , die in bet.
zelve voorkomen, zeer wel gekozen en nit ervaring op.
ge .
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en verwachte pier echter geen volteiig
gemaal;t zytl .
amenftel van Paarden Artfeny-kunde, dewyl dit Werkee
eigenlyk alleen ter onderrichting der Voerlieden gefchikt
is, hoedanig zy zich, wanneer hunne Paarden op weg
eenige ongemakken mogten opdoen , to gedraagen heb
ben, en hen to gelyk tegens verfchillende in zwang zyn .
d e middelen to waarfchuwen, en het gebruik daarvan to
verbieden . Tot zulk een oogmerk is dit opftel zeer wel
berekend, en kan ook hier to Lande, in dergelyke gevallen, tot een nuttigen kids verftrekken .
Yerhandeling over de Gelykheid der
enfchen, en de Regten en Pligten , welken utit die Gelykheid voortvloeijen,
door HENIC . CONST . CRAS , .7. U. D . Hoogleeraar in
't Natuur- Yolkeren- Romeinsch en Hedendaagsch Burgerregt aan het Athenceum lllujtre to Amfterdam . . Onder
de Ztnfpreuk :

Quem to Deus esfe
Jusfit & humans qua pare locatus es in re,
Difce!
PERSIUS .

Jan welke Verhandeling door TEYLER'S Godgeleerd Genootfchap , op den 6 April 1792, de Gouden Eerprys is toe .
geweezen . Te Haarlem en to Amfterdam by C . Plaat en
P . den Hengst, 1794 . Behalven de Voorreden LII bl .
175 bl . in gr . 8vo.

r

oen wy , in de Groot-Brittannifche Boekbeoordeelin.~ gen, eerie Engelfche Uitgave der Proeve, betreffende
's enfchen Gelykheid , enz, door deli Hoogl . BrwwN,
aangekondigd vouden, bleef by on, weinig twyfels over,
of wy zouden eene Nederduitfche Vertaaling ontvangen
dier Verhandelinge , door den Schryver overgezien en verbeterd ; en wy kreegea dezelve eerlang (*) ; dit grog toe
zonder de tusfchenkomst der Teyleriaanfche Stigting, aan
welke die Proeve oorfpronglyk toebehoorde, en vertaald
in haare Werken geplaatst was ; dan weinig, of geheel
niet , dagten wy de Verhandeling zyns overwinnenden
e.
(*) Zie hier boven, bl .
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ededingers, den Hoogleeraar CRAS, desgelyks afzonderlyk, in een kleinder formaat gedrukt, to zullen in harlden krygen ; en dus dit geheele Deel in twee handboekjes herichaapen to zien . Dit nogthans is, uitwyzens den
bovenftaanden Tytel, bet geval . En leezen wy, in de
Voorreden , dat het gefchiedt met toeftemming der Heeren
DireEteuren van TEYLER'S Fundatie ; die zeker, ten aan .
ziene der Antwoorden op de gewigtige Vraage over
's
enfchen Gelykheid, de Stof van den dag, eene meet
dan gewoone werkzaamheid betoonen , daar zy ook aan
de niet medegedongen hebbende Verhandeling van
r.
PIETER PAULUS een zo onderfcheidend blyk van Goed .
keuring en Eerbelooning gaven (*) .
Ongetwyfeld hebben die Heeren , by wier Boekverkoo .
peren het Deel , deeze Verhandelingen van Cues en
BROWN bevattende, gelyk ook alle andere Deelen, afzon .
derlyk to bekomen is , door deeze vergunning die bekroonde Verhandeling voor elk verkrygbaarder gemaakt ;
of zy daardoor de waarde hues Genootfchaplyken 11Terks
ophouden, is eene andere Vraag ; dock de beantwoording hiervan zal gemaklyk valien voor eene zo tyke
Stigting .
Het bekroonde Antwoord is en blyft, met dat alles, in
de Werken des Godgeleerden Genootfchaps to vinden : want
de Schryver verklaart : „ Hier en daar heb ik eenige
„ veranderingen en byvoegiugen gedaan , welken my niet
„ ongepast voorkwamen ; maar welke bet niet wel mo .
„ gelyk is bier byzonder aan to wyzen . Des noods kun„ nen die ook altyd uit vergelyking met de voorige Uit„ gave van 't Genootfchap zelve blyken . ---- Ook geeft
de Schryver to verftaan , dat de Heer VAN WINTER
hem eenige merkelyke veranderingen in zyne vertaalde
dichtregels van POPE medegedeeld heeft.
Voor zo veel wy die Vergelyking in bet werk ftelden,
vinden wy geene zaaklyke Verandering altoos : zo dat wy,
wat de Verhandeling betreft , volkomen kunnen berustea
by ons oordeel daar over geftreeken (t) .
De Voorreden , door den Hoogleeraar by de tegen .
woordige Uitgave gevoegd, is eene weezenlyke Vermeer .
dering, en verdient dat wy 'er eenig Verflag van geeven .
Naa
(*) Zie bier boven , bl .
(t) Aid . bi . 13 .

317 .
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Naa eenige algemeene Aanmerkingen over de wyze $
enfchen Gelykheid fpreekt en
waarop nl n over der
fchryft , en eene aanmaaning van de voeglykheid om
bier tiet locTen in uiterflen to vermyden, gaat by twee
berispingen, op zyne Verhandeling gemaakt, to keer ; als
dat by, by de Regten en Pligten der Gelykheid , ook teffens de Regten en Pligten der Ongelykheid hadt moeten
voordraa ,en ; ter wederfpreeking bier van , merkt by,
voldoer+de, met een kort woord, op, dat TEYLER's Genootfchap na deeze niet gevraagd hadt .
Eene andere berisping, dat by wel van de Regten, maar
Diet, of to lpaarzaam, van de Pligten, der Gelykheid zou
gehandeld hebben, geefr hem meerder werks ; dan wy
vinden Been reden , om bet door ons des opgemerkte to
herroepen (*) .
Kurt, maar zeer leezenswaardig, zyn de Bedenkingen,
vervolgens opgegeeven, om de denkbeelden van Natuur
en Natuurftaat nader toe to lichten .
Breeder uitgewerkt, en bovenal opmerking verdienende,
is dat gedeelte der Voorreden, waar in by zich de Vraagen voorflelt : „ Waar toe zich thais zo zeer met de
• denkbeelden van , Gelykheid en Ongelykkheid opgehou• den ? Waarom derzelver grenzen zo zorglyk naage„ fpoord? Waarom is dit her geliefkoosd voorwerp van
• onze Tyden?" --- En 'er byvoegt . „ Dat die ty• den zelve , dat de gebeurtenisfen onzer dagen , die
• even min als andere voorvallen , op deezen aardbol,
• of elders in 't .Heelal, by looter toeval, zonder voor~, hereidende oorzaaken, gefchieden, dat vooral een op• lettende aandagt op 't geen is vooraf gegaan, die
• Vraag beautwoorden!" --- Dit geeft den Heere CRAS
aanleiding om een oog to flaan op de gefchiedkundige
oorzaaken der thans heerfchende wending van de begrippen nopens Gelykheid, Yryheid en Staatsbeftuur .
Her een en an .ier bier nit aangellipt ! De Hoogleeraar
vindt de eerfle bron in de to hoog flygende Ongelykheid in
Staat en Stand , by befchouwt dit afzonderlyk ten aan-,
ziene van het Kerklyke en Burgerlyke. Zeer gepast is zyne
aanmerking, als hy, her billyk misnoegen ten aanzicne
der Geestlykheid vermeld hebbende , zich dos laat hoo .
ren : „'t is waar, bet losbreekend tnisnoegen gaat door) gaans

(*) Zie bier boven, bl . i5 .
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!, gaans to ver, en brengt den Godsdienst zelve zomtyds
aar , behalven dat de Godsdienst , op
„ in gevaar .
„ zichzelven buiten de bykomend .e plegtigheden en in„ flellingen van menfchen belchouwd , in de natuur der
ensch gegrond, ell dus onver„ dingen en van den
„ delgbaar is , is dit vervallen tot uiterflen , hoe beenschdom .
,, klaaglyk ook , meestal bet lot van bet
„ Een koort of fnaar fpringt ook met zo veel meerder
„ geweld los t als zyne spanning overmaatig en onnatuur∎
,, lyk was . Wetk waar Vaderlander heeft ooit de Beeld .
„ fturmeryen hier to Lande goedgekeurd? Het waren men„ fchen van dezelfde natuur ais wy ; menfchen van de„ zelfle Ziels- en Lichaamsvermogens, die voorheen de
„ dwaaze, de dweepzugtige, de wreede Kruisvaarten on .
,, dernamen . Is dan dit uitfpatten het beftendig gebrek
ensch, bet past doorzigtige mannen, in zo„ van den
„ danige omftandigheden , zo veel to meer tegen dat ge .
„ brek met bezadigdheid to waaken en moedig pal to
„ ftaan . lloch daarenboven mogen wy ons bier wet eers
„ herinneren , wie het eigenlyk geweest zyn , die in
„ Frankryk de Ongodsdienfligheid het eerst gepredikt
„ hebben ? Waren het de Leken, de gemeene Burgers,
„ de ftnalle Gemeente, de arme Landlieden ? Of waren
„ bet niet veeleer de hooge Geestlyken , de Hoofden
„ der Kerke zelve? de eerfle Staatsdienaars, de groote
„ Amptenaaren ? vooral die magtige Geestlyken, die, in
„ het midden hunner pragt , weelde en ongeloof , de
„ Proteftanten vervolgden , onderdrukten , en hun dat
„ regt van vryen Godsdienst, 't welk de Natuur zelve
„ hun hadt gefchonken, onregtvaardiglyk betwistten en
• ontroofden ? "
Ten aanziene van bet Burgerlyke flaat de Schryver ook
byzonder het oog op Frankryk, en hoe verdrukking en
verkorting van 's Volks geluk , uit verkeerde Staatkunde
gebooren, hier flerk medewrogr .
,,
en fpreekt," merkt hy, onder andere, op, ,,door• gaans veel van VOLTAIRE en ROUSSEAU, en wil aan der• zelver gefchriften en metaphyfique leerflellingen (*), als
,, hoofd(*) Omtrent het woord etaphyfique, in den Text gebezigd,
tekent de Schryver in een Noot aan : „ Dit is zeker een
„ misbruik van 't woord, ten zy men door metaphyficq alleen eene
,, to ver afgetroklsene en louter befpiegelende Leer, van alle
,, on-
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hoofdoorzaaken , den oorfprong der thans zweevende
„ denkbeelden, en dus ook de oorzaak der gebeurtenisiea .
ik hon.
„ van onzen tyd toegefchreeven hebben .
• veeleer de zaaken zelve, den toeRRand, de omltandig .
„ heden, vooral de zedeloosheid der Staatsdienaaren, huii
„ valfche Staatkunde, de onmaatige heerschlust vin zom• mige Vorften , en dit al beichouwd in betrekking tot
„ den onverbreekbaaren zamenhang van oorzaaken en ge .
,, wrogten ; deeze houde ik voor de weezenlyke oorzaa„ ken der Gebeurtenisfen onzer dagen, die nu wel eerst„ uitgebor(ten, maar reeds lang voorbereid geweest zyn :
„ van rwelken de Gefchriften op zyn hoogst As bykomen .
„ de en medewerkende oorzaaken kunnen worden aan„ gemerkt , en welke Gefchriften ook daar en boven,
„ wonder de omftandigheden der zaaken zelven , of moge„ lyk Diet gebooren zouden zyn geweest, of weinig op .
• gang hebben kunnen maaken ." --- Behalven dit waren VOLTAIRE en ROUSSEAU de eerften noch de eenigen , die op zodanigen trant ichreeven, gelyk de Heer
CRAS met naamsvermelding aantoont ; en we] byzonder,
hoe de Oorlog tusfchen Groot-Brittanje en de Americaanfche Volkplantingen een oogst vale vryheid ademende
Schriften teelde .
„ In het Scaatkundige," merkt hy, by herhaaling, op,
• is het niet minder, dan in het Natuurkundige , waar„ agtig, dat Diets zonder oorzaaken gefchiedt ; dat dus
„ de zonderlinge gebeurtenisfen , die wy hedendaagscli
„ beleeven, grootendeels Diets anders zyn, dan ontwik .
„ kelingen en gevolgen van reeds to vooren bellaan heb,, bende oorzaaken ; dat doorgaans de Volksomwentelin„ gen , als 't ware , 'ontvlammtngen van fang onder de
,, asfche bedolven en fmeulende vuurvonken zyn ; wel• ker uitbar(ting daarom door fchrandere Staatsmannen
„ .niet zelden voorl'peld is . En de ondervindiing heeft
• van alle , tyden ook ttffens geleerd, dat de heftigheid
„ der uitbariling van dusdanige, uit misbruik of over• weldiging geboorene, Staats- of Volksvolkanen, fteeds
„ evenredig is, zo wel aan den tydverloop, en hoogea
,, trap

,,

• ondervinding ontbloot . wil to kennen geeven . Zy . die wat
etaphyfica verflaan, zullen noch VOLTAIRE, noch ROUSSEAU ;
•
• voor Aletaphyfici houden . Zy hebben veeleer file weeten .
• fcbap het oorlog aangedaan."
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~, trap van misbriiikt en verkeerd Staatsbettuur, als aan
„ de talrykheid van
enfchen, door dusdanige fchokken
„ in beweeging gebragt . En dit al met ongeftoorde aan• dagt, onzydig en bedaard overweegende, en den na„ tuurlyken band en fchakel van oorzaaken en uitwerk .
• zels nagaande, kunnen wy ons clan wel zo zeer ver• wonderen over al 't geen wy in deeze laatfte jaaren
• beleefd hebben ; byzonder in Frankryk hebben zien ge.
„ beuren, en ook wel betreurd hebben ."
Wy voegen by dit alles, ten befluite, des Schryvers
eigene Aantekening op de even afgefchreeven plaats : „ Hoe
„ iemand ook moge denken, een menschlyk hart alleen
„ is genoeg om to yzen van die vernielingen en flagtin„ gen van
enfchen , welke in onze dagen hebben plaats
~, gehad. Doch het is wederom de Ge(chiedkunde, die
„ ons leert , dat de Volks-omwentelingen Reeds meet ver .
,, woestingen en bloed hemorscht zyn .
aar het is ook
„ wederom diezelfde Gefchiedkunde, die ons leers, dat
„ veele Vorften niet gefchroomd hebben, tot enkele be„ reiking van hunne heerschzugtige oogmerken , dui .
„ zenden van hunne eigene onderdaanen op to offeren ."

Raadgeving aan de Bevoorrechte Standen its de onderfcheide"
Staaten van Europa , Yoordvloeiende uit noodzaakelykheid en eigenaartigheid der Grondbegan(elen van het
Staats .beftier. Door JOEL BARLOW. Naar den derden Druk
uit het Engelsch vertaald. Te Utrecht by G . T. van
Paddenburg en Zoon, 1794 . In gr. 8vo. i79 bl.

p de lyst der Werkjes, het thans zweevend groot
Gefchil betreffende, en waartoe wy telkens in on.
O
ze Aankondigingen moeten wederkeeren , verdient geenzins de laagfte plaats, de opgemelde Raadgeeving aan Be .
voorrechte Standen, onlangs to Londen uitgegeeven , onder
den Tytel : Avis aux Ordres Privilegidr , &c . De diep
en vrymoedig denkende Engelschman BARLOw betoont
zich een warm Voorftander van de Franfche -Ornwenteling, die by niet alleen als volklonken befchouwt, maar
aatfchappy, die
ook aanmerkt als eene Vernieuwing der
zich wyder en wyder zal uitttrekken . Het words, zyns
bedunkens, voor het
enschlyk Geflacht, van veel gewigts, den waaren aarc en uitgeftrektheid deezer Veran •
deringe eens bodaardlyk to befchouwen ; ten einde to
9 k
writLrtTT . 1794 . NO . 110
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ontdekken , welke de voor- of nadeelen zyn , die meu
daarvan verwagten mag . Hy flaat den aart en de gevglgen van eene dergelyke Omwenteling in bet Staatsbetfier
gade, en bet oog op
I . Bet Leenftelfel . II . De Kerk . III. Het Krygswee .
zen. IV . De Handhaaving van het Recht . V . De Inkomr
/ten en Uitgaven van den Staat . VI . De
iddelen va
beftaan . VII . De L etterkunde , Konften en Weetenfchappen . VIII . Het Recht van den Oorlog to verk .aaren, of
Vrede to nzaaken .
Het Stukje voorhanden loopt tot de Vierde Afdeeling
ingeflooten, en laat de Schryver veelal het oog : op En.
geland vallen , en zyne pen hoogst vry vioeilen over
de gezegde Onderwerpen, die ongetwyfeld veele byzonderheden behelzen , welke de voornaamffe belangen der
Harde Waarheden laat
Volken van Europa uitmaaken .
by menigvoud hooren ; doch zyn ffyl is befchaafd, zyn
redenkaveling kragtig, fchoon fonts gedrongen, 't' welk,
zo we] in 't Oorfpronglyke, als nog meer in de Vertaa,
ling, nu en dan duisterheid baart, of althans eene her
haalde leezing vordert . ---j Niet zelden voert de Schryver veel gewaagde en veruitziende Stellingen aan , die
den geest des onderfcheids by den Leezer eifchen ; welke hem, althans dit was ons geval , met behoedzaam
heid zal wapenen , om Wet alles aan en over to nee-.d
men .
Nu en dan, om niet verkeerd verlfaan of misduid to
warden , geeft by den Leezer een wenk . By den aan .
yang van bet Artykel de Kerk,' 't geen wy onlangs ter
Jeezinge aanpreezen (*), maakt by deeze gepaste Aanmerking : „ Uit hoofde van die aangenomen denkbeel• den, waardoor men de Kerk meestal met den Gods• dienst vereenigt, zou ik zeer ligt gevaar loopen, van
„ verkeerd begreepen to worden van zommigen myner
„ Leezeren, ten ware ik hun, by voorraad, meldde ; dat
• ik deeze twee voorwerpen geenzins als fatImverbonden
„ befchouwe ; en dat alomme , waar ik in een onbepaal .
„ den zin van de Kerk fpreeke , ik daar door het Staats„ beftier b'edoele, bet welk zich van den naam van bet
• orPERwEEZEN bedient,alleen ten einde dus, door mid=
• del van een Godlyk Gezag, to onbepaalder to kunnen
„ beer(*) Zie bier boven, bl . 221 .
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beerfchen ; of, met : ndere woorden, ten einde over
her geweeten eene zekere duisternis to verfpreiden,
en de itervelingen dus to gemaklyker to kunnen onlerdrukken .
,, In de hereenigde Staten van -America beraat 'er,
„ uni naauwkeurig to ipreeken, niets hoe genaamd , bet
„ geen men de Kerk zou kunnen noemen , en egter is
„ 'er geen Land waar her Volk meer eerbied voor den
en vindt 'er allerleie Godsdien„ Godsdtenst toont.
„ Itige Gevoelens, zonder egter van eenige, hoe genaam,, de , Kct*.ery, in her minst to weeten ; men oefent
„ let den Gudlykeu Ee.rdienst op allerhande wyzen uit,
„ en egter kent men 'er geene fcheuri .,tgen ; zees dtkwyls
„ veranderen fommige lieden aldaar van Geloof en Ge„ zindheid, en egter heeft men 'er geen denkbeeld van
„ Afval ; zy hebben Leeraar .:n en eenen Godsdienst ;
„ docn geene Priesrers . In bet kort, de Godsdienst wor it,
„ daar to lande, als zodanig iets befchouwd, her w, ;lk
„ alleen de onderlcheuien Perfoonen in bet byzonder ;
„ docir geenzins geheele to faamen vereenigde lichaamen
„ van enfchen in hun geheel betreft ."
Zo zeer zautengetctw.eid is de Voordragt des Schry .
vers, dat wy, zonder vecl to Lang, voor ons beftek, to
worden , geen aanmerklyk gedeelte, 't welk een geheel
zou opleveren, kunnen overnecmen . Docii kunnen wy
niet nalaaten op to merken, hne zekere plaats een vroegere J iartekening van dit felrryven uitwyst, din men veelh ;t zou denken : wy ontmoe*en dezelve in her Derde
H 4,4 eel , over het Krygsweezen (bl . io6 .) : „ Dan, al„ hoewel men den grootlten lot aan de wet ;eevende
,I, Vergaderin.g van Frarkry~ verichuldigd zy, uit hoofde
„ van de bezadigde bellu,ten en mannelyke ftandvastig .
,, heid, welke derzelver verrigtingen in her gemeen ken„ merken , moot men egter erkennen, dat 4ommige vats
„ derzelver hervormingen de keamerken van cene al
„ to vreesagtige hand vertoonen .
Eon erflyken Ko , iing,
„ met eene verbaazende groote magt voorzien , to be„ houden ; voor een noodioos petal van Priesteren, die :
„ alle uit de i'chatkist des Volks moeten betaald wor„ den, to zorgen, en deeze Priesteren dus alle middelen
„ to verfchaffen om de half verftrooide puinhoopen der
„ priesterlyke heerfchappy weder op to bouwen, zyn diu„ gen , die men alleen om reden, welke wy bereids
,,, hebben aangeweezen, verfchoonen kan . Doch de verbaaK k 2
, zen•
„
„
„
„
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„ zende groote krygsmagt, welke men bepaald heeft, en

voordaan als een Reeds duurende inrigting moet blyven beftaan
deeze fchynt my niet alleen onnoodig, en zelfs gevaarlyk voor de vryheid, maar tevens
gaiuschlyk en rechtftreeks ftrydig met bet doelwit, bet
welk men zich heeft voorgefteld . Het oogmerk was,
,, de veiligheid der grenzen, en bet handhaaven van de
• rust in den boezem van den Staat . Dan juist bet te• gendeel zal daarvan bet gevolg zyn . Niet dat bet
• leger wel ligt tegen bet Volk zelf zal gekeerd worden ,
„ of den Staat in aanvallende oorlogen konde wikke• len . In tegendeel : men veronderftelle, dat bet een, voudig en getrouwlyk de grenzen verdedige , als ook.
• bet yolk beicherme , als dan maaken deeze verdediging
„ en befcherming nog juist de onheilen uit, waar over
• ik my beklaage ; zy ftrekken om bet yolk to verzwak• ken, door deszelfs vuur uit to dooven, en hen to lee• ren , ter erlanging der noodige befcherming, bet oog op
„ anderen to vestigen , in flede van op bun eigen onver .
„ winnelyken arm to betrouwen . Een Volk,'t welk zelve
„ zyne wetten maakt , behoort ook in de mogelykheid
y , to zyn van deezen to verdedigen , of bet zal weldra
„ den moed tot beiden verliezen . Een genoegzaatn bezef
y , van zyn eigene kragten fchenkt aan een yolk deeds
,, eene wyze maatiging, en bet betragten van zyne plig„ ten zet tevens aan deszelfs regten eene zekere waarde
,, by . - Dit is insgelyks bet gefchiktst middel om de
• weezenlyke en innerlyke magt van een yolk to ver„ grooten, zelfs verre boven alle begrippen, die wy ons
, . immer van aaande Legers kunnen vormen ; en, tevens,
„ om bet alle gelegenheid als ook alle zugt tot bet aan„ vangen van eenen aanvallenden oorlog to beneemen .
• Dc waare verzekering van een Reeds duurende rust bin,, nen en huiten zoude, in zodanig een geval, uit deeze
• waarheid gebooren worden , welke in eene ontegen• zeggelyke flelling gewis moest overgaan , to weedat alle aanvallen dus onmogelyk, bet ver,, ten
,, dedigen van I zyn eigen grond steeds buiten alien twyfel
,, weezen zou .
Het is, ten aanziene van alles wat over Frankryk ge.
fchreeven wordt, van zeer veel aanbelangs, bet Tydperk
to weeten , wanneer de Schryver daar over, de pen voerde . Dit halt in eene Voerreden, Berig t of 4antekening,
behooreu aangeduid to worden . De Vertgaler heeft nu
eta
„

•
•
•
•
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to dan eene Aantekening gemaakt ; doch deeze zyn kort
en niet veel beduidend ; misfchien deeden de gelegenheden tot dezelve zich to veelvuldig op ; dan dit belet
eenen Vertaaler niet, om, als by zich tog Aantekeningen
veroorloove, althans geene over to flaan, die licht over
a'ynen Schryver kunnen verfpreiden ; en zeer komt bet
bier, gelyk wy zo even hebben aangeduid, to fade, vat'
den Schryftyd niet onkundig to zyn .

iddelen om tot hrede to kunnen geraaken . Uit het Fransch
vertaald, 1794 . In gr . 8vo . 64 bl .

e Schryver van dit kleine Stukje houdt deezen Oor .
.log voor een Oorlog van Engeland - onderzoekt war her oogmerk van Engeland geweest hebbe om
geheel Europa in 't harnas to jaagen - brengt eene en
andere reden by, welke dit Ryk moeten aanfpooren on'
Vrede to maaken -- Belt drie mogelyke gevallen : i . dat
de Franfchen overwinnen , en dit houdt by voor Enge .
onarchie herfleld worde in bet
land's val ; 2 . dat de
Huis van Bourbon, en dan agt by Engeland ongelukkig
en ten 3 even zo, wanneer ~O verbondene
ogenheden een einde aan den Oorlog maaken, in diervoege,
dat uit deezen Oorlog niet eene volkomene overwinning
van de Coalitie over Frankryk, noch eene volkomene zege,
praal van Frankryk over de Coalitie, plaats hebbe .
Voorts onderzoekt by war reden bet Britfche Kabinet kan
hebben om eenen zo bloedigen, en met zulke verbaazende
kosten gevoerden, Oorlog voort to zetten .
Her Bevredigings middel flelt de Schryver met deeze woorden
voor : „ Zo zyne Brittannifche ajefleit verklaart, en
„ zyne Bondgenooten noodzaakt to verklaaren, dat zy
„ niet willcn gehouden worden van zich met de Inweu„ dige Regeering van Frankryk to bemoeijen, noch op
„ de Regten der Franfche Natie inbreuk to willen doers„
„ van zich zodanig eene Regeeringsform to verkiezen,
„ als haar bet beste zal toefchynen ; van dat oogenblik of
„ kan de Oorlog als geeindigd hefchouwd worden ; en
„ de onderhandeliiigen zullen van zelve beginnen," Te
vooren hadt de Schryver, op zyne wyze, aangetoond,
dat her Franfche Volk een gefchikt voorwerp is om mede
over den Vrede to handelen ; althans Your f eland, 't

D
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welk met de Amerzcaanen, die bet voor Rebellen hieldt,
als cen onafhangelyk Volk gehandeld heeft .
Wy bepaalen ons tot deeze Opgave aes Inhouds . Het
Stukje is getekend Londen 21 Juny 1794 , en gaat vergezeld van-dit Byvoegzel : „ en kan in bet Staatkundige
,, de waarfchynlykheden berekenen ; maar men kan de
,~ Gebeurtenisten niet voorzeggen .
en heeft geiden ,
„ dat die geenen , welke daadlyk op dit Gefchrift ge.
„ volgd zyn, een groot gedeelte der redeneeringen, die
„ in hetzelve gevonden worden , bevestigd hebuen . Ik.
„ verzoek den Leezer to overweegen, of de redenen, die
„ ik bier aanvoer , Diet even zo klemniende zouden zyn,
,, wanneer zelf, de jongife overwinningen der Franfchen
99 in Vlaanderen daaraan geen nieuwe kragt en fLrkte
„ hadden bygezet ."

Proeve van den Geest der facobynen van Parys, getrokken
uit ha DaRboek hunrer 2 ittingen van de
aanden 3a .

nuary -

aart des Yaars 1792 . In het Hoogduzisch

uztgegeeven en met Aann1erkingen verrykt, door I . W . VAN
ARCHENHOLTZ .
Te AinJteraam
W. Brave, 179 ; .
In gr . 8vo . 156 bl .

by

e Club der 7'acobynen, to Parys, heeft eene zo grooD te rol gefpeeld in de Franfche Staatsomwenteln,g,
dat dezelve aller oogen trok , groote Voorlta' :ders en tevens groote Tegenftanders kreeg . Onder deeze laatften moeten wy ongetwvfeld f . W . VAN ARCHENHOL TZ , de
ede .
deeler deezer Proeve, rangfchikken ; gelyk uit eene en andere korte Aantekening, aan den voet der b!adzyden,
blykt . In zyne Voorreden zegt by, „ dat bet Daahf,ek
„ der Jacohynen, Waarvan zyne Uitgave eene Hoogduit.
„ c he Vertaaling is, in den Jaare i ;g92 aangevangen, en
„ deszelfs affchrift daarom to aan-merkelyker gehouden
„ mag worden, wyl bet Fransch Origineel geheel verloo .
„ ren geraakt is, en dat by deeze Aiiecdoten en Notu„ len daarom tevens zo zorgvuldig byeen verzameld heb„ be, ten einde , zo tyd en gelegenheid hem zulks vet„ gunnen , eene uitgebreide Gefchiedenis der Franfche
„ Onlwenteling zalnen to ftellen ; wanneer hem deeze bladen tot een onmisbaare bouwftof zouden kunze
nen dienen."
Of

f
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Of derzelver Leezing alle de oogmerken kan bereiken,
welke de Nederduitfche Vertaaler in zyn Voorberigt op .
geeft, twyfelen wy zeer. Van het Vervolg deezer Zittingen , waarvan deeze drie
aanden flegts ten Proeve
ftrekken, wordt ons in dir Voorberigt eenigzins toezeg.
ging gedaan, zo dit Werkje met genoegen mogt geleezen
worden, dewyl men zich in ftaat bevondt om bet met de
verdere Zittingen aau to vullen . Wy hebben 'er niets
van in hander, gekreegen , en houden dus dit voorneemen
a1s geftaakt .

Reizen door Zwitf rland, Italien, Sicilien en de Griekfche
Eylanden near Konftantinopolen, en van daar terug door een
gedeelte van Griekentand, over Ragufa en de Dalmatifche
Eylanden, in de 7aaren 1787, 1788 en 1789 . Door Txo' AS WATKINS, A.
.
Uit het Ergelsch vertaald.
Eerfte Deel . Te Haarlem by F . Bohn, 1794 . In gr.
8vo . 142 bl .

en der Schryveren in ons
die het voor
zyne taak heeft, uit
E
nieuw uitkomende Werken, deeze en geene Byzonderheden, zyns oordeels voor
engelwerk,

Engelfche

't zelve gefchikt, to kiezen, heeft, uit de oorfpronglvke
Reizen van WATKrNS,welks Errfte Dee1 der Nederduitfche
Vertaalinge wy thans aankondigen, een ell ander Stukje medegedeeld (*) . Deeze keuze flrekt ten doorfteekenden blyke
van de goedlteuring, door hem aan dit Werk, althans van
de overneemenswaardigheid dier Gedeelten , gegeeven .
I-let that by ons vast, wanneer wy verneemen, dat
eenig Werk, 't geen ons dus floffe verfchaft, geheel in
onze Landtaale vexfchynt, de fpade by bet verder uitkippen to fteeken ; dit ook hebben wy gedaan , zo ras
wy den toeleg zagen om deeze Reizen vertaald bet licht
to doen zien. Zy zyn zulks overwaardig.
Blykens het Voorberigt des Oorfpronglyken Werks, zyn
deeze Brieven door den Reiziger aan zynen Vader 1' . wATIUNS gefchreeven ; deeze, aan eenige goede Vrienden, geduurende zyne uitlandigheid , ter Jeezinge medegedeeld,
gaven een genoegen, 't welt den Sctiryver bewoog, O
ze
(*) lie Alt'. Vaderl. Lettero"f. voor
en voor 1794, bl . 25 , 63 en Io7 .
K 11 4
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se aan bet meer onzydig oordeel van een grooter kring
to onderwerpen : om her Werk niet to veel to doen uitdyen, heeft by de Brieven, Frankryk en Spanje betref.
fende, agterwege gelaaten .
Het tef..nwonrdig afgeleverd Deeltje bepaalt zich tot
Zwitferland. Dit Land, zo ryk in fchoone en verrukkende Gezigten, verlokt den Reiziger om 'er meermaalen
over tut to weiden, en elk 21s ovQrtreffend op to geeven .
Hy bemerkt en erkent dit op eene bevallige wyze , als
by fchryft : „ Daar ik zo hoog heb opgegeeven van de
„ ligging Van Geneve, kan ik thans niet voeglyk zeggen 4
„ dat ik die van Zurich den voorrang daaraan geeve .
• Gy zult my, wel is waar, to gemoet voeren, dat jon.
„ ge luiden wat fchielyk beflisfen ; en gy moogt dit met
• veel regt doen, daar ik in deezen myne fchuld voel
• en erken ; maar zal bet niet eenigermaate myn mis• flag verkleinen, wanneer ik u vraage, hoe bet moge„ lyk zy, om my to wederhouden, van alles to zeggen,
„ wat ik kan, wanneer ik zulk een Paradys, als Zwit• ferland, voor oogen heblie? Ik geloove wel dat ik niet
j, vry van geestdryvery bei , met opzigt tot de Veld„ fchoonheden der Natuur • ; doch men zou bykans ge• heel ongevoelig moeten weezen, wanneer men, over
„ een Land als dit fchryvende , zich koel en afgemeeten
„ konde uitdrukken ."
et dit alles valt de Heer
WATKINS niet to befchuldigen van bet overgedreevene en
opgefmukte , als by dusdanige Veldfchoonheden afmaalt .
Zyn penfeel is eer kragtig dan uitvoerig .
De gewoone Reisvoorvalletjes gaat by met fl :ilzwygen
voorby, of zy moeten een trek van 't Volkscharader, en
jets veraangenaamends, opleveren .
Eene korte Gefchiedenis van elk Canton , en van der.
zelver onderfcheidene 1 egeeringsvormen deelt by mede,
eit vervrolNkt dit anders dor berigt, zo veel de aart der
zaake to6aat, door afwisfelingen en tusfchen-bedenkingen .
Geheel bet Werk door hoort men den vryheidminnenden Engelschman . Zie bier een fl;aaltje, en teffens
een van zynen fchryftrant . By bet Dorpje Fluellen zich
fcheep begeevende, om bet
eir van Lucerne over to
vaaren , fchryft by : „ et geene mogelykheid kan ik pea
• denkbeeld vormen van jets fchooner , dan bet geen
• deeze overheerlyke plas, met de omliggende Cantons,
,, oplevert . De bosfchen aan deszelfs oevers ; de diepte
i, en helderheid van het water ; deszelfs glinf}erende opat per ,,
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,, pervlakte , met de algemeene flute van den avond ,.
„ deedt een zagt inwendig genoegen by ons geboo .
• ren worden , en verwekte zulke aangenaame aandoe
„ ningen van vermeak als ik nooit to vooren gevoelde .
,, Daar dan de geest (gelyk ik zulks bier ondervond )
• vatbaar is om tot zulk een trap van Zelfsgenot te, ge• raaken , hoe kunnen dan de meufchen zoo dol zyn,
„ zoo blind voor hun eigen belang, dat zy denzelven
„ door worn verkiezen to beroeren en van ftel to hel„ pen ; waaront is hunne rede zoo veel zwakker dan
• hunne hartstogten, daar zelfs deeze onbezielde voor„ werpen der Natuure eenen zoo aangenaamen indruk
„ op ons maaken, en ons, als 't ware, fehynen to over„ reden, dat de rust der Ziele de uitgeleezendte wellust
• is, then wy kunnen genieten ? -- Ik werd wakker
• gemaakt nit deeze mymering, door een der Schuiten• voerders , die, befpeurende dat wy geen Hoogduitsch
• verfionden , ons in ongemeen vloeijend Latyn aanfprak .
„ Gy zult denken dat my dit geene geringe verwondering
„ baarde, maar peen, ik begreep fpoedig genoeg, oat
• deeze verwondering to voorkomen, dat men zulks bier
• aan hadde toe to fchryven , dat zy Vrye Luiden en
„ gebooren Wetgeevers van hun Land waren ! 'Er doet
• zich eene manlyke ongedwongenheid in hunne ge .
• fprekken, en houding, op, welke toont, hoe onafhan• gelyk zy zyn . Zy befchouwen alle andere menfchen,
• hoe onderfcheiden ook door bet fortuin, als hues Ge,, lyken , en betoonen hun zoo veel agting als zy ver .
• dienen . Ik houde de ingezetenen der Zwitfer/che Can• tons , wier Itegeeringsvorm Democratisch is, voor een
• lichaam van meer vrye Luiden dan de Goedsheeren of
• Ambagtlieden van Engeland ; en wel om deeze reden ,
• vermids zy, nit hoofde van hunne meerdere Gelyk• heid, onafhangelyker van elkander zyn ; buiten welke
• A geloove geene moeite to zullen behoeven, om u to
• overtuigen, dat de Vryheid flegts gedeeldyk kan plaats
et dit alles zoude ik, by aldien ik
„ hebben .
• tot de laagfte klasfe myner Langenooten behoorde,
• niet willen ruilen met een Burger van deeze Cantons,
• wanneer ik zie op onze Regtsbank voor Gezwoor• nen ; onze A&e van Habeas Corpus, en onze Vryheid
• van de Drukpers, die my toefchynen alle hunne voor,a regten oneindig to overtrefFen ." ---- • De Brief, waarK k 5
in
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in WATxnvs dit fchreef, was den 2 Aug. 1187 gedag-

tekend .
TeLaufanne zich bevindende,voeren zy,met een boot,
in her vlek Ouchie, of de haven van LauYanne, over hec
eir, na
iellieire, in het ITertogdom van Chablais, een
gedulte der Staaten van zyne Sardinifche
ajefteit.
roept de Schryver nit, „ welk eene fchielyke
„ Ach !
„ verwisfeling van overvloed met gebrek , van vryheid
„ met flaaverny, en van geluk met elende ! nergens kun„ nen de uitwerkzels van onderfcheidene Regeeringsvor„ men by twee Volkeren meet in 't oog loopende zyn,
~, dan aan de wederzydfche oevers van het
eir . Aan
„ den kant van Zwitferland ontmoet het oog niets, of
,, bet hart van den
enfchenvriend verheugt 'er zich
,, over ; aan dien van Chablair ziet by niets, clan 't geen
„ hem weedom veroorzaakt . Hier kan gevolglyk de Wys„ begeerte de tegen elkander overftaande gevdlgen befpie„ gelen van eerie vrye en eigendunkelyke Regeering, en de
„ vryheid begroeten als den grootften zegen, naast deGe• zondheid, dien de Schepper der Natuur kan verleenen .
• Hoe meer ik haar zie,hoe meer ik verliefd op haar wor .
iellieire is een Bedelaars-hok,'t geen op een fmalie
„ de .
eir en de rotten van
,, ftrook lands ligt, tusfchen het
• achteren, die 'er als op fchynen to leunen, en het in 't
water to dringen . De Ingezetenen zyn zo elendig, als de
• ledigheid, armoede en het bygeloof, hen kan maaken .
eir moeten
• Daar zy voornaamlyk hun kost op het
• zoel en , kan ik niet begrypen hoe zy beftaan kung , nen in cenen ftrengen winter, wanneer bet water by
en bezoekt door• aanhoudenheid met ys bedekt ligt .
• gaans deeze plaats, om Laufanne en den tegen.oever,
„ op het voordeeligfte , to befchouwen : inzonderheid,
• daar deeze geheele oord zo fraai is afgefchilderd door
• de leevendige pen van ROUSSEAU, in zyne Nouvelle
IIeloife ."
'31
In de befchryving der byzondere Cantons , halt de
Heer WATKINS, wiens waarneemingen zeer veel over de
enschkunde loopen , zyn gevoelen over het Character
van elk derzelven gezegd ; en,in 't clot van zynen laatften
Brieve deezes Deels, geeft by de meer alremeene Cha•
rac`iertrekken, in deezer voege, op . „
en onderftelt,
• dat de Zwitfers, met hunne Bondgenooten, ' een aaa,, tai van twee illioenen Zielen uitmaaken . Hunne lee„ vetlso
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venswys is veel eenvuudiger, dan die van hunne Nab uuren, vermits zy weer uepaald worden door hunne
Regeeringen, blyvende de wetter tegea de weelde under hen Jog itecas in kragt , en aile wtfpannin ;en,
gdyk als H , zardfpelen, Koinedies, Operaaa, ja hefts
Dansfen , buiten vastgeifelde tyden, ltrikt verooden .
War elk Burner een Suidaat is, (uagezonaerd de
Ueestlykheid,) huudWJ zy alit, Zondagei ,nai den Kerkdienst, Krygs-Exerctuen . Zy, maaken veei werks van
de opvoeaing der Jeugd, gelyk biykt aan hunne open.
baare Kweektehooleu en Acadeonien, waarvan de voornaam{te to Bazel en Bern zyit . --- Om u een fchets to
geeven van het Nattottaal Karad`t :r, za1 ik my bepaalen tot de Dernocratircie Kantons, overwids, naar myn
i nzien, by deezen, het v(dk nicer van de geaartheid
eu zeden der aloude Zwitfers behoud,:n tbeeft, dan iti
d e ov .:rtgen . En hierowtrent denk ik zeer gunicig
over hen, alleen met uitzondering van die der laa ;ere
Klasfen , die andere Landen bezogt hebben, of met
Reizigers to doers hadden : daar de zulken, gelyk in
alle andere Landen, doorgaans bedrieglyk en inhaalig
vallen . W at, egrer, bet gros der Ingezetenen van de:ze Kantons betreft, zy fchynen my toe zuinig to zyn,
zonder baat- of lchraapzugt ; dapper zonder hoogm >ed,
en gastvry zonder gemaakthetd ; jegens Vreemdehngen
zyn ze beleefd en hoflyk, zonder hen lastig to vallen, of eenig {linksch oogmerk to laaten blyken . Zy
hebben niet veel op met die onderfctaeidtngen van
rang, geboorte en tortuin, welken in andere Lan lea
van Europa, en zeifs in de overige Zwitferfche Kantons , 20 gedienfttg gevierd worden ; daar zy gewoon
zyn de waardy van den Ifand, naar de verdienften van
den Pertoon, of to meeten . Elk een is bier onderrigr
nopeus de voordeelen van zyn eigen vrye Regeering,
en , daar by bewust is in eigen perfoon een zamenftellend deel daarvan uit to maaken, zo wel uit bel ang, als nit heginzel, een waar Patriot . Zy zyn zo
zeer aan hun Land verkleefd, dat verfcheide Soldaaten
van de Zwitferfche Regimenten, die in vreemden dienst
zyn, naa een langduurend afweezen, aaa 't kwyuea
flaan, en ziek worden, uit verlangen om na huis ir=
keeren . Krygen zy hier toe Been verl )f, (gelyk zy
egt .-r altyd doen, uit hoofde der kwaa is gevolgen van
eene weigering,) dan fchieten zy 'er zeker het leeveti
s1 by
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• by in ; daar geen bevordering, noch vermeerdering van
„ inkomen, in that is, hunne kwyning to geneezen . Bet
• eenigst dat hun kan helpen, in dit geval, is na huis
„ to gaan ; en dit is ook altyd een onfeilbaar geneesmid„ del voor deeze kwaal, welke- men de Zwitferfche Ziek .
„ to (*) noemt. -- In het huislyk leeven flemmen hunne
„ afzonderlyke deugden met hun Volks-kartn er overeen .
„ Jegens hunne Ouders zyn zy dankbaar en gehoorzaam ;
• zeer lief hebbend en oplettend omtrent hunne 13loed„ verwanten ; flandvastig in Vriendfchap ; als lieden van
,, aanzien edelmoedig, en weldaadig als menfchen ."
De Heer Vertaaler heeft hier en daar eene ophelderendejAantekening, aan den voet des blads, gevoegd, ei
die van des Schryvers Aantekeningen onderfcheiden .
en noemt deeze Ziekte in 't Hoogduitsch das Heim .
Daar niets meet aanleiding geeft, om aan de plaats,
uzyk welke wy
• welke wy beminnen, to denken, dan de
„'er hoorden, zyn, am die reden, alle Volksliedjes en ge>
• meene Deuntjes van 't Land, by de Zwitferfche Regimen.
„ ten, in vreemden dienst, ten freugilen verbodeir ."

(*) „

„ wehe .

Catechismus der Weetenfchappen, Sehoone Kunflen en Fraaije
Letteren, uit verfcheidene beroemde Schryveren, en ifazmderheid volgends de Schets van den beroemden Baron VAN ntELmet Dichtregelen verrykt, en opgedr a•
T' ELD , famengefleld,
aatfchappye der Verdienflen , onder de Zinget, aan de
eritis, door AREND FORE, sI ONSZ ., lifefpreuke Felix
aatfchappye , enz. enz . IIIde Deels , 3de
elelid derzelver
Sink . Te Amflerdatn , by Arend Fokke , Simonsz . In gr,
evo . 3o4 bl,

et vervolg der Weetenfchappen ,

van welken de Schryver
noch niet gefprooken had , wordt in de volgende agt
H
Zamenlpraaken voorgedragen ; zynde de XVIIIde tot de XXVtIe
van bet geheele Werk .

i . De Philologia, of Taalkunde, in het
2. Lingu~e Qrieetales, of de ©osterfche Taalen . 3 .
algemeen
Lingue Eruditorum & Paheographia, of de Geleerde Taalen en
geloude Sc,hryfwyze . 4 . Linguistica, of Hedendaagfche Taalkunde . 5 . Historia Scientiarum , of de Gefchiedenis der T.Veetenfchappen . 6 . Notitia azut orum & Biographia , of de Kennis
der Sehryveren en Levensbefchryvingen. 7 . De re Biblotheca,
of tie Foekheoordeelkunde,
aandwerken enBokvrzamh
lrngen , en 8 . De re Scholastica , &c. , of ever de Schoolen ,
aat-.
Ceilegien, Univerfiteiten, dfcademien, Geleerde en andere
fcha,A-
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enz. Wordende elke Zame0praak door Pen Dicht.
itukje geeindigd .
eermaalen given wy eeue Proeve uit dit Werk, en zullen
heden daar mede vervolgett , door onze Leezers iets van dc
Kennis der Schryveren, uit dit Stuk, mede to deelen . De Za .
menfpraak vervolgt dusdanig :
• PETRUS . Behoort een Student , of Lief hebber der Geleerdheid, ook Boekonkennis to bezitten?
• ERNESTUS . Voorzeker, doze is hem zeer noodig ; althands
kennis dier Boeken , welke in her vak van zyn beguntligde
Studie voorkomen ; want, alhoewel by uit de Kennis der Sc%syveren weet, welke keuze hem nit dezelve to doen valt, zoude by neg in verfiihillende uitgaven, enz . kunnen dwaalen ;
en lets voor goede munt aanneemen, dat, in laatere drukken,
veranderd of verbeterd is : Hy moet daarom a .) wel degely„
de Tytels der Boeken leeren kennen, b.) geene zinfpeelende
Tytels voor natuurlyke aanneemen , c.) wanneer eenig Werk
een dubbelen Tytel heeft, herzelve niet voor twee onderfchel .
dene Werken aanzien, d .) geen twee Audeuren, die denzelf-,
den naam draagen, met elkanderen verwarren, gelyk PLINIUS
den Natuurkenner , met PLINIUS DEN JONGEN ; musJEUS den
Kerkelyken Gefchiedfchryver, met mus & us den Dichter, enz .
e .) zich wel toeleggen om to weeten, in boo veele Afdeelin .
gen, Boeken, Deelen of Banden, een Werk verdeeld is . f.)
De Tytels , welke met woordverkortingen gefchreven zyn,
wel leeren invullen, g .) alle de verfchillende drukken van een
Boek kennen, en weeten welke de beste zy, h .) de Plaats
der druk, her Formaat en her Jaar van uitgave kennen, i.)
weeten wie de Uitgeever is, of geweest is, k.) weeten of
een druk met Nooten, Aanmerkingen, korte Begrippen, Re .
gisters, Voorrede, of Opdragt vermeerderd is, l .) of dir alles
good, middenmaatig, of flegt is, m .) weeten welke IuOeur
deezer Nooten is, dan of de Text uirgegeeven is, cure notis
Variorum, met Bannnerkingen van verfcheidene 4uc`teuren, n .)
of her Werk verdeeld is in I-loofd1lukken of Paragraphen, e;r
voorzien is van Bladwyzers (Indices), korten Inhoud (Sum .
maria), Kanttekeningen ( arginalia), enz . o .) of de Uitgave
fchoon is, met opzicht tot den Letter, CorreEtie, Papier,
enz. p .) of her Werk verfierd is met Prenten of andere Ft .
guuren , q.) ,of een Boek in achring is, of her beoordeeld
is, of de beoordeelaars de Stof, den Styl, of den perfoon
des Schryvers, beoordeeld hebben, r.) of de beoordeelaars
onparrydig geweest zyn dan niet, bevoegde of onweetende
Rechters, enz . men zoude 'er nog by kunnen voegen,`s .)
de pryzen der Boeken , en der onderfcheidene Drukken , to
kennen .
y dunkt, dat al war UEd . daar opgenoemd
• LEONARD .
heeft , behalven de kennis der beovrdeelin„ en, eer tot den

fehappyl'n,
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l3oekthandel en de kunde van een Boekverkooper behoort, daft
wel wt cite van een Geleerden
• ER :,EsTLS . Hier grenzen z .kerlyk die beide kundigheden
aaat een, en daar uit kan men opmaaken, dat eeu goed Geleerde uiet geheel onkundig in den Boekhandel , eves als
een goed Buekverkooper, niet ten eenemal vreemdelmg in de
Gel erdhetd zyn kan ; want de eerfle zoude anders dikwyls
gevaar loopen um flogte Editien, of defecte Boeken, tegen
veet gela aan to kuopen ; en de Write zoude zsnen handel
vu,ttrekt niet met vootdeel kunnen dryven, zo by in dit ftuk
onkundig ware .
• P ETRUS . l k geloof met dat al, dat 'er wel Boekverkoopers zyn, die van dit alles Wets weeten, en echttir kunnen
handel even gued voordzetten .
• I' RNESTUS . De Boekhandel is in zo veele byzondere
vak en verdeeld, die eik byna een handel op zich zelven zyn,
dat men bier omtrent wetnig algemeens zeggen kan , lit echter is waar
dat zulke Boe„baud laars, welke zich met bet
koupen en veri .oopen van oude Wtrken ophouden, allernoodza klykst deie kui,de beho,tren to bezuren . - 't Kan u
zelfs to flade kowen, lets algemeens, ten mi iflen wegens de
be'te Uitgeevers der Cla ; friche Autheuren to weeten, daarom
heb ik eel ige der beste Uttgeevers dier Werken her op een
Lystje gLileld ; wanneer gy nu een Grtekcch of Latynsch Clasfisch Sc ~ryver wilt aankoopen , of denzelven ergens to hoop
vit,dt, en gy ziet 'er deeze Drukkers naamen onder, dan kunt
ge v~rzekerd zyn , dat ge ten mintlen inet geen flegte Editie
bedruogen zult w , ;rden .
„ De beste Drukken der Griekfche en Larynfche Autheuren zyn vu .oruaamlyk die van LDUS WINUTIUS, een geleerd
Boekdrukicer , welke, in den jaare 490 , to Fenetien eene
Druki,ery oprichtte, de Curfyf Letteren uttvondt, en zo naauw. eat by pleeg to zeggen : Si
keurig op zyne uitgaven vas
pos/em, mutarem fingula errata nummo aureo . Oat is : Zo ik
konde, uikle ik gaarne elke druktout, al koste zy my een t- ucaat ve;anderen . Naa zyn dood ze re zyn Zoon ALDU-, met
even veel tmaak, de Drukkery voort .
Pa LIP en BERNARD
JUNTA , alb merle
AscAsius en BADi s, waren voornaa ,
Onder
me Drukkers to Fiorencen, omtrend her Jaar i ;i
de Franfcti n HFNDRIK en ROBtiRTUS STEPHANUS, welke laatfle
zyne , rukproeven upetrlyk ten Loon ilelde, en de touten die
men hem aanwees beraalde
'Er zyn veele Drukkers uit di%,
geflacht geweest, welke die :r naam gevoerd hebben . By dit
getal kan men nog vo gen WECH'LIUS , OREL en DRIANUS
TUWNEBUS . Onder de Dunfchers muht nit
JOH . FROBENIUS, de
vriend en tydgenoot van den geleerden ERAS US, ~.elyk ook
JOHAN HLRBST, Of UPORINUS, welke mede zeer fchoun drukte.
HIERONtY US cO alELSNUS, van Doornik in NlaarAderen, zette
zich
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zich to Heidelberg neder, en richtte aldaar mede een leer fchoo .
n e Drukkery op . Antwerpen kan zich op zynen Caai5TIAAn
PLArTYAA, in bet vak der Boekdrukkunst, beroemen ; deeze was
to i1foiit - Louis, niet verre van Tours, geboren, en flchtte, na
verfcheidene reizen gedaan to hebben, to 4ntwetpen, eene der
voornaamite Drukkeryen . Hy hadde zo veele Arbeiders in 'c
week, dat zy hem, dag aan dag, meer dan Ioo Goudgaldens
kostten ; want by was eigenaar van drie Drukkeryeu, den to
4ntweapen , een to Leyden, en een to Parys. De Biblia Polyglot•
to , of ,Veeltaalige Bjbel, is con der heeriykfte Gedenkffukken
van zyne kunst . Onze Ridder CATS getuigt zelve , in zyn
twee-en-tagtig jaarig Leven, van de beroemdheid deezer Drukkery, in deeze Verzen :
yn Oem was seer geleerd, en heefi oak veel gefcbreeven,
Zyn Boeken zyn bekend, als die nog heden lee yen ;
PLANTYN 1 uw Drukkery draagt bier ook kennis van,
ills die vecl is gebruikt by menig defog man .
„ To Leyden zyn nog , als geleerde Drukkers van roorige
tyden, beroemd , de ELZEVIERS ; zy bebben zeer veel kleine
Edst:en, en Clasfifche Autheuren , zeer zuiver' en Coyrett ge.
drukt : gelyk ook to .4mflerdam, de OLAAuws, de JnuszooNs
VAN WAASBERGEN, de WETSTEINS en HAAK . De Augsbulgfche uitgaven ad infgne Pinus, of die con Pynappel op her Tytelblad
uitgedrukt hebben , zyn mode beroemd, doch behooren under
de llloderne uitgaven ; gelyk ook de Engelfche uitgaven van
Oxford ex Theatre Sheldoniano , enz . en de nteuwere Editien
van BASKLRVILLE, welke alierzindelykst en keurig gedruift zyn,
Zo ook de Franfche Edstien , met de Letter van nIDOT,
enz . "
Her Ontwerp van den Heere VAN BIELFELD
ast ten einde
zynde, hebben wy, bladz . t85 , in de Sameafpraak tusl'chen
PLTRUS en ERNESTUS , her oogmerk van den Heere FOKKr,
voor bet vervolg van dit Work, ontdekt, dat wy ook hier moo .
ten plaatzeu . Hy belooft : dat, zo dra de Curfus van algemeene geleerdheid , volgens bet Ptan van VAN BILLFELD, af:
gewerkt zal zyn, by alles met Byvoegzelen, van hier en that
overgeflagen zaaken , of nieuwighedea, vermeerderen zal ; en
dan ! op ,alles een TVcordelyk en Zaakelyk Register maaken,
bet welk aan de Leezeren van deezen Catechismus tot eea
klein Kunstwoordenbvek zal kunnen verflrekken .
Wy boo .
pen op eeue fpoedige vervulling van deeze openlyk gedaano
belofte !
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Charailers en Levensfchetfen van merkwaardige ter dood veroor' ,
deelde Perfoonen
Uit het Hoogduitsch . Eerfle Deel. Te Cam
pen, by J F . Nieman ) 1794. Behalven het Voorberigt, 170
n gr . 8vo .
bladz .
bara6ters en Levensfchetfen van merkwaardige ter dood ver .
C
oordeelde Perfoonen leveren doorgaans eene zeer onderltoudende , en , wanneer zy wet gefchreven zyn , eene zees
nuttige , lectuur op . Vooreerst toch , wy lezen gaarne a11es,
wat ons verwondering baart, en bet is net to lochenen, dat
de buitengewoone fterkte van geest, en de zeldzaame trap van
doorflepenheid, die wy meestal in groote boo .wigten aantreffen, onze ziel met eene verwondering vervullen, die volmaakt
van hetzelfde zoort is, als die, waar mede wy alle verhevene
voorwerpen,het zy in de natuurlyke of in de zedelyke waereld,
befchouwen . Ja ! IIL .,Itt heeft zelfs niet ten onregte de uitfpoorigheden van buitengewoone menfchen tot bet zedelyk verhevene gebragt, voor zo verre die uitfpoorigheden eene zeld .
zaatne en verwonderenswaardige kracht van geest onderftellen .
„ Werkingen van eene meer dan gemeene Deugd, (zegt by,)
zyn wel de gewoonlykfte en vruchtbaarlte bronnen van bet
Zedelyk Verhevene . Doch dit helet niet, dat wy ook foin •
tyds in gevallen, waariu de Deugd in 't geheel geen deel heeft
2-an bet karakter niet eenen merkelyken trap van grootlieii zouden toekennen, zo dra in de gezindheden of daaden
eene buitengewoone maate van kracht of fterkte van geest
doorftraalt . Een bewys hiervan is de verwondering, welke
wy den doorluchtigen Roover, of den dapperen
uiter, niet
kunnen onttrekken, hoe verre wy ook immer vervreemd zyn,
van derzelver gedrag, op zich zelven befchouwd, goed to
keuren (") ." Daarenbovetl , hoe veele nuttigheden kunnen
wy, en voor onze vorderingen in de
enschkunde, en voor
de be(tiering van ons eigen hart, trekken nit de befchouwing
van den cart en bet gedrag van merkwaardige ter dood veraordeelde Perfoonen, bet zy dezelven oufchuldig of fehuldig
llun yzelyk lot ondergingen . In bet eerfte geval levert bet
beftaan van de Rigters , in bet tweede dat van de veroordeelden zelven, foffe op tot een aantal ailernuttigfte aanmer .
ltingen .
Wy zien de bron en de langzaame of meer fnelle
woortgangen der yzelykfte ondeugden in de harten der men .
fchen ; wy leeren den verbaazendeu invloed van een aantal zeer
geringe omftaudigheden op de wending van hunne characters
kennen ; wy bevroeden, hoe gemakkelyk zommigen, waar nit
na
(•) Lesfen

hl . 90 .

over pie Redekunst en Iraaie ll~eetenfcha~pen, .Ifle Decl,
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.rtt1 de affchuwlyk(le hooswigten gegroeid zyn, by een weinig

andere rigging, in de vorming hunner jeugd , of by andete
omf1andighvden, als waarin zy nu geplaatst waren, de edellie
me•i fchen hadden kunnen worden ; wy trekken daaruit de heilzaamlte vermaaningen vo •.)r ons zzlven, die voor de opvoeding
van ons kroost, en voor de leiding onzer eigene wilsneigin .
gen . de best .- vruchten voortbrengen kunnen ; en, terwyl wy
niminer met crotfche vcrachring, maar aityd met een gegrond
medelyden , de vertte afwykiugen onzer ongelukkige medeinenfchen van her fpoor der deugd befchouwen, worden Ivy beltoedzaam op ons eigen gedrag, en poogen dagelyks toe to
zien, dat ook wy viet vahen .
'Er is ondertusfchen van dit zoort van characterfchetfen in
otze taal nog weinig voorhanien .
en heeft eenige van de
voortreflyke Uittrekz_- .s nit cpimineele Elcten' en Gefchiedenisfen,
die in EISZ ;NER' s Sk°Naea gevonden worden, vertaald ; en on.
1ant;s lazen wy, met °.,°er veel genoegen, in bet
engelwerlz
van de Vaderlvzdfche `•iblirtheek ( * ), een Stulkje, dat bier too
behoort, en dat tot veele belangryke aannzerkingen aanleiding;
geeft, getiteld : de Zon(lerlinge Roover, overgenomen uit GoRA1vi's einoires Secrets des Cours, des Gouvernenzens, & des Ilkrurs
des Principaux Etats d'Italic .
aar een gebeel Work, opzettelyk ingerigt tot eene verzamelplaats van zulke fchetzen, misten wy nog . flet was dus een zeer goede keus van deft
Eoekverkooper Nieman, dat by zoodanig een Werk, als een
eerfteling zyner drukpcrs, gelyk by in de zeer befcheiden Voorrcden your hetzelve zegt, aan zyne Landgenoocen aanbiedett
walde ; en wy wenfchen en verve : chten , dat deeze eerfteling
gunftig genocg zal ontvangen worden, om hem in zyn nieuw*
beeonnen Werk nan to moedigen,
Dit Fer!le De, •l tje bev •i t zes Stuicken . I-let eer(te van dezelven is overgenomen Wt PocicELS Denkyvu, diikeiten zur be .
rezc icrurag der E'Jfz,irutzgfee1en,ehre and C'iaratlerkttnde , Erfier
farnrnlun, , Flille 1-9q. ; bet laat(te uit GRUiERS dl;nanac'z fur
Artze and Nic'rtartze, voor her Taar ° 78 2, ; en de vier overigen air de Biographien hingerichteter Per fonen , die fach durck
ikee hohe wilrde , gelehrramkeit , b"erbreciez , Unfcidld oder
irtern auszeichneten, uitgegeven to Neurenberg, r 9o - 7) 2 ,
g Deelen, in Rvo . Wy zullen den inhoud kordyk opgev_n :
I . JOHAN HEINRICH JULIUS RUTGER . DT, een mon,lter van men .
-fc'zelvk bederf - uit gierigheid : in 'set :7aar 1775 gerad
braakt. t)ezelf(fe man, van
en LAVATER, in zyne Phyfiognpe
mifc/ze Fragmenten t), fpreet •t. Hy pleegde, waarfchynlyk,uit
aandrift van de eigen gierigheid, die de 1 oofdtrek van ;zyn cha,rac(*) V1ie ne 1, No . y . bl. 331---134(t) Zw +'e Vtrlzcb, bl . 1A4-

1.ITT. 1794- ,NO. IS*
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rafter was , nog meer moorden , die niet bekend geworden
aar de twee, die by in bet Gerigt bekende, waren
zyn .
die van zyne Dienstmaagd, met welke by eerst een ongeoor •
loflyke verkeeting had gehouden, en welke by naderhand, toen
by met een ander
eisje in den Echt zou treden, liever van
knot helpen wilde, dan door een gering geld afkopen, en tot
zwygen brengen : en die van zyne Huisvrouw, tegen welke by,
reeds kort na bun Huwelyk, een haat opvattede, om dat haar
bruidfchat niet aan zyne verwachting beandwoordde ; en welke
by tern laatften ombragt, om dat zy niet zo kaarig was, ala
by, en om dat zy een paar nieuwe venfters in haar kamer,
en een nieuw kleed voor een bruiloft, bebben wilde .
II . Z 1RINUS KUHL ANN, een Dweeper en gewaande Propheet,
die, na overal , ook in Holland, rondgezworven to hebben,
eindelyk in 1689, benevens KOENRAAD NORDER ANN , to osceu, waar men niet verlicht genoeg was om zulke menfchen
in een Gekkenhuis op to fluiten, in plaats van ze to ftraffen,
levendig verbrand werd (*) .
AIR, Raadsdienaar, Stads- en ProviantIII . PAUL HECTOP.
kasfier to Augsburg, een man, die in bet begin zeer getrouw
in zyne ambten was, maar naderhand, eerst door in den Sinalcaldifchen oorlog een weinig in zyne rekeningen to rug to raaken, en vervolgens door zyne prachtige en wellustige levenswyze, verleid werd, om zich aan Stads zaaken to vergrypen ;
die dit lange jaaren achtereen deed, zonder ontdekt to worden ; waar eindelyk in 1579 betrapt, en met de koorde geftraft
werd .
IV . NICKEL LIST, berucht Roover, die, na zich, jaaren achter een, aan verfcheiden Dieffallen en Kerkrooveryen fchuldig
aart 16,9, to Zelle, ter dood vergemaakt to hebben , in
oordeeld is .
V. URB INUS GRANDIER, Predikheer van S. Pierre du
arche,
to Loudun, in de Provincie Poitou, en Dombeer van het heilige Kruiskapittel aldaar , Wend van den beroemden SCIEVOLA
AR1HANUS, door den haat van morniken, die zoo goed
SA
niet prediken konden als by, van tovcry befchuldigd, en, door
de beweeking van RICHELIEU , wiens trotschheid by bgledigd
had, in 'let jaar 634 to Loudun onfchuldig verhrand : eene gefchiedenis, die aan den nadenkenden lezer duidelyk doet zien,
welke eigenlyk de opklaaring y die voor eene natie wenfche .
lyk 'is ; en welke eene mante van de heilloosfte onkunde en
zwartfte ondeugd gepanrd kan gaan met de blinkendfle vertooning van een' fynen fmaak voor de fchoone kunften . ., Dit
„ too .
(*) en zie, over deezen onaelukkieen man, behalven die geenen,
waken door onzen Schryver ae'v .n uenoemd warden, ,TOLLII,
trod.
ad hist . liter. p . 665, en d, Schtyvers aangelaald by NALCIi, Blbkoth .
2heol. 11, 90, Ct1 SAYE, QaorJ . liter. Y, 216 .
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„ tooneel" (zegt de Schryver, met regt, aan bet ei!tde van dit
vcrhaal) „ her welk de kenmerken der duistere eeuwen van
„ barbaarschheid en bhndheid oplevert , viel voor in her zo
„ uitmuntende en zo geruemde tydsgewricht van Frankryk,
• her tydsgewricht der fraaile geasten en der genien , her welk
• een CORNEILLE, VIOLIaR . en LA FONTAI :NE, Zag Ontltaan ; en
• de bewerker hiervan was die beroemde Kardinaal, die zich
• de eer van eenen befchermer van opltlaaring en konilen toe .
• zigende, en wien de floute Franfche Academie voor haareu
• itichter erkent . Anne
enschheid , '" ! "
VI . JOHANN NICOL , vq GOLDSCHt1IDr, een Koehoeder to Ei
U
chelborn niet ver van 1J"eimar, om her pleegen van twee moorden, en bet eeten van menfchenvleesch, den 200 July 772,
to Berka aan den Ilm geradbraakt . By her verhaal dezer zooderlinge gefchiedenis is eene Verhandeling van GRUAER over
her eeten van menfchenvleesch gevoegd, waarin deze flof wel
uiet is uitgeput , maar toch menige goede aaninerking over de .
zelve gevonden words .
en zal uir deze korte apgave zien, dat de gefchiedenis
der meeste perfounen alchands, waar van wy bier charactersof levens-f hetzen vinden, vry belangryk is, en dat dus de
keuze van den Vertaaler over her algemeen goedkeuring verdient . Zyne Overzetung is ook vry goed, doch by her Une
fluk ongelyk beter, dan by her andere . Hier en daar hebben
wy HoogduitCche woorden , die in onze taal volftrekt oubekend zyn, en Hoogduitfcbe fpreek«yzen en woordvoegingen,
waargenomen, die wy in bet vervoig aaarne vermyd zagen : zoo
als bl . 44 in vooruit, bl . i o & beenkleederen, bl. 1$o en 156
jagitoorn, enz . Wy zouden bier ook onder rekenen doart voor
d,4ar (Hoogd . dart) bl 42, maar waarfcoynlyk heeft de Vertaaler daar opzettelyk de oude beryming van bet lied, waaruit
aldaar een couplet aangehaald wordy, gevolgd . - Op bl . 133
vindt men een zwaare drukfour . 'Br ftaat D SORBONNg, even
als of 'er, van een' Schryver van di .en, naam gefprooken werd „
in plaars van de Sorbonne.
War de wyze betreft waar op de gefchiedenisfen verhaald ;
zyn, de eerfte en de laatfle is door de Schryvers zelven, of
doervlochten met aanmerkingen , of verryst met byvoegzels ,
die dezelven regt nutrig maaken, en bevorderlyk ter bereiking
vandieogmerkn,wartoewyzeidn, atzulkevrhan
len gebruikt kunnen worden .
Van de vier overigen kunne!1
wy dit getuigenis niet geven . Zy zyn weinig meer dan drooge
verhaalen, waar by de Leezer zelf al her leerzaame voor ziclt
averdenken moet , zonder dat by hierin eehige buip van den
Schry-.

~" )

Verg.

VOLTAIRE,

l1istelre da Si~ de Louis XIV, T . $, p. 36, .

. 116

CHARACTERS EN LIVENSECHETZSPI

Schryver erlangt : en menigmaal ontbreekt bet hem zelfs aarn
genoegzaame kennis van omtlandigheden , om zy,ie overden•
Lingen met vrucht to laaten werken . De Vertaaler heeft dit
gebrek eenigermaate poogen to vergoeden , door by zommige
dezer Verhaalen zeer nuttige Aanmerkingen to voegen . Wy zul.
len hiervan nog een paar Proeven aan onze Leezers inede .
deelen, en daar mede du Uutrekzel befuiten .
Zie hier een paar van de Aanmerkingen, by de Levensfchets
ban p. u . AIR gevoegd : „
AIa's Byzit was van eene andere,
godsdien(lige gezindheid als by, en by, debedrieger, de hoer- .
Border, de echtbreeker, drong by de deelgenoote zyner on .
deugden nag aan op bet veranderen van haare godsdienflige
gevoelens, en bet aannemen van de zynen . Zonderling verfchynzel voorwaar! Hoewel zo zonderliug pier, daar men bet za
nnenigvuldig by veele menfchen ziet plants grypen . -- Hoe
menig een is 'er niet, die, by den ondeugendllen wandel, zeer
frerk op rechtzinnigheid in bet geloof aandringt ! Waarlyk de•
mensch is zich zelven, in veele opzichcen, een onoplo , lyk
raadzel . Welke verwarde dentibeelden moet men niet van den
Godsdienst hebben, welke onwaardige begrippen vail waarheid en deugd, wanneer men want ; dat rechtzinnigheid in de leer
'bet gebrek aan godsvrucht kan vergoeden . Leeraais van Jesus
Godsdienst, werkt dit rampzalig vooroordeel, waar door een
7biAtlt mede werd in bet verderf gcflooten, en zo veelen met
hem, toch niet in de hand met uwe veiheffing van bet geloof
ten koste van de deugd ! Gy laadt 'er eene zwaare verantrtroording door op u, en maakt uwe u toevertrouwde zielen 'er
dngelukkig door! Christenen " geloof hen niet, want bun Zen .
der fpreekt anders ; die zegt : „ lien kwaade boom kan geeii
goede vruchten voortbrengen , en zy zullen nit alien, die tot
my zeggen, Heere, Heere~ in bet hemelryk komen, maar die
dear doen den wit van mynen heme!fchen vader ! "
„
Aitt nam een Christelyk en flichtelyk einde, zegt her
verhaal .
et moet elken menfchenvriend zekerlyk verheugen,
wanneer by befpeurt, dat een booswicht zich nog vroeg of
laat vecbetert, en alle waarde kan men ook zulk eene bekeering of verbetering niet affpreeken . Evenwel blyft die altyd
zeer in verdenking by eenen ieder, die den mensch en de
deugd maar eenigszins van naby kent . Pyn, banden, en'vreeze
voor den dood, Iran veel bewerken , dat men voor eene waare
bekeeriug houdt, terwyl bet niets anders is, den eene zekere
verweeking van hart of character, eerie flaaffehe vreeze, die
geene moeder van waare Cbristlyke deugd kan wezen Het ware
alit dieia hoofde to wenf hen, cat men die zogenaamde bekeeringen van misdeadigers in hurre laatfle oogenblikl :en wet minder
tiitbazuinde ;want men heeft voorbeelden, helaas! genoeg, datdezelve anderen tot bet kwaad verleid hebben, om zich ook eens zo
fli,:htelyk to bekeeren, en zo een Christelyk zalig elude to neemen .
OOF-
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1Yloorden heeft

men ter bereiking van dit duel zien begaan c ) .
Leat ook eene zodaanige bek€ering nog zo ernflig wezen, de
viuCht, her bewyzen van dezelve door goede dakden, ontbreekt
'er aan, om dat 'er geene mogelykheid toe is .
eermaalen
2yn ouk aezuiken, die zich in deezer voege uit vreeze voor
den dood bekeerd haoden naderh=nd wan , eer bet gevaar
voorbv was, ear tot dezelfde ondeugden verzellen, en laat
ools bet einde nug zo flicht, .lyk wezen (Christe , ti•k , in den volIon zin van hot woord, wilde ik hot pier ddns noemen, want
een Chtistelyite dood volgt aliddn op een Christelyk )even) bet
ware nog veel ftichtelyker geweest, wanneer men zich voor
die ondeugden had gehoed , die den mi~daadiger- na her ]even
kostten , of dat men voor eene goede zaak geleeden had .
De Apostel zegt : „ wacht u , dat niemand Under u lyde als een
dief, enz ."
In het leven van NICKEL LIST was, bI . ii6, verhaald, dal
EIJER genaamd, die nan zyne rooeen zekere Jood, JON , S
veryen deel had, en met hem geflraft werd, waarfchynlyi€
door den geestelyken, die hem met to veel yver had poogen
to bekeeren , tot bet uitterfle gehragt, zich nog op her oogen_
blik, toen men hem met de winde aan de gaig oprrok, aan de
yzelykfle verwenfchingen tegen JESUS fchuldig maakre ; en dat
zyn doode lichaam tlaar voor nog den volgenden dag, volgens
een zeer ongeryrnd vonnis der Regeering van Zelle, op eene
barhaarfche •w yze gefiraft word . De Vertaaler neemt hieruic
aanleiding, om, op p . 119-121, een paar zeer gegronde aan .
merkingen to maaken tegen bet doen verzellen van misdaadigers op her fchavot door geestelyken, en tegen de harde gewoonte van aan een' gevangenen een' Leeraar van zyne eigene
geloofsbelydenis to weigeren . Wenfchelyk ware bet, dat men
ten minflen de verordening der Regeering van Hamburg van
bet jaar 1784. navolgde, waarby bet verzellen van opzettelyke en ver(tokre boosdoeners op bet fchavot door geestelyken,
voor her toekolnende, verboden is (t) .
(*) Bet zou van nut kunnen zyn, dat de Vertaaier eerie gefchiedenis
van dtezen cart in cen volgend Deeltje plaatfte .
(•) Omtrent denzeltden tyd kwaw to Hamburg een naatnloos Gefchnft
nit aver de gewioonte om misdaad t!ers floor Leeraars tot de exeeutie to lain
ten verzellen. D4 fchrandeie Optleller toont, 'dar de~e gewoonte, waar.
van men in de vyf eerfte eeuwen van her Christendom Been de mmfle
fpooren vindt, stet alieen geene ruttigheid heeft, maar in veele op
zichten fchadelyk is . Of dit Ge.chrift tat bet bovengenoemd Verbod
der Regeering aanleiding gegeven hebbe, don of her gelchreven zy , oau
ate wy.iaetd van dtt gebod to doen zien, is den Recenfent onbekend .
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RICHARD FLE

ING,

ING , of de Deugdxaame Staatsdienaar . Tweede
peel. Naar bet Hoogduitsch . Te Utrecht by de Wed
. S . de
Waal en Zoon, 1793 . In gr . 8vo . ,}3z bl.

JICIiARD FLE

( -Ip het woordje nu! het welk FLE
ING, volgens het Clot
-; van het Eerfte Ueei deezes Werks .") , als een token
aan den Scherprechter gaf, dat by gereed was, om zyn hoofd
van het ligchaam to laaten fcheiden , vervolgt het verhaal ,
met de aanvang van dit Tweede Deel : „ Daar lag
het
zwaar ." De Scherprechter W LD begeerde niet to houwen
in den pals van zynen Weldoener, en wierp dus het zwaard,
in plaatfe van hoc hoofd
voor de voeten van den deugdzaamen Staatsdienaar nedir . Dit verdient echter de goedkeuring van FLE ING niet doch WILD is zo fterk in zyne genegenheid your denzelven, dat by zich voor hem wit laaten
onthaizen ; zo dat een vreemde Scherprechter' door den Schout
ontboden, om het vonnis aan FLE
ING uit to voeten, daar in
't geheei geen middel toe zie( ; roepende derhalven : „ !Vfyij
Beer! ik kan geen twee menfshen to gelyk het houfd afflaan ;
en kort en goed , ik ben niet genegen, om 6dn mensch hier
to onthoofden ; en daar mede afgedaan ! Daar ftaan Grenadiers
genoeg , laaten zy fchieten .'
De optroering, welke dit Tooneel verwekt , wordt v :.rvan •
gen boor eene niet minder treffende , op de komst van een
Lyfjaager van den Vorst, welke, met het Pardon in de hand,
by het fchavot van vermoeidheid den geest geeft . Zeker PreING , had den Vorst weedikant EEItttA , D, vriend van FLE
ten to ontmoeten , ev n voor den tyd der to rechtftelli g ,
wanneer deeze zich, zonder Gevolg, met de Hartenjagc vermaakte, en --- hoe gelukkig in deeze omftandigheid ! tot
aan den hals in eene
oeras gevallen was , uit welke EERDe belooning voor deeze daad was het
HARI) hem redde .
reeds gemeld Pardon , het weak op den rug van EERHARD,
jnec 's Vorften beevende hand, gefchreven was, nadien 'er op
dat oogenblik geLn tafel werd aangetroffen .
Intusfchen eindigen de rampen van FLE
ING , met
het
gegeeven Pardon, niet . -•- - Hy words door den Vorst, op aan.
itooi .ing van deszelfs echtgenoote . en van den verraderlyken
xr,GE srROO , nit hot land gebannen , en zyne goederen verbeurd verklaard . Hartige taall wordc over deeze verbanning
Ben -Onderofftcier ze . t , by deeze gelegenheid :
gefproken .
,, Schriklyk is het , zo als het hier toegaat . Burger en Boerenvrienden worden van hunne Ampten beroofd , en Volks .
beu.
(*) Zie oxze bebordeelin$, in de ALG, VAn. LETT .
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beulen worden van tyd tot tyd meer beguniligd . Braave Inboorlingen jaagt men bet land uit, en vreemde bloedzuigers fpee .
len hunne rol in bet land ."
Deeze redenen kunnen FLESxto rug houden , welke eerlang weder geWING echter niet
vangen raakt , en , door dezelfde kwaadftookers , nieuwe on •
heilen lydt : waarvan een dier Lieden bet volgend verhaal
doet, om FLI
IAG' s karakter to bezwalken, en dat van zyne
Vyanden, zo veel mogelyk , in een gunllig licht to plaatfen .
De Vorst, den geheelen zamenhang der zaak willen a we,-ten,
en waarom FLE ING in de gevangenis gezet is , antwoord
E * * - , met -+1le zyne welfpreekenheid, gekruid met menfchenhaat :
„ Die FLU ING, wanneer ik hem by zynen waaren naam noemen zal,is een van de verkeerde menfchenvrienden,
verlichters, volksfchoolmeesters , die zich ten nadeele van de
Vorften, en ten bederve der Natien, meer dan ooic, beginners
uit re breiden .
Na zynen moedwil in * * lang genoeg ge .
pleegd , en eenen oproer verwekt to hebben , die door de
waakzaamheid der Regeering nog in de geboorte is gefinoord,
is by aldaar eerst tot her Zwaard veroordeeld , maar vervol.
gens, door eene byzondere gunst, met zyue famielie bet land
nitgebannen . Daarop heeft een van uw Hoogheids Dorpredi.
kanten hem opgenoomen .
Dewyl bet verve van bier en aan
de uiterfte grens is, heeft men 'er niet terttond kennis van
kunnen hebben, tot bet Hof van ** door eene aanfchryving
verzogt heeft, om zyn verblyf aldaar niet to dulden . Het is
wel to begrypen , dat dit Hof niet onverfchillig daar by zyn
kon , wanneer zulk een landlooper zoo kort aan de grens geduld wierd, alwaar by geduurig met zyne eens verleidde edeburgers verkeeren kon . Uw Hoogheid heeft my gelast om
u , geduurende uwe onpaslykheid , met geene rechtszaaken
lastig to vallen .
en deed derhalven 't geen recht was , en
bet een Hof van bet ander verwachten kan ; men zond naa.
melyk een bevel aan den Predikant, om then FLE I G van
zich to verwyderen . 'Er is zelfs nog een reden . waarom by
aldaar niec heeft kunnen blyven ; to weeten : by heeft honderden van Boeren uit zyn Vaderland herwaards gelokt ,
die hem met geweld, en onder medewerking van eeu algemeen oproer, weder zouden to rug brengen
Daar uit zouden
byna bloedige tooneelen tusfchen Uw Hoogheids onderdaanen
en onze nabuuren ontflaan zyn . Ja zelfs heeft deeze FLE ING zich verflout, zyne oproerige grondbeginfelen ter plaarfe
van zyn verblyf to I rediken ,, en de geheele gemeente rot op .
roer aan to zetteri . Na dat hier over op nieuw eene aanfchryving uit ** inliep, heeft men zich genoodisakt gevonden om
hem en zyne famielie bet land uit to hannen . Toen dit alles reeds
bezorgd was, kwam 'er nog een derde aanfchryving uit * *,
waarin gemeld wierd, dat FLEN ING zich zelfs in deeze Refidentie
ophield, met een dringead verzoek, om denzelven, ingevalle
by
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by hier mogt betrapt worden, in bewaariag to neemem..
en
heeft hem hier opgezogt , gevonden , en voor eenigen tyd
naar K " * gebragt
aar vermits 'er van * * niecs meer ingekomen is, heeft men hem, met bevel, om bet land nimrner
,vederom to betreden , op vrye voeten gefleid, en over de
grens gebragt ." -- De Vorst , die de zaak door zekeren
Graaf , die in een naby gelegen Prieel alles hoort , geheet
anders heeft hooren verhaalen, wordt fpoedig nit zyne twyf .
feling geholpen, wauneer gemelde Graaf, toefchtetende, den
inisleidenden E**, op eene duchtige wyze logenilraft, en vol .
doende bewyst : dat FLE aING, op dat zelfde oogenblik,nog to
$*' opgefloten, en doodziek is . Dat by, onder de voorgaande
R ;geering, niet alleen bet Vorflelyke hues, maar ook bet geheele land, wezenlyke dlenflen gedaaa heefr .
aar dat, toen
de tegenwoordlge Vorst zich aan zyne waereldkundige buitei fpoongheden overgaf, en de inhaalige INGENSTROO bet
hoog(le going voerde, 'er een Kabaai tegen hem gefmeed
west waarvan by bet flagtoffer wierdt . In 't kort, dac de
naam van FLE ING het geheele land door, met achting en
dankbaarheid genoemd words . - Deeze bewyzeu maaken
FLE
ING vry , flellen E * * onder de verplichtrng , om den
deugdzaamen Staatsdienaar to bedienen , zo lang by ziek is,
en d area in hetzelfde vertrek opgefloten to worden, in het
welk by FLE ING had Isaten plaatfen . Ewdigende dit Deel,
met de aanmerkelyke woorden van den Vorst ; vergezeld wo denae van een flag voor bet hoofd : „ Aldus worden de
„ V( An inisleid i "
y'eele treffende Tooneelen, veele uitmuntende Zedelesfen, die
bet geluof aan cene Voorzi nil,heid, en de onilerflykheid der
Ziel - bet groote doel van deezrn Roman - leeren,
verfieren denzelven op veele plaatfen . Intusfchen is dit Werk,
als Roman befchouwd, in veele opzicht, ,n gebrekkig . De geval : n ' erraad n to veel kunst in bun Zamenweeffel ; zy overfchryden de Natuur en de Waartchynlykheid, en zo dra de
laat'te onthreekt,vervliegt de deelneeming van den Leez~r,die,
by bet waarfchyntyke, tot zyn nut gewerkt zoude hebben .

Vrye Gedachten over de Opvoeding van het
enschdom .
Zaandans , by U . van Aaken , 1794 . L4 gr . 8ro. 43 bl.

T'e

rt kleene Stuksken, welks c~chryver zyn naam niet verkoo-

zen hei-ft to noemen, behelst veele edele, der menschD
held wa .rdige, gedachten, Is in een Dichterlyken fly1 voorgEdrna,:en, en kondigt overal aan, dat de Aucteur vol is van
enfchen- en Vryheidsliefde . Achter hetzelve zyn
warxe
twee Getangen , een aan JESUS KRISTUS , en Een aan Benj.
Franklin, beiden vol van bet zelfde vuur .

A L G E

E E N

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
De Bybel een 1'f7erk der Godlyke Wysheid . Door DAN .
JOACH . KOPP'EN, Predikant to Zettemin in Pomnzeren.
et eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaald door
J. VAN DER ROEST ,- Predikant to Haarlem. Tweede en
laatfle Deel. Te Utrecht, by J. de Waal, Samsz ., 1794.
In gr . 8vo. 386 bl.
let fang geleeden gaven wy verflag van het Eerfle
Deel deezes nutten Werks, met belofte van het toen
ook reeds afgegeeven Tweede Deel fpoedig to zullen aankondigen . Ons gegeeven woord zullen wy thans gefland
doen. Niet minder belangryk , dan voorheen , zyn de
onderwerpen, welke hier worden behandeld .
en oordeele daar over, nit eene opgave van den hoofdzaaklyken inhoud ; naa den voordragt van welken wy eenige by
zonderheden zullen uitkippen . De Heer KOPPEN vangt
aan met een onderzoek, of eene Verzameling van Boeken, (lie een uit zo veele Deelen zamengefteld geheel opleveren, als de Bybel, tot ftand hebbe kunnen gebragt
worden, zonder eenen byzonderen invloed van God . Om
deeze Vraag behoorlyk to beantwoorden , handelt hy,
vooreerst, over den Bybel , en deszelfs Oorfprong in 't
ulgemeen , en vervolgens over de in den Bybel volvoerde
oogmerken, elk in 't byzonder, met opzigt tot de By
belfche Geflagtrekening, de Openbaaring der heerlykheid
van God, en eindelyk tot den Godsdienst en de Zede .
kunde ; als zynde , gelyk in het Eerfte Deel uitvoerig
was beweerd , de drie hoofdbedoelingen , in welke de
Godlyke Wysheid in den Bybel voornaamlyk doorftraalt.
Thans volgt eene andere Afdeeling, behelzende een onderzoek omtrent de natuur des invloeds, welke zo wdl
by het befchryven van den Bybel, als by het verzameleti
der Bybelfche Boeken , heeft plaats gehad . .1~ene derde
en laatfte Afdeeling loopt over onderwerpen , hoewel
niet onmiddelyk tot het hoofddoel behOorende , die
evenwel van ter zyde daar toe betrekkelyk kunnen gee
maakt worden . Zy handelen over bet geloo£ omtrent
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den Bybel ; over de vryheid van den Bybelfchen of Proteftantfchen Godsdienst ; over den Voorflag om een Uittrekzel uit den Bybel to maaken ; en eindelyk, over de
Vraage , vanwaar bet koome , dat de Bybel naar eene
brenwel gelykt , uit welke alle Gezindheden putten?
't Geen de Eerw . KOPPEN over den Oorfprong des By.
bels voordraagt, mag to regt den naam voeren van een
weluitgewerkt en veelafdoend betoog van de geloofwaar
digheid der gewyde Schryvers , als zynde bier alles by .
een gebragt, en nu en dan met niet allerwege vuorkoomende aantnerkingen verrykr, 't geen de beste Verdeedigers van den geopenbaarden Godsdienst, vroeg en laat,
over dit belangryk fink hebben voorgedraagen . Vooral
heat de Schryver uitvoerig ftil, op 't geen man zo menigmaal als cene zwaarigheid tegen de gewyde Scl~ryvers heeft aangevoerd, dat zy, naamelyk, in hunne erhaalen van eene zelfde zaak wyd fchynen uit een to
loopen ; tootiende by , dat de geopperde bedenking
haaren grond heeft in bet niet onderkheiden tusfchen
tegenJlrydigheid in de zaak zelve , en verfcheidenheid in bet
Verhaai ; als mede, dat de Einheid in de zaaken, en de
daar mede gepaard gaande verfcheidenheid in den Voor-

drage, veeleer als een werk der Godlyke Wysheid moet
befchouwd worden, als dienende ten waarborge van de
opregtheid en eerlykheid der Schryveren . In'tbyzor
der verledigt zich de Eerw . KOPPEN , om , door de op .
gave der Hoofdbedoelinge van ieder gefchrift des N . Ver .
bonds , deeze op ddn ddnig doelwit uitlooperde Ver .
fcheidenheid to doen opmerken, om daar uit dit gewigtig
gevolg of to leiden : „ Elk Schryver heeft zyn eigen
• ftandpunt, houdt zynen eigenen gang, vestigt zyn oog
• byzonder op bet een of ander fluk der Christlyke
,, leere , en maakt daar aan vast alle zyne overige be~, grippen ; en zo wordt de een door den anderen uitge• breidt, nader bepaald, en volledig gemaakt .
le• der levert in een zekeren zin iets byzonders , alles
„ hangt aan elkander , volgt nit elkander, en maakt een
• zamenhangend geheel voor den Godsdienst en de
d-,leer, als men bet vereenigt met bet O . Testament,
•• Oat overal tot een grond gelegd words ."
diet bellu;t, waartoe dit alles onzen Schryver leidt, bevat by in de volgende aantnerking : „ Willen wy niet
• flellen, en wie kan dat? dat een blind geval een ver„ faudi,g en wel ingeri ;.ht geheei voortbragt, dan moe„ ten
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„ ten wy ook erkennen , dat de Bybel een IVerk der
„ Wysheid zy. De, in de lichaamlyke wereld, met zo
„ veele gepastheid, tot zekere bepaalde oogmerken uit„ gekozene en v .reenigde middelen , zyn voor gewoone
„ Verftanden rog altyd het overtuigendst bewys, dat de
„ wereld het werk zy van eeri wys Weezen ; en waar„ om zoude deze gevolgtrekking niet doorgaan met
„ opzicht tot den Bybel, in welken de gefchiktheid der
„ byzondere deelen, als middelen tot de bedoelde oog„ merkeu, veerl duidelyker onder 't oog valt, en veel
,, minder duisterheid zich opdoet, dan by de gewrochten
„ der natuur? Itlaar was eerie bloot menschlyke wysheid
„ toereikende?
enfchen bragten de boeken des Bybels
„ byeen, maar Itonden zy, als menfchen, de zich zo verre
„ uitftrekkende oogmerken doorgronden , welke door den
,, Bybel bereikt zyn ? en altyd overeenkomfiig dezelve
„ handelen? Dtt kunnen wy van lieden, die zo veelen in
• getal waten, in zo onderfcheidene tyden geleefd heb„ ben, en zo ongelyk waren in wyze van denken, ons
,, Diet voorflellen, ten zy 'er ddn ware, die alles, wat
„ 'er reeds gedaan wierd, en Dog volgen zuude, die de
• uitgebreidheid en bet beffek van 't geheel overzag, en
• de geenen , die daar aan werkten, regeerde . En deze
,, is God, zyne Wysheid bragt dit Werk tot ffand . De
• Bybel, dus in zyn geheel aangemerkt, kon Diet wor• den dat by is, zonder de medewerking van God ."
Het Been onze Schryver, tot bier toe, in 't algemeen
heeft voorgedraagen , zal by veelen een gereeden byval
ontmoeten . Duch, wanneer by voortgaat tot de bepaaling van de wyze , op welke bet Godlyk toezigt of ber
1tuur , omtrent de onderfcheidene Schryvers , werkzaant
geweest is, oppert by, nu en dan, eerie ffelling, welke,
ginds en elders, tegenffand zal ontmoeten. Volgens 't
heden vry algemeen aangenootnen gevoelen, bediende zich
OSES, tot bet zamenflellen zyner Oude Gefchiedenisfe, van
berigten, gedenkteekenen, of andere foortgelyke bronnen
van onderrigt, welke hem de aloudheid aan de hand gaf.
et befcheidenheid, over 't geheel een doorgaande Karaktertrek van dit Werk, verzet zich K6PPEN tegen deeze
gedagte, als Diets van belang voor zich hebbende, maar
osas, evenwel, fchreef
zeer veel, dat daar tegen ffrydr.
als iemand, die kennis van zaaken hadt . Van waar hadt
by dan zyne berigten? „ 'Er blyft, zegt KOPPEN, Diets
,, over, dan dat by ze verkreeg door eenen buitengewoo .
m 2
„ non

544

D . J . it OPPzN

„ nen invloed van God . En vraagen wy (vervolgt by)
„ van welken aart die geweest zy, dan kan ik, volgens
• de natuur der geflachtreeken- en gefchiedkundige by„ zonderheden, niet anders denken, dan dat de Voorflel• lingen daar van, door eene Godlyke werking, in de
• Ziele van mozES zyn verwekt , dat is : Hy had ze door
• eene Godlyke ingeeving ."
Doch, hoewel de Eerw. KOPPEN, in dit geval, eene
dus uitgebreide Ingeeving onderftelt, verre is by 'er of
om bet Godlyk belluur omtrent de gewyde Schryvers in
dien zelfden zin op to vatten . Hy Iteit, naamelyk,
tweeerlei foort van Ingeevinge : „ Eene eerJte, welke
„ flechts nu en dan plaats hadt, wanneer eenig inwen„ dig onderwys zich zelve terftond, als van God komen„ de, deed kennen door zekere buitengewoon leevendige
„ indrukfels en gewaarwordingen : Eene andere , welke
„ beftond in eene beflendige, fchoon minder bemerkbaare,
„ leiding en boftiering van God ; waar door zy, welke
„ ze genoten, bewaard werden voor dwaaling, en hun
„ woord als 't woord van God , moest worden aange„ merkt ." De eerfle eene Ingeeving van den eerften, de andere die van den tweeden rang noemende, meent de Heer
KOPPf:N de vraag to kunnen beantwoorden : „ Van welke
„ hoedanigheid
is van
de den
invloed
werkzaamheid
by
't vervaardigen
Bybelofgeweest
? " NietGods
overal

•

van den zelfden aart, zegt by, maar ongelyk in trap en
maate, was die Ingeeving , naar dat de inhoud, de perfoonen en de omflandigheden, verfchillende waren .
,, Bet Geflachtreekeai- en Gefchiedkundige is grooten .
• deels onder eene ingeeving van eenen minderen, maar
„ bier en daar onder die van den eerften rang befchree„ ven .
• Het gene de openbaring der Godlyke Heerlykheid
„ betreft, met opzicht tot de Wonderwerken, even als
„ bet Gefchiedkundige, onder die van eenen minderen,
„ en ten deele onder die van den eerflen rang ; en , met
„ opzicht tot Voorzeggingen, over al onder die van den
,, eerflen rang .
• Eindelyk : bet gene den Godsdienst en bet Zedelyke
• aangaar ., is grootendeels befchreven .onder eene ingee .
• ving van eenen minderen ; maar gedeeltelyk ook onder
."
„ die
van den
rang
't Geen
de eerften
Schryver
daar op laat volgen, dunkt us
niet genoegzaam duidelyk , en eerder eene gezogte , dan
eene
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„ In beide deeze wy-

• zen van ingeeving (dus fchryfc hy)

is lets buitenge-

dat van den gewoonen loop en den aart der
• dingen afwykt, en dus ook lets bovennatuurlyks ; maar
• of wy ons den Godlyken invloed in beide altyd als
• eene onmiddelyke werking der Godheid moeten voor, ftellen, durve ik niet bepaalen, en dit fchynt ook niet
„ noodig to weezen , het is genoeg, de werking was
• Godlyk ." Tusfchen eene onmiddelyke werking der Godheid, en tusfchen eene Godlyke werking, verneemen wy,
in de daad, geen onderfcheid ; het is eene zelfde zaak,
met een weinig verfchillende woorden uitgedrukt .
In de laatte Afdeeling ontmoeten wy eenige aanmerkingen op den voorflag van zommige Geleerden in
Duitschland , om een uittrekzel nit den Bybel to maaken, en dat, in plaats van den volledigen bondel der ge .
wyde boeken, ter leezinge aan to pryzen . De Schryver
keurt then voorflag of, met wederlegging der redenen,
die ter fchraaginge daar van worden aangevoer d De
voornaamfte dier redenen zyn de volgende . In den By .
woons,

bel worden verfcheiden haatlyke, zelfs voor de Zedigheid
aanftootlyke, dingen verhaald .
Doch de Eerw. KOPPEN is

van meening, dat het zorgvuldig bedekken dier aanftootlyke dingen veeleer de nieuwsgierigheid zou opwekken
by de zulken, voor welke men dezelve zoekt to verber.
gen , en dus nadeelig doen worden die zelfde dingen ,
welke onfchadelyk zouden geweest zyn, indien men de
volwasfenen zorgzuldig daaromtrent hadt onderrigt . Ge .
grond is de aanmerking , welke K6PPEN daar nevens
voegt : „ Wy zien dagelyks allerleie haatlyke Karakters en
• daaden voor onze oogen , wat is 'er dan aan1 ootlyks
• in, dat wy die in de Bybelfche Gefchiedenis ook aan• treffen ? Eene der bedoelingen van dat bock is juist
„ een tafereel van Zeden, zo wel kwaade als goede, in
„ daaden zelve to vertoonen, opdat een ieder, zelfs die
• daartoe anders geene geleaenheid had, de noodige kennis
• van menfchen en van de Zedelyke Wereld alleeR uit zy„ nen Bybel zou kunnen verkrygen . Dit nut gaat verloo„ ren, wanneer men die tafereelen verdonkert."
eer
kragts eigent onze Schryver toe aan eene andere bedenking, volgens welke, door een uittrekzel , dat geen, 't
welk den Godsdienst aangaat, met weglaating van zaaken,
die daar mcde in geen onmiddelyk verband flaan, in een
korter beftek kau byeen gebragt worden, en daar door
AI m 3
by
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by den gemeenen man de kennis van den Godsdienst
gemaklyker maaken . „ Evenwel (fchryft Ri PPEN) by
„ een naauwkeurig onderzoek bevindt men bet anders.
• De eigenlyke Godsdienftige Waarheden zyn overal
• door den Bybel verfpreid , meestal in korte fpreuken,
• die op zich , zelve ftaan, en die by zekere gelegenhe„ den , midden onder allerlei andere dingen, in welke zy
„ als ingevlochten zyn, worden voorgedraagen . Zal men
„ dus een eigenlyk zogenaamd uittrekfel maaken , dan
„ blyven die waarheden toch altyd van elkander gefchei„ den, en met veelerlei andere zaaken vermengd, en een
• Leezer zou daar uit, even als nu, voor zich zelven
• moeten uitkippen 't geen den Godsdienst en de Ze„ denleere raakte . Want wat betreft Zamenftellen en
„ fchriftuurlyke waarheden , tot zekere Hoofdftukken ge .
bragt, en in de geregelde gedaante eener Weetenfchap
• voorgedragen , deeze heeft men reeds van veerlerlei
• aart, en zyn gene bekortingen van den Bybel ."
Eindelyk oppert onze Schryver eenige zwaarigheden
tegen het vervaardigen van zodanig eenen verkorten By .
bet . Wy zullen dezelve bier laaten volgen, naardien ons
is voorgekoomen, dat veelen, ook bier to laude, van zodanig een uittrekzel niet afkeerig zyn . „ Ik zal aantoo„ nen (fchryft by) dat zodanige uittrekfels uit den By„ bel zeer aanmerklyke nadeelen ten gevolge zouden
„ hebben . De vraag is vooreers t : wie zal ze maaken ?
„ Elke Godsdienftige gezindhaid heeft bet zelfde recht
„ daar toe, en zo wel haare onderfcheidene denkwyze, als
„ die des Opftellers, zal zich in de keuze, die men hier
„ maakt, ontdekken . Het behoeft
et gezegd to wor„ den, welke de dingen zyn die van eenen , welke de
„ kenmerkende waarheden van 't Euangelie verwerpt,
„ zouden worden voorby gegaan , en een echt Prote„ ('cant zoude deze daar in vooral haare plaats geeven .
„ Gene twee uittrekfels zelfs , fchoon gemaakt van lie„ den van dezelfde denkwyze , zouden met elkander
„ overefnlten"men , en eene nog grootereverwarring en fcheu„ ring in 't Godsdien/lige zou het gevolg daar van zyn :
„ want, fchoon de Bybel zelve in weezen bleef, by bet

„
„
„
„
„

algvmeen invueren van die, uittrekfels, zouden veelen
met bet hoofdboek zelve onbekend worden , hunnen Bybel in 't klein voor bet zelfde boek daar mede
hquden, en in een nabuurige andere plaats eenen anderen Bybel aautreffen ; welk cene verwarring != Nu
,, wordt ,
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„ wordt, niet tegenftaande zo menigerlei belydenisfen en
,~ leerboeken, de gantfche Christenheid nog eenigermaate
„ byeengehouden, door eenen gemeenfchaplyken grondllag,
„ den Bybel naamiyk ; maar welk zou 't gevodg zyn, als
„ men begon to zeggen ; daar heeft men eenen anderen
• Bybel, dan hier?
„ Verder, wilde men bet opgegeeven nadeel nog eenig, .
„ zirts voorkomen, dan moest men bet yolk opzettelyk
„ en by herhaaling beduiden , dat bet een onderfcheid
„ th maaken had tusfchen den eigenlyken Bybel en bet
aar dan is 't natuurelyk dat bet vraage
,, uittrekiel .
„ Waarom geeft men ons den Bybel zelven niet in han .
„ den? Het zal zich niet to vreden laten ftellen met bet
,, antwoord, dat 'er in dat bock veel zy, 't welk dais„ ter is ; maar zich daarop beroepen, dat zeer veel ge„ maklyk zy to verftaan, en vraagen : Waarom zouden
„ wy dat niet leczen y Zullen wy autwoorden ; de Ge„ leerden zyn het in de Verkiaaring daarvan nog niet
„ eens ; bet mogt aanftootlyk en tegen de Rede ftrydend
„ fchynen , bet kon ligt tot verkeerde begrippen en tot
„ bygeloof aanleiding geven, bet is thans niet noodig
aar op zodanig een antwoord
• bet to wceten , enz .
• past deze vraag : Waarom heefr God dan zulke onver .
,, klaarbaare, laage, auftootlyke-, bygeioovige en nadee• lige, dingen in den Bybel laten heichryven ? is by dan
„ Go 's woord ui_t ? --- En op deze wyze valt 'er,
„ door 't n2aaken van uittrekfels ,
• licht op den Bybel ; want dit

altyd een zeer ongunftig

kan hem doen befchouwen als een looter menschlyke Verzameling , van
wen
• waar en onwaar , van goed en kwaad ; en, behoudt
• dit ooi:itiet zyn Godlyk gezag , en zyne achtbaarheid ,
• op welke alles gebouwd is , dan is, met opzicht althans
• tot liet grootst getal der menfchen, de Godsdienst ver„ loren.
„ Eindelyk , uittrekfels leeveren ons de Bybel , gelyk
• van zelve fpreekt , niet in zyn geheel ; en 't gene al• tyd bet meest zal lyden, en waar van men bet meeste
,, zal bekorten, is het gefchiedkundig deel, dat bet allerbe„ langryktle is . De daadlyke openbaringen van God ,
• waarop niet alleen de leerftellingen en geboden, maar
„ ook de bewyzen van derzelver Godlyken Oorfprong,
„ rusten, zyn daar mede verknocht . De zamenhang der
• geheele Bybelfche gefchiedenis , de ontwikkeling van 't
„ Godlyk ontwerp , zyne voortduurende bedeelingen on4
„ der
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der de Jooden, altyd met bet oogmerk om zich als
,, God to doen kennen , zyn woord to houden , zyn
„ werk ter uitvoer to brengen, waar by bet voorgaande
• aan 't volgende licht , en bet gene later is, aan 't
• vroegere meer volledigheid byzet ; dit overzicht van
„ bet geheel maakt op bet gemoed eenen treffenden in„ druk van de Godlykheid der Openbaring .
En dit
„ licht,'t welk eene zo vaste en volkomene overtuiging aan„

, brengt, maar dat alleen van den Bybel, in deszelfs ge„ heel befchou'vd, afftraalt, gaat door een uittrekfel oltyd
,, verlooren .
en bekorte derhalven dit boek niet, (dus

• befluit

K6PPEN) maar men wende alle moeite aan om
bet geloof, de hoogachting , en de liefde omtrend bet
zelve, to herflellen, bet gebruik daarvan algemeener,
en het recht verfland van deszelfs inrichting en in •
houd , gemaklyker to maaken ; waartoe onze tyden
• zeer veele hulpmiddelen aan de band geeven ."
In bet Voorbericht ontmoeten wy eenige korte aanmer .
kingen van den Eerw . Vertaaler, welke zo we] 's ans
geoefend verfland , als befcheidene geaartheid, aankondigen,
Hoewel wile de ftellingen van zynen Autheur geen algemeenen byval zullen vinden , heeft by , egter, zynen
laudgenooten Been kleinen dienst gedaan , met de toewyding zyner fnipperuuren aan de Overzetting van dit
Werk .

„
„
„
„

Nagelaten Leerredenen van G. J. ZOLLIKOFER , Predikant
der Euangelisch - Hervormde Gemeente to Leipzig . In
bet Nederduitsch vertaald . Zevende Stuk . Te Amfiereijer en G . Warnars , 1714 .
dam , by de Erven P .
In gr. 8vo .
bl .

;is

s uit een beginzel van overtuiginge van de nuttiT
heid der Leerredenen van den godvrugtigen ,zoLLIKOFER, dat wy ons haasten, deezen bondel, ten vervolge dienende op voorgaande Verzamelingen , onzen
Leezeren aan to kondigen .
eer dan eens, by voorgaande gelegenheden , ons' gevoelen , omtrent de wyze
der behandelinge van den welfpreekenden Leeraar , gemeld hebbende , zullen wy bet gezegde nier herhaalen .
ZOLLIKOFEit blyft volmaakt gelyk aan zich zelven . De
zulken, derhalven, welke de vroeger afgegeevene Leerredenen met fligting hebben geleezen, zullen hier bet zelf41e voordeel kunnen bekaalen . Elf Leerredenen zyn is
dit
't
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dit zevende Stuk vervat . De volgende zyn daarvan
de fchandelykheid
onderwerpen . De dwaasheid

S2A
de

en de rampzaligheid van een zondig leven ; de wysheid van
ten vroom en deugdzaam levee ,
de fchoonhetd en eerwaard digheid eener Christelyke denk- en levenswyze ; de zaligheid
eener deugdzaame en Christely'e denk- en levenswyze ; over
de valfche fchaamte ; over ac? . agterklap ; de voorbareiding
tot den dood ; het heilig Avonamaal Gene opwekkzng van
zuiverer , verhevener deugd en vroomheid ; verantwoording
van ons Christendom.

Uit zulk eenen voorraad van belangryke onderwerpen
iets ter proeve willende geeven , belemmert ons, niet
weinig , het doen van eene keuze . 1)eeze bepaalt zich
tot het voordraagen van den hoofdzaaklyken inhoud des
Vertoogs over de valfche Schaamte ; de kenmerken van
welke hier aldus worden voorgedraagen . Als een eerfte
kenmerk daar van vinden wy aangeweezen , „ dat men
• zich over zyne natuurelyke bepaaldheid fchaamt, dat is
• to zeggen, dat men zich fchaamt, om dat men in vee,, le zaaken onkundig , tot veele zaaken onvermogend
• en onbekwaam is, en in veele zaaken dwaalt en mis• flagen begaat ." - Geen fchepzel, geen mensch, kan
alles weeten , alles doen , overal werken . Elk mensch
heeft, door zyne byzondere omftandigheden , zyne byzondere beperkingen ; nit hoofde van welke by veele dingen niet kan weeten , niet moet willen , niet kunnen
doen . „ Wien het derhalven moeite kost, om to zeggen
,, dat weet ik niet, dat verftaa ik niet, dat kan ik niet,
• bier heb ik gedwaald, daar heb ik een mrsllag begaan,
,, daarin heb ik onrecht gehad ; wie denkt , zich door
„ zulk eene belydenis to vernederen , die fchaamt zich
„ over zyne natuurelyke begrensdheid, die fchaamt zich
• daar over, dat by een mensch is ." Het gevolg hier
van is, dat men „ oordeelt over zaaken, waarvan men
„ geene kennis heeft, beflist zonder gronden, verdedigt
„ uit trotfche eigenzinnigheid de ongerymdfte gevoelens
„ en tellingen, en bewimpelt zyne onkunde met woor• den, die niets betekenen ."
Het is verder valfche Schaamte, „ als men zich over
„ eene orfchuldige armoede en geringheid fchaamt ." Schaa.
men mogen en moeten zy zich, die door vadzigheid, of
door verkwisting, tot een laagen
at zyn vervallen .
„
aar geheel anders is het met den zulken gelegen, die
„ buiten zyne fchuld, die, niettegentaande een vlytig,
m 5
92 ge .
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„ geregeld, deugdzaam gedrag, arm en gering is ; die
„ lift enkel deswegen is, om •dat hem zyne opvoeding,
„ zyue uiterlyke oin(tandigheden , zyne verbintenisfen
„ met andere menfchen, en zo veele andere dingen, die
,, niet van ons afhangen, niet gunflig geweest zyn, of
„ ook, om dat by to edel dacht, to veel naar zyn ge„ weeten luisterde, om zich to willen bedienen van ze„ kere niet volftrekt onfchuldige middelen om zich to
„ verryken . .-- Niet deeze armoede, niet deeze geringe
„ Band , maar het valfche oordeel , dat wy over beiden
• vellen , vernedert en fchandvlekt ons werkelyk ." Van
}tier, dat de armen , ondanks hunnen ftand, hunne waarde , als menfchen , moeten blyven gevoelen ; nimmer
hunne geringheid, door vermomming of kunstgreepen, to
verbergen ; noch zich voor de ryken en grooten, enkel
om dat zy ryk en groot zyn, to vernederen . Den eerbied, aan hunnen hoogen hand verfchuldigd , mogen zy
clezelven bewyzen, doch uooit moeten zy vergeeten , dat
de ryken huns gelyken , hunne broeders zyn .
Een verder kenmerk der valfche Schaamte is, „ als men

• zich over natuurelyke, buiten onze fchuld veroorzaakte,
• lichaamelyke zwakheden, gebreken, ongefteldheden, ziek-

,, ten," en een vierde , „ air men zich over gegron,, de, maar niet algemeen aangenomene kundigheden, ge„ voelens en beginfels fchaamt. - Kan het den mensch
• tot eere frekken , dat by een vuige flaaf, dat by in
aatfchappy der dwaazen een dwaas, is ?
oet
,, de
• niet de wyze zelf denken , zeif onderzoeken, zelf tus• fchen het goede en het kwaade eene keus doen, en
• zich houden aan 't geen by door nadenken en onder,, zoeken voor waar en goed erkend heeft, hoe zeldzaam
• zulks ook fchyne, hoe weiuigen het daarvoor ook er• kennen mogten?
Oordeelt niet zonder toereikende
• kennis van zaaken,
vergelykt alles met 't geen
,, de reden en de H . ,Schrift u leeren, zoekt in alle op• zigtep verzekerd to zyn van uw geloof ; maar als gy
• dat gedaan hebt en doet , en gy hebt veele zaaken an„ ders 1'eeren inzien en beoordeelen dan gemeenlyk ge„ fchiedt , en gy hebt beginfels en leefregels omhelsd,
,, die van de minften aangenomen en, gevolgd worden ;
„ clan moogt gy wel niet met uwe betere inzigten praa.
„ len, maar even zo min behoeft gy u over dezelve to
,, fchaamen , even zo min behoeft gy ftrydig met de„ zel-
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• zelve to fpreeken, of to handelen, uit vrees van door
„ anderen gelaakt to worden ."

halfche Schaamte is bet , wyders, „ als men zich daarover fchaamt, dat men een beter , ingetogener , (tiller
• 1even leidt , dan de meeste menfchen leiden ." 't Is deeze
,,

foort van fchaamte , die niet zelden den mensch verleidt , om zich voor llechter nit to geeven , dan by is,
zich gebreken toe to fchryven , die by Diet bezit, goede
bedryven to ontkennen , die by heeft gedaan , en zich
kwaade bedryven to laaten aanleunen , die by niet gepleegd heeft . „ Zo fchaamt zich dikwyls de deugdzaa• me maar bloode Jongeling over zyne onfcnuld , dat
• kostbaare kleinood , en brengt of laat zyne minder
• deugdzaame makkers in den waan , dat by dezelve,
• even als zy, door buitenfpoorigheden verbeurd heeft.
chte, maar vreesachtige,
• Zo fchroomt dikwyls de opr,
• Christen, om zynen Christeiyken denktrant In al zyne
• uitgetlrektheid, en iii al zyf e kracht, aan den dag to
• leggen, en der waereld to doers weeten, dat by fom .
• wylen affland doet van zyn recht ; dat by nit liefde
,, tot den vrede en de eendracht vrywillig fommige hem
,, toekoomende voordeelen vaarwel zegt ; dat by alle
,, wraakzucht nit zyn hart verbannen heeft ; dat by zyaar wat is hier van
ne vyanden werkelyk lief heeft .
,, de reden? Hy weet, dat deeze edele gevoelens, deeze
• grootmoedige daaden, van veele menfchen voor zwak• heid , voor ongevoeligheid , voor gebrek aan moed
• en hart uitgekreeten worden ; " om welker berispjng
to ontgaan , by deezen Christelyken denktrant , dit
Christely't gedrag, verhergt .
halfche Schaamte is het, eindelyk, „als men zich fchaamt

over godsdienftige gefprekken, over zulke gefprekken, die
„ God, den godsdienst, het Christendom, de zedelykheid ten
• onderwerp hebben ." Vry algemeen is deeze foort van
„

fchaamte. „
en vindt gewisfelyk veele huichelaars in
„ de waereld, die zich door fchynheiligheid verachtelyk
„ maaken ; menfchen, die tent geheel eigene taal voeren ren , die alle gefprekken over onverfchillige , of bet
„ dagelykfche, burgerlyke en huisfelyke, leven betreffende
„ zaaken verachten en verwerpen, die alle, ook de on„ fchuldigtle boert verdoemen, die ten rechten en ten on„ rechten tyde over enkel geestelyke, zedelyke, hemel .
„ fche zaaken, en wel meestal op eenen geheel byzon_, deren, of droevigen en zwaarmoedigen, of betizelenden
„ en
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en met de waardigheid der zaaken niet onvereenko .
meuden toon fpreeken , en die dan toch niet beter,
misfchien zelfs erger, denken en handelen, dan de gee.
nen, die deeze gedaante van godzaligheid niet hebben .
Dit heeft de godsdienftige gefprekken, zelfs by welgezinde menfchen , in een kwaaden reuk gebragt. Dit
heeft veelen verfterkt in bet geheel valfcche vooroordeel , alsof vroomheid en vrolykheid , ernst en op.
geruimdheid, niet met elkander beftaanbaar waren . Dit
brengt menigen braaven Dienaar van oau en JESUS
„ CHRISTUS eenigermaate in verlegenheid, als bet gezel„ lige gefprek over zaaken van den godsdienst loopt . Hy
„ zou 'er gaarne deel in neemen, gaarne zyne godsdien.
„ ftige ku'ndigheden uitbreiden, gaarne in zyne goede,
,, Christelyke gevoelens verfterkt worden , gaarne gees .
„ telyk leven mededeelen en ontvangen .
aaar by vreest
„ voor een' huichelaar, voor een' fchynheiligen, of al.
„ thans voor een' mensch gehouden to worden, die de
„ groote waereld en den goeden fmaak niet kent. Dit
„ is valfche , ftrafwaardige fchaamte . Tracht wel niet
„ zulke godsdienftige gefprekken op to dringen, niet by
„ ongevoeglyke gelegenheden op de baan to brengen, nict
„ tegen de verkiezing van bet gezelfchap to vervolgen,
„ niet door droevigen ernst of door eenen gemaakten ,
aar
„ al to deftigen toon lastig en verdacht to maaken !
_, fchaamt u niet , om dezelve by gefchikte aanleidingen
„ op eene ongedwongene, befcheidene, vrye wyze, met
„ blymoedigheid op de baan to brengen, of levendig to
„ houden . En laat dan uwen mond overvloeijen van dat
• geen , waar van uw hart vol is . Laat de befcheiden„ held en de liefde alle uwe beoordeelingen en gefprek• ken hepaalen en bezielen . Werpt u niet tot leeraars
,, op, maar leers gemeenfchappelyk met elkanderen, Laat
• godsdienst en deugd geen duisternis en fchrik , maar
„ ltcht , vrolykheid en vreugde, rondom u verfpreiden .
„ Dit is pligtelyk ; dit is verkwikking en voedfel voor
„ weldenkende menfchen ; en dit kan a onmogelyk tot
• fchande gedyen ; bet moet u by alle wyzen e* braa• ven tot eer ttrekken ."
,,

„
,,
„
,,
,,
„
s,
„
„

Key-
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$o rte Voorftellen ter herheerlykinge van JRsus . Door
C . G . SALTZ AN .
Gevolgd na bet Hoogduitsch .
Amfteldam, by 1 . de Jongh, 1793 . In gr . 8vo. 202 bl .

lc

nder den titel van
bevat dit Werkje
eenen Bondel van
boven welke benaaO
ming men , veelligt, de eerstgemelde heeft verkoozen,
Korte Voorftellen,
Leerredenen ;

opdat de koopers, veele van welken eenigzins bang zyn
voor den naam van Leerredenen, daar door niet afgefchrikt zouden worden . Doch men weete, om, in dit
geval, dien fchrik to verjaagen, dat de Autheur van dit
Werkje de beroemde en agtenswaardige , en by veeleit
ook met de daad geagte, SALTZ AN is : hier to Lande
bekend door verfcheidene Schriften, die, by veelen, met
graagte geleezen worden, vooral ook door een foortge.
lyk als het tegenwoerdige, ter Verheerlykinge van God,
in twee Deeltjes bevat , en waar op dit ten vervolge
dient . De Vertoogen zyn vyf-en-twintig in getal . In eene
Aanteekening, op den titel van 't eerfte Vertoog, ont,
moeten wy het volgende berigt : „ Ik vinde by den aaa .
,, yang van dit Deel nodig, mynen Leezer andermanl to
„ hejinneren, in 't oog to houden, dat de post,welke ik
„ bekleede, my roept, tot leering en flichting van alle
„ Christenen to prediken, en ik daarom in myne Voor„ tellen , die betrekking tot den perfoon en verrichtingert
„ van onzen Zaligmaaker hebben, dat geene voordraa,, ge, wat door iedere Christelyke Religie [waarom niet
„ Gezindheid ? ] aangaande dien hoogwaardigen Perfoon
• erkent wordt ." Den regel, welken SALTZ AN zich zelven hier voorfchryft , heeft by zorgvuldig in agt genomen ;
vermydende by zorgvuldig alle gefchillen , en op zodanige waarheden aandringende, die algemeen erkend worden . „ De befchikkingen van God, om de menschlyke
„ Natuur to vereedelen ; de noodzaaklykheid dat God zyn
,, beeld aan ons in JESUS zynen Zoon heefc voorgefteld ;
„ over den Geest van JEsus ; over het geloof aan JEsus ;
~, over de Geestlyke Waakzaamheid ; over de pligten
• omtrent de Landlieden ; de Godlyke Byftand ; de Ver• zoekingen, en de overwinning der Verzoekingen ; de
„ oogmerken van God, by het zenden van zynen Zoon
• in de waereld :" deeze zyn eenige der onderwerpen,
welke hier worden b ehandeld . l y alien, welke, in hunne
lec-
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let-tuure, verbetering van den wil , vertroosting van het
gemoed , beoogen , en dit alles op eene wyze , welke ,
zonder bet oordeel veel to vermoeien, bet verf'and overtuigt ; by d2eze durven wy bet leezen deezer Vertoogen,
in een uur van godsdienftige afzonderinge, gerust aanpryzen . Gelyk wy meermaalen gedaan hebben, moeten wy hier
onzen wensch herhaalen, dat'de Leeraars, meer algemeen,
SALTZ AN'S Vertoogen in zo verre tot een mod6l namen,
dat zy , zo in zaaklykheid al$ in beknoptheid , dezelve
naavolgden . De opeh-baare Gods dienstoelening, eene zeer
heilzaame Inf}elling , welke nu , door de fchraalheid en
uitgerektheid der Leerredenen , dikmaals verveelt , zou
dan, door de aanmoediging van godsvrugt en deugd, tot
eenen zegen voor bet menschdom dienen .

Korte Opwekkingen tot een Daadelyk Christendom , door
E . L . J . F. Eerjte Stukjen . Te Amfteldam, by I . de
Jongh, 1793. In gr . 8vo . 16 bl .

w

ie by ook zy, die zynen naam onder de Letteren
E . L . J . F . verbergt , 's
ans oogmerk is allezins
welmeenend en pryswaardig . Twee haatlyke ondeugden
gaat hy, ' in zyne Korte Opwekkingen, to keer ; den Wraaklust en de Ondankbaarheid . Uit de Opgave der bladzyden van dit Stukjen blykt genoegzaam, dat de voordragt
ilegts oppervlakkig kan weezen . De denkbeelden, evenwel, zyn redelyk en verftandig, en allezins ingerigt ter
bevorderinge van 's menfchen waar geluk . Zie hier een
enkelen trek : „ Wraakgierigheid is wreedheid tegen ons
„ zelfs . Wiens hart meent gy, dat rustiger, vergenoeg„ der, vrolyker is, dat van hem, die zynen bitterftea
„ vyand zelven liefde toedraagt en bewyst, of van hem,
„ die telken dage , door nieuwe flormen van wrevel• moedigheid en kwaadaartigheid geflingert , en op en
,, neer gectreeven wordt ! Wie van beiden meent gy, dat
• zyn gezondheid meest bevordert, zyn beroep geluk .
,, kigst waarneemt, en, in liet oog van verflandige en
„ deugdzaame menfchen, zig grooter, heminlyker, eer', waardiger vertoont? -- Niemand myner Leezeren zal
• my de moeite vergen, ow deeze vra_agen voor hem to
• beantwoorden ."
Be-
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Beginfelen der algemeene oefenende Heelkunde, door DAVID
VAN GESSCHER , Heelmeester , Diredeur en Secretaris
van het Genootfchap : Ter bevordering der Heelkunde,
aatfchappyen van
to Amfterdam ; Lid van verfcheidene
Weetenfchappen .
Te drJierdam , by de Wed . J. Doll
en J . B . bawd, 1794 . Behalven hot Voorwerk, 288 bl .
In gr . 8 vo .

e arbeidzaame VAN GESSCHER, aan wiens vlyt de Nederlandfche Heelmeesters reeds verfcheide nuttige Gefchriften to danken hebben, treedt thans weder met een
nieuw Werk to voorfchyu, hetwelk ter verbreiding van
Heelhundige kennis onder zyne Landgenooten by uitftek
gefchikt is . Uit aanmerking der groote uitgebreidheid en
daaruit volgende kostbaarheid zyner hedendaagfche alga .
meene oefenende Heelkunds , begreep de Heer VAN GES6CHER, met zeer veel reden, dat het voor de belangen
der Kweekelingen in de Heelkundt niet kwalyk gezorgd
zoude zyn , indien men ten hunnen behoeve een Werk
vervaardigde , betgeen in een kleiner beftek den nood .
zaaklykften inhoud van het eerst genoemde bevatte .
et
dit oogmerk dan, ontwierp by deze beginfelen der Heelkunde, na 'er dikwerf toe aangezocht to zyn, waar van
thas het eerfte Deel 't licht ziet , en het welk ook den
korten inhoud van 't eerite Deel zyner grootere Heelkunde in zich beheist. Hy bepaalt zich echter in dezen
arbeid tot geen bloot uittrekfel, maar heeft tevens zorg
gedragen, dat de Incest wezenlyke verbeteringen, der algemeene oefenende Heelkunde , zinds den tyd der uitgaave dezes Werks , toegebragt , en begreepen in de Schriften van BELL, RICHTER, en veel anderen der beroemdfte hedendaagiche Heelkundigen , 'er kortlyk in worden voorgefteld . Het Leerftuk van de Wonden - de
Zweerea - de Gezwellen
de Uitzakkingen
de Wangeftalten en de Beenziekten, zyn de belangryke onderwerpen, die in dit Deel verhandeld w orden . la de
wyze van uitvoering is de Schryver zeer wel geflaagd,
en de kortheid, klaarheid en genoegzaamheid, welke by
zegt daarin bedoeld to hebben, zyn in hetzelve grootendeels bereikt . Wy wenfchen , dat het den nyvr_ren
Heelmeester aan geen gezundheid, tyd, of lust ontbreekett moge , om in dezen taak, welke een zo gefchikten
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ten leid-draad, tot de kennis der uiterlyke gebreken van
't menschlyk Iigchaam, aan de hand geeft , rustig voort
to vaaren, en denzelven weldra gelukkig to voleinden .

Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van
Zutphen , beginnende met de oudfte Brieven van die
Landftreeken, en eindigende met de Afzweering van Koning PHILIPS, als laatJten Hertog . Opgezogt, byeenge .
brags, met verfchezaene Hana/chriftetz vergeleeken, en met
r. PIETER BONDA ,
Aanmerkingen opgehelderd , door
Profesfor in de Rechten to Utrecht, en Historiefthryver
de Afdeeling . Te Utvan Gelderland .
Ifte Deels
recht, by J . Aitheer, 1793 . In gr . folzo . 233 bl.

eeds in den Jaare 1783 zag de Eerfte Afdeeling des
Eeraen Deels van dit Charterboek het Iicht . De
veelvuldige arbeid daar toe noodig, en 'er met de daad
aan befteed, laat niet toe dat fpoed de uitgaave van zulk
ogten wy by de Aankondiging
een Werk vergezelle .
van 't zelve Evan 's Hoogleeraars plan , en de hem
veritrekte hulpmiddelen, fpreeken, en tevens vermelden,
hoe zeer by aan de opgevatte goede verwagting voldeedt (*), de voortgang van deezen Letterarbeid geregtigt dezelve tot dezelfde loffpraake, welke wy niet zullen herhaalen .
De IIlde Afdeeling, welke thans voor ons ligt, behelst
de Charters en verdere Brieven, zo als gegeeven zyn geduurende de Regeering van OTTO DEN 111 ; de eerite is
gedagtekend 3z Aug . I23o, en de laatfte den io Jan .
1271, den dag des Overlydens van deezen Graave, die
Ultimus of de Laatfte genoemd wordt : dewyl by de laat •
fie was die den Naam van OTTO droeg.
Oude Gewoonten, oude Regten , oude Geflachtlysten ,
ontvangen in de Aantekeningen veel Iichts ; en de liefhebbers van de Betekenis veeler outle Woorden, byzon .
der in de Regten , treffen hier een fchat van ophelderingen aan . Terwyl des Schryvers onvermoeide vlyt,
door de vergelyking der Ideezingen der dikwyls gebrekly
ke en kwaalyk gefchreevene of ten halven gegeevene oor.
fpronglyke ftukken, ons de waare Leezing, of het geheel,
ter
R

(*) Zie ooze 41g . Vaderl. Letteroef. VIde D. zfte St. bi, sot,
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ter hand Belt .
enigvoud klaagt hy, en met zeer veel
reden, over onnaauwkeurigheid en ilordigheid in deezen .
IRIEUS , als by
Inzonderheid doet by het over AUS .
fchryft : „ Wy hebben meermaalen reeds gezien , hoe
• flordig en willekeurig AUS . bIIRIEUS met egte fukken
• van den ouden tyd heeft omgefprongen . Deeze Brief
• (te weeten over het Patronaatfchap der Parochi-kerk to
• Ruurmonde, aan de Abdis en het Convent van St . a• rie aldaar afgef~aan en overgegeeven) levert daar van
• weder een allerdoorflaandst bewys . Den hoofdzaaklyken inhoud van dit ftuk heeft by wel gegeeven ; dock,
•• ken
zonder zynen Leezer daar van eenigzins to verwitti• gen , een groot gedeelte tevens over geflagen . Dit
• uitgelatene hebben wy nit een Affchrift van ANTONIUS
•
ATTHf US alhier wederom aangevuld . -- Door eene
• dergelyke willekeurige handelwyze heeft IRxUS ze .
• kerlyk de dankbaarheid, welke men hem voor het uit• geeven van zo veele oorfpronglyke Brieven verfchul• digd is , en zynen by de naakomelingfchap daar nit
• voortvloeijenden roem, zeer verminderd en bezwalkt ."
Behalven de veelvuldige even aangeflipte belangryke
nuttigheden , welke dit Charterboek , op die wyze bewerkt, buiten de groote hoofdzaak, kan verfchaffen, verdient inzonderheid onze opmerking, dat de Hoogleeraar
BONDA , in dit Werk, ook ten doele heeft, gelyk by bl .
516 verklaart, „ alle echte Stukken en Charters by een
• to verzamelen , die Diet alleen rechtfreeks haare be,, trekking hebben tot Gelderland , of een gedeelte van
• dien ; maar ook alle de zodanige , waarin onze Graa„ ven , en vervolgens onze Hertogen , zydlings zyn ge„ moeid , of betrokken geweest ; en die overzulks ook
,, kunnen dienen 'tot opheldering van de Staatkundige
• Historie van dit Gewest, als mede van de verrigtingen
• van deszelfs Vorften ."
Geen ongevallig fluk, bier toe behoorende, zullen wy
onzen Leezeren mededeelen , wanneer wy eene Aantekening affchryven over eene byzonderheid in onze Vaderlandfche Gefchiedenisfen, die veelerlei beoordeelingen
ondergaan heeft, en, zo 't ons dunkt, Diet ongelukkig
opgehelderd wordt, betreffende den zin, in welken Graaf
OTTO en zyn Broeder _IENRIK, Bisfchop van Luik, Poogden van Holland en Zeeland genoenld worden . „ Schoon
• wel," dus luidt 's Hoogleeraars Aantekening op eenen
Brief , waar by NICOLAUS ,
LETT . 1794 . NO. 12,

A t van Aliddelburg , aan
Graaf
1\ II
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Graaf OTTO, en zyn Broeder HENRIK, in hunne hoedanigheid als Voogden van Holland en Zeeland, kennis geeft
van zyne Uitfpraak, wegens een verfchil van zekeren CONReDUS, met de Abdis van Rynsborch, over eenige Landeryen, den io July 1263, --- „ fchoon wel deeze Brief
geen de miiifte betrekking tot ons Gelderland heeft, dan
alleeu voor zo ver onze Graaf OTTO , en zyn Broeder
HENRIK, Bisfchcp van Luik, allaier voorkomen in de hoedanigheid van Voogden, Tutores, van Holland en Zeeland,
is egter dezelve uit dien hoQfde zeer aanmerkelyk, en verdiende vooral ook in dit ons Werk geplaats,, to worden,
om reden, dat,, gelyk de 1-leer KLUIT, aan wien wy de
eerfte uitgaaf van deezen Brief verfchuldigd zyn, in zyne
Aanmerking daar op, to recht melde,'er tot nog toe geen
een eenig Charter, buiten deezen Brief, gevonden wordt,
waarin Graaf OTTO, in de hoedanigheid als I/oogd over
Holland en Zeeland, voorkomt.
en kan egter aan de
zaak niet twyfelen. Het Verhaal van ELIS STOKE, in
zyn IVde B . vs . 50-153 , is al to zwaarwigtig om die
Voogdy in twyfel to trekken, fchoon ik niet ontkennen
wil, dat 'er veele duisterheden en zwaarigheden zich daar
omtrend opdoen, welke door' de Schryvers tot nog toe
niet genoeg opgelost zyn .
en kan onder anderen bier
over nazien PONTANUS, Hist . Lib . VI. p. I47 . WAGENAAR'S
Vaderl . Hist . Hide D., bi . 7, 10. HENR . JUNGIUS, in
eene to Harderwyk, doch onder eens anders naam, in 1760
uitgegeevene Disfertatio de Tutela feminarum apud Romanos
& Batavos, p . 45. €3 fegq . A . KLUIT, Hist . Crit . Comitat.
Roll . Tom. 1 . P. 11. Exc. 7 . p . 329 . JOH . EF.R AN,
Gefch . van Boning \VILLErI, fide D., bl . $97- JOH . DIIJ.
VAN LEEUWEN, in Not . ad CHRON . TIELENSE, p . 23 0 ;
doch vooral ook, 't geen de in 's Lands gefchiedenis en
Oudheden zeer ervaarene en oordeelkundige PI . VAN WYN
ons dien aaugaande onlangs geleerd heeft, in zyne Bys'oegzels en Aanmerkingen op het IIIde Deel van WA GE1vAAR, bI. 7. . Verfcheidene tegenftrydigheden zal men mogelyk kun .
nen oplosfen , en veele zwaarigheden nit den weg rui .
men, indien men de omftandigheden en voorvallen daaromtrend op volgende wyze begrypt ; dat op Vrouw ALEID,
Zuster van Koning WILLE , en Weduwe van JAN van
Avennes, naa doode van haaren Broeder FLORIS , die
eerst de wettige Voogd des minderjaarigen Graafs geweest
was, van regtswege, als de naaste Erfgenaam en Bloedvet-
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verwante zynde, ook de Voogdy vervallen was, gelyk zy
ook daarvoor door den Roomsch-honing RICHARD erkend, en zy door denzelven met de Tutela Fruc`tuaria,
over Holland en Zeeland, beleend is geworden in 1262 .
en zte den Brief zeif by VAN IERIS, Chart . van Hold.
Ifte D ., bl . 33g .
Doch, dewyl zy een Vrouw was,
en de Vrouwen geene plegtige handelingen of verbintenisfen vermogten aan to gaan, anders dan ten overftaan
en op hat gezag van eenen door haar zelve to verkiezen
undiburnus , Curator of Tutor Sexus,
Pod of omboor,
is zy ook verpligt geweest , daar toe iemand to verkiezen .
en zie den Schryver van de Inftit. Yuris Principuna
privati, Lib . I. lit. 29 . § . 133 . p . i17~o .
„ Dit ook heeft ALEID gedaaa, en den naasten Bloedverwant IILNRIIG , 1-lertog van Brabant, verkooren oni
haar in het betlier der' Holland/elce Voogdy by to
ftaan, als haaren daartoe verkooren
omber of Tloogd ,
in alle gevallen en handelingen , die door eene Vrouw
niet, dan ten overflaan, en met toeftemming, van eenen
Yoog4, verrigt konden worden .
Op die wyze, denk ik,
dat men verftaan moet de woorden van eenen Brief van
1258, by v . AIIERIS d . 1. p . 329, alwaar men leest ; quena
(Dueem Brabantia:) Domina ALEYDJS
feeum ELL GIT

ad gubernandam terrain Hollandice & Zelandice , prout in
literis, fuper hoc confe55tir, plenius continetur . Was die
Brief, waar by zy den Hertog heeft aangefleld, elegit,
tot haaren
omber tot ons overgebleeven, en thans niet
verlooren geraakt, zouden wy daar uit ongetwyfeld mter .
der licht kunnen ontvaugen, en dus tevcis leeren op wat
voet, en InftruWe, die aanflelling- tot Voogd door haar
toen gefehied zy . Doch, by gebrek van then Brief, kunnen wy 'er thans alleen naar gisfen .
Naa doode
van denzelven , is zy genoodzaakt geweest door die van
Holland, om onzen Graaf OTTO en zynen Broeder :IF.NRIK , als de naaste Bloedverwanten van den minderjaarigen Graaf, daartoe op nieuw to verkiezen .
,, Op die wyze nu is en de Brabantfche Hertog HENRIK,
en, naa zyn dood, onze Graaf )TTo en zyn Broeder, de
Luikfche 13isfchop , geene eigenlyk gezegde Tutores of
Yoogden geweest over den minderjaarigen FLOILIS DEN V;
maar men moat, onzes bedunkens , dezelve rekenen en
houden als Tutores Sexus , die door ALEID , welke de
eigenlyke Voogdye toeKwam, en dus ook met de Tutela
Fru3uaria beleend was, verkooren zyn geweest om als
N11 2
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ombers, haar to adfifleeren in alle gevallen q
Voogden, of
waar in zy, volgens regten, bet gezag van een
omber
noodig hadt . - Indien men in dit daglicht de zaak
befchouwt, zal men veele zwaarigheden en tegenflrydigheden hier omtrend gemaklyk kunnen oplosfen , en to
gelyk gemaklyk reden kunnen geeven : waarom men in
alle Brieven, zo ver tot onze kennis zyn gekomen, alleen maar gewag gemaakt vindt van ALE ID, als wettige
Voogdes, in een eigenlyken zin, over haaren minderjaarigen beef , en niet van deeze , door haar verkoorene ,
ombers ."
De Hear ISONDA betuigt , dat dit 211es wydloopiger
en met verfcheiden bewyzen aan to toonen, zyn beflek niet
lydt ; doch geeft ons hoope dit by eene andere gelegenheid to willen doen , en dan ook tevens zoeken uit to
maaken , hat verfchil over den tyd , wanneer FLORIS
DE V bet roer der Regeeringe zelve heeft opgevat .
Een voorbeeld van eenen anderen aart, ter opheldering
van een Oud Gebruik in dit Gewest, verfchaft ons de
volgende Aantekening . „ Wanneer oudtyds iemand doodgeflagen was, waren de naaste Vrienden van den doodgeflagenen , zo wel van de Zwaard- als van de Spilzyde, verpligt den Doodflager to vervolgen, aan to vatten
en voor den Rechter to brengen, by wyze van Wapengerugt, of, gelyk men eigenlyk, volgens bet gevoelen van
den Heer IDSINGA, in zyn Staatsrecht, I. D . bl . 229,
most fchryven , Wopengerugt , of Wopenroep . Doch, in .
then by niet gevat kon worden, maar ontvlugt was, waren de Vrienden verpligt over den ontvlugten Doodflager
to klaagen met des dooden hand .
„ Hoe men den dooden oudtyds niet mogt begraaven,
maar ten minten denzelven eerst zynen Hand moest afwinnen , om daar mede zyne klagte tegerl den ontvlugten gerichtelyk in to flellen, ten einde de Rechter hem
woestballing des lands en yredeloos mochte leggen ; en welk
onderfcheid 'er oudtyds gemaakt wierd tusfchen den
Doodflager met Wopengerugt to overroepen, of over denzelven met des dooden hand to klaagen , en, gelyk men
cigenlyk ook zeide, hem des dooden hand na to draagen, behoeven wy niet omflagtig aan to toonen . Zulks kan men
ten vollen betoogd vinden by den Hoogwelgeboren Heer
A . R . Baron van HECKEREN tot Zuideras , in deszelfs
Amcenitat . 31ur . Publ . Gelr. Cap . III . p . Q7-40I-let zy genoeg, ter opheldering van de woorden (Per
in-
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(neendium -- mn debet judicari) aan to merken, dat, wan.
neer de Vrienden des nedergeflagenen het gewoone Wopen
over den Doodilager uitriepen, als dan alle ingezetenen,
wilden zy niet in eene by de wetten doorgaans bepaalde
brueke (gelyk, by voorbeeld, in Overysfel van drie Pond,
zie hetLandrecht van Auerysfel van . WINHOFF, Part . 111,
Art. I. of volgens bet Landrecht van Wedde en Westwoldingerland, Art . 264, van vyfmarck, den Heeren tho broecke
vervallen, verpligt waren dezelven to volgen, en to helpen
gm den Doodflager in handen to krygen . Zo men hem
in zyn huis of woonflede zogte , en aldaar niet vondt,
mogt men vryelyk, zonder tegeii den Doodilager to mis .
doen, of tegen den Heer to brueken , deszelfs huis afbreeken, of in brand fleeken . Te recht melde de Frie .
fche Historiefchryver UBBO EATDIIUS Rer. Frif. Lib . II .
p . 3S, then aangaande, jus fuisfe Propinquis,homicide domum, qua vi, quove afu, incenfam evertere c tra Legum
metum, donec ille pro noxa fatisfaceret . , Doch wanneer de Doodilager niet met Wopengerugt overroepen
wierd, maar de Vrienden hem des daoden hand nadroegen,
en met klagelyke woorden , gelyk men in een Oud Stuk
leest by ORLER's Bejchr . van Leyden, Tom . I. p . 39, heal
aan bet Gerichte aanklaagden , en recht vorderden, zo
de daader voortvlugtig was, en zich tegen die aanklagte
in rechten niet verdedigde , werd by I'Voestballing des
Lands gelegd , en door den Rechter , met gevolg der
aanweezende omilanders van dat Hyemaal, zyne Woonflede omver gehaald en verbrand . Dit leeren wy uit het
AGNI, van den Jaare 797, Art . 8,
CAPITULARE CARO
by BALUZIUS Capit . Regg . Franc. Tom . I . P . 278 . „ Si
• talis fuerit rebellis qui juflitiam facere noluerit, & aliter
• diftric`tus effe non potent, & ad nos, ut in prcefentia
• noftra juftitiam reddat, venire defpexerit, condic`Io com• muni plaeito , fimul ipfi Pagenfes veniant, E, f unani .
• miter eonfenferint I pro diftrAone illius CASA INCENOAIn de Huldigings-brief der Stad Staveren
• TUR ."
van 1292 b y SCHWARTZENI3ERGH in 't Charterboek van
Vriesland, I D . bI . 124, vindt men hieromtrent dit navol .
gende : „ Wie enen man doitflaat binnen bezetter zoene,
• jof over rechten handvrede jof die den gliemeinen
• vrede breket van den Poirte med doitflage , men
,, fal breken zyn huis en draghent buterpoirte , ende
„ BARNENT ."
eer andere bewyzen dier oude gewoonte
Ian men vinden aangehaald by den kundigen WATTH.
N n 3
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Aanmerk . op bet Oostfries Land-

recht, Lib . I . C . 95. p . 196 .

„ Dat ook deeze Gewoonte oudtyds in ons Gelderland,
gelyk elders anders , heeft plaats gehad, blykt ten vol .
len uit de [boven aangehaalde] woorden van onzen Brief,
waarby uitdruklyk RUDOLPH DE KOCK van onzen Graaf
OTTObedingt,dat,wanneer by een Doodflag mogte begaan,
en by ontvlugt was , en dus door den Rechter Woestballing des Lands gelegd was, zyn Huis of Slot, egrer,
door den Graaf, of door deszelfs Amptman , niet zou
mogen verwoest en verbrandt worden, ten zy by op bet
zelve mogte gevlugt zyn, wanneer de Vrienden des Doo .
den hem met Wopengerugt navolgden , en aldair zogten to vatten, wanneer zy vryelyk , zonder to nlisdoen,
ook dat Slot of Huis mogten in brand fteeken, of verwoesten, zo by zich daar uit verweerde, en niet vrywillig overgaf. Dit, en niets seders, words bedoeld door
deeze woorden van onzen Brief, NISI ego -- ad ditam
munitionem confugerem, per INCENDIU
dicta munitio ab
Comite
non debet judicari .
,, Dat dit feer quaet gebruik, en onredelyke gewoonte,
in Veluwe by een uitdrukkelyk verbod naderband is afgefchaft geworden, leeren wy uit bet Gereformeerde LANDRECHT van VELUWE, Cap . Ill . Art. ii . „ /Jlfoo" lee°t
men aldaar, „ bevonden wordt in heluwen, een zeer quaet
„ gebruick to zyn in het vervolgen van Doodtflagers ,
ans Vrunden met groote
,, door then dat des dooden
„ ongefluimicheyt in die Huyfen vallen van die daders,
„ and haere Vrienden, and , onder deckfel van Huesfue .
„ kinge , and vervolch des Doodtflagers, allerhande moet„ wil and overlast aanriehten, vefende een fake van een
„ zeer quade Con/equentie, , die in Landen van YuJticie
Soo fal fich voortaen
„ niet behoort geleden to werden.
„ niemant gelusten laten, in 't vervolgen van perfoonen
„ die eene nederlaech begaen hebben, eenige moetwille,
„ daetlikheyd, fchade oft ongemack aen to richten by pene
„ van reparatie der gedaner befchadigung, ende daerenbo„ ven arbztralick geftraft to worden, tot erkentenis des
„ Gerichts ."
en zal, uit bet Been wy hier kortlyk

bygebrogt hebben , thands gemaklyk de reden der affchaffing van deeze oude gewoonte begrypen . De Heer
scHRASSERT heeft zulks met ftilzwygen voorbygegaan in
zynen Comment . ad d . 1 . p . 69."
Brie-
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uneven, gefchreeven op eene Reize uit Lotharingen naar
Neder-Saxen ; uttgegeeven door ADOLPH, VRYHEER KNIGUit het Hoogduitsch vertaald . Te Amfierdam by
GE .
Wesfing en van der Hey, 1793 . In gr. 8vo . 146 bl .
kans , zo niet volftrekt, alles, wat uit de welver,]~ fneede penne des Vryheers KNIGGE vloeide, en in
onze Taal werd overgebragt, een bedryf, waarin men ,
ter oorzaake van bet goed vertier , geenzins agterlyk geweest is, fmaakte den Nederlander, en hebben wy, ire
xre°ivuldige Aankondigingen , hem bet regt des welver.
dienden lofs meermaalen laaten wedervaaren . Wy kunnen en mogen then niet onthouden aan deezen kleinen
Bundel Brieven , de laatl'e welke by waarlchynlyk in dit
Wereiddeel fchreef, daar by gereed tondt om bet onrustig tooneel, daar woelende, voor een vreedzaamer in
America to verwisfelen , en met de daad dit oogmerk
volvo-rd heeft .
et dat opmerkend . en fcherpziend Oog, met dat kloek
Verfland , met dat uitgeireil menschlievend Hart, hem
eigen, bezoekt by waarfchynlyk voor de laatfte keer deeze Streeken, en zegt bet laatst vaarwel aan veelen zyner
Bekenden ; dit moge nu een dan eenige fomberhe&d in
zynen geest wekken , zyne vrolyke geaartheid behoudt
de overhand, en vergezelt men doorgaande den fchertzenden KNIGGE , terwyl van tyd tot ryd zyn gewekte
Dichtluim zich hooren laat ; de Reisvoorvalletjes worden
op zyn geestigen trant verhaald .
De voornaamffe Steden , door den Vryheer bezogt, en
met de tusfchenvallende of by een uitflap bezogte Plaatetz, Saarbrug , Tweebruggen ,
zen befchreeven , zyn :
Heidelberg, Frankfort, Hertzfeld,
erfchen, Ca.£fel, Ha .
!telen, Pyrmont, Hannover, Celle, Nenndorf en freemen,
Byzonder bevlytigt by zich om de Volks- ent Stedelyke
Characters to fchetzen , en 'er meer dan algemeene op .
merkingen over mede to deelen . Uit die alle verkiezen
wy ons eenigen tyd by de Breemers met onzen Reiziger
fchryft by, „ een tyd lang
op to houden .
„ Het is,
„ de mode geweest in verfcheide Journaalen , van de Ryks .
• ftad Bremen als van eene Plaats to fpreeken tot welke
„ do Verlichting nog niet doorgedrongen was, eri waar
• de menfchen nergens zin in hadden, dan in eeten ,
N n 4
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„ drinken , geldwinnen, en in eenen oud Ryksfteedfchen
„ bokkefprong .
Ik weet niet of ergens een of twee
„ fraaije geesten , wier groote verdienften men veelligt
,, bier geen volkomen regt bet wedervaaren , zich door
dergelyke fmaadredenen aan bet publiek hebben gezogt
„ to wreeken ; maar dat weet ik, dat de goede Br4merst
„ deels uit befcheidenheid, deels dewyl zy bet der mod
et waardig agtten,, op deeze befchuldigingen niet
„ to
,, veel gelet , en op hunnen ftillen weg- voortgewandeld
„ hebben .
„ Indien de waare Verlichting daarin beftaat, dat de men„ ichen, by de volmaaking van hun verftand ; voornaam„ Iyk bet daar op toeleggen , dat zy bet gebruik huntier
„ kundigheden met toepasfing op hunne beroeping in bet
„ burgerlyk leeven voor oogeu hebben - indien men
„ eene Stad niet van barbaarschheid en duisterheid be,, fchuldigen mag ; dewyl men aldaar eene menigte ge .
„ leerde en in alle takken der nuttige Weetenfchappen er .
annen aantreft
indien deeze graad van
„ vaarene,
„ Befchaaving de wenschlykfte is, welke niet ten koste
„ der Zedelykheid en echte Duitfche Befcheidenheid ver„ kreegen is --- dan behoort Bremen gewis onder de
„ verlichte Steden . . aar doorreizer}de Vreemden heb.
„ ben dikwyls gezegd, dat zy hier eene zekere gemak„ Tyke mamer in den ommegang , en leevendigheid en
en zy hebben
„ vernuft in de gefprekken, misten
„ gelyk gehad .
„ Ondertusfchen valt bet verklaaren van dit verfchyn„ zel niet moeilyk .
Een fyn vernuft en eene zekere
aangenaame befpraaktheid zyn kinderen der ledigheid,
„ der veelvouwige beoefening der fchoone Weetenfchap .
,, pen, en des geftaadigen ommegangs met Vreemdelingen,
„ die alleen vermaakshalven reizen . Na zyn hier wei„ nig ledige menfchen : weinigen, die fraaije bevalligheid
„ en modeleduur tot bet hoofdvoorwerp hunner pooginEindelyk ligt Bremen zo buiten den
,, gen maaken .
„ ftrhk , then de lediggaande trekvogels door Europa
,, doen , dat meerendeels alleen zulke Vreemdelingen
„ hier komen, die hand elbezigheden hebben, en gevolg„ lyk worden de hoofden der Inwoonders alhier over 't
„ algemeen niet met die aangenaame kleinigheden en vro„ lyke gefleepenheid vervuld ; maar zyn meer gevat op
„ hunne beroepsbezigheden en op ernitige voorwerpen .
„ Komt bet 'er u egter op aan, om, onder vier oogen,
37 of
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of in een kleinen kring van verftandige
annen , een
focratisch gefprek over filofooffche ftoffen , of over
zulken , die een byzonder vak der Weetenfchappei, be.
treffen, over Staatkunde, Handel en
anufactuuren, to
houden, dan vindt gy daar toe veelligt bier meer ge •
l egenheid, dan in menige Steden, waar deeze opper .
vlakkige zwetzery en eene zekere veelweetenfchap
voor tekenen der fynfte befchaaving gehouden woraar evenwel vinden de Bremers fmaak in
den . -d e genoeglykheid van een onderhoud , dat met eene
wakkete helderheid van geest, fyn vernuft en fcherpzinnige Weetenfchap, gezouten is . En war bet leezen
van nieuwe Boeken belangt, zo wenden eenige Leesgezelfchappen en Leembibliotheeken alien vlyt aan om
ook bier de hoofden en harten, de verbeelding en de
neigingen der jonge lieden, door den geest van onze
duizend en nog eens duizend Romans , Comedien ,
Ridder- en andere Vertellingen, to doen draaijen en
fuizebollen.
,, Eene Stichting, zo als men misfchien in geene eene
ufeum of de NatuurkunDuitfche Stad vindt, is bet
dige
aatfchappy , welke reeds federt eene ry van jaaren beftaan heeft . Eeu pantal van Perfoonen , deels Ge .
l eerden, deels Kooplieden, die thans reeds over de hon .
derd en zeventig flerk zyn, en hunne nieuwe edeleden door ballotteeren verkiezen, betaalt, naamlyk ieder
Lid, jaarlyks tien daalders, waar voor een groot huis
tot de Vergadering, beneffens een daar aan grenzende
ruin gehuurd words . In bet Huis vindt men eene da .
gelyks aangroeiende Bibliotheek, ten Kabinet van Naturalien , een Verzameling van Inftrumenten,
odel .
l en en dergelyken . Dagelyks, van 's morgens tot 's a .
vonds, zyn eenige kamers gefchikt en in den Winter
verwarmd, om elk lid to ontvangen, die lust heeft otu
Bier to leezen, of eenig ander onderhoud zoekt . Alle
in- en uitlandfche politieke en geleerde tydingen en
j ournaalen van eenig belang liggen dan gereed, en ieder
brengt de aanmerkelykfte berigten , welke by door
b yzondere Correspondentie verkreegen heeft, mede in
bet gezelfchap . Des
aandags wordt door twaalf Le.
d en , die zich daartoe verbonden hebben, beurtlings
eene voorleezing gedaan over eenig geleerd Onderwerp,
uit de Natuurlyke Historie , de Gefchiedenis, de Ster .
Deeze voordragt wordt zo ingerigt,
rekunde , enz .
N n 5
93 dat
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ook voor ongeftudeerde Toehoorders belangryk
weezen kan ."
Plaatsruimte verbiedt oas verder voort to vaaren over
uzyk,
der Breemeren fmaak in de Schouwburgen , in
of ook hun van den Zedelyken kant to befchouwen, ge .
. vervolgens doet .
)yk de Heer KNIGGF
Bepaald heeft zich de Vryheer niet, in welken oord van
America by zich zal nederzetten ; dock by wil een Landman worden, waarfchynlyk in het Genefeedifiria, aan het
eir Ontario, tegen over de Engelfche bezittingen in Ca,zada, waarvan by zeer onbedwongen eene korte befchryving in dit Reisverhaal vlegt . Dan, welk een oord by
ook kieze , zyn verblyf beantwoorde aan zyne verkie.
zing , fin den eerlfen Brief met de volgende Dichtre .
gelen uitgedrukt :
„ dat zt

Een plaatsje zoek ik waar de vred
De eenvouwigheid bekroont,
Waar, ver van glans en gloriezugt,
Befcheiden flilte woont ;
Waar 1k, vereenigd met een wind,
Op eene veilge baan,
En by de menigte onbekend,
yn vryen weg kan gaan ;
Waar my der vogleu morgenlied
Na zachten ilaap verkwikt ;
Waar my, in 't kalm en bly genot,
Geen wapenkreet verCchrikt ;
Waar oefening en weetenfchap
Den heldren geest verheft,
Der Zanggodinnen toverkragt
yn hart bezielt en treft.
Terwyl ik foms een ledig uur
et fnaarenfpel verkort,
En Iigte fpys door mastigheid
y daaglyks finaaklyk words .
Wy wenfchen ook op zyne Americaanfche Letterge .
fchenken vergast to worden , ook buiten het plan van
agazyn of Yournaal, aan zycen Americaansch Archief,
nen Vriend in deezer voege opgegeeven : „ Zodanig iets
„ heb-
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Neem
eens
;
h ebben wy nog niet .
dat Gy voor u de
verdienfte van dit Werk by het Duitsch'p ubliek maakIk konde u de nieuwfte geleerde en politiete .
ke Tyd • fchriften, die in America uitkomen, alle vierendeelen des jaars zenden, en daar by, misfchien van
edeleden van het Congres zelve, de uaauwkeude
rigffe en zich over het geheel uitftrekkende berigten
edegedeeld, bekomen, omtrent den aangroei der be .
volking, nieuwe openbaare fchikkingen en ftichtingen,
vrugtbaar gemaakte grorrden, uitbreiding van handel en
manufacfuuren, benevens de vorderingen van 211e foorten van aankweeking en onderwys .
en zal gewis
van deeze dingen in America geen geheimen maaken,
gelyk in eenige Europifche Staaten . Daar toe is melt
to wys, heeft to gezonde begrippen van waare Staatkunde, en behoeft zich geene openlyke Rekenfchap to
fchaamen ."

,Berichten van Napels en Sicilie, byeen verzameld op eene
Reis , gedaan in de 7aaren 1785 en 1786 , door den
Beer F . UNTER , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid to
Koppenhagen . Uit het Hoogduitsch vertaald . Jude Deel.
et Plaaten . Te Haarlem by A . Loosjes Pz . In gr.
8vo. 2¢o bl .

egens de twee voorgaande Deelen deezer Reize,
hebben wy, naar verdienften, met lof gewaagd (*),
en dient dit Derde en laatffe om 'er meer licht aan by
to zetten, terwyl ook de Hoogleeraar HUNTER niet alleen
de goedheid gehad heeft our den Nederduitfchen Vertaaler zyn genoegen to betuigen over de Vertaaling van
zyn Werk, maar ook eenige Verbeteringen en Byvoegzels mede to Deelen, waarvan men zich in het laatfte van
dit Deel bediende, en de overige, tot dit en de twee
voorige Deelen behoorende , agteraaa plaatite .
Eerie
toevoeginQ,waar door de Vertaaling dit vooruit heeft bo .
ven her Oorfpronglyke.
Dit Deel vangt aan met de Stad Catania op Sici .
tie ; eene Stad voor de Geleerden van gewigt, die daar .
otn

W

(*) Zie,wegens her Ifte Deel , Algem . Uaderl. Lett. voor r 793,
ifte St, bl .2o6, en wegens bet Ilde Deel, hier boven, b) . go.
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om inzonderheid de aandagt van den Heer HUNTER trok,
en tot eene deer breedvoerige befchryving aanleiding gaf .
Inzonderheid verdient de Hoogefchool daar gekend to
worden, en zal men niet kunnen naalaaten, over de Ver ..
lichting , welke de geleerde Reiziger hier aantrof , zich
met hem to verheugen . „ Her is," fchryft by, „ voor
my altoos eene floffe van blydfchap , wanneer ik mag
zien, dat bet Licht, 't welk onder ons fchynt, zich van
tyd tot tyd, zelf tot de afgelegen(le oorden, verfpreidt ;
dat mannen, die onder het harde juk der Inquifitie ge .
booren en opgevoed zyn , egter bet pad der waarheid
hebben gevonden ; ja zelfs, dat men reeds zo verre ge•
vorderd is, dat men, in weerwil van bet Roomfche Register van verboden Boeken , zodanige Werken openlyk
kan leezen , en ze verder aan de fludeerende feugd kan
aanbevelen . . -- Het juk der Inquifitie is verbrooken ;
het Napelfche Hof is niet zeer bigot , de vryheid van
denken neemt van tyd tot tyd de overhand, en wordt door
her leezen van goede Boeken (Protetlantfche niet uitge .
zonderd ) zo flerlc bevorderd en uitgebreid, alb 'er met
mogelykheid in een Roomsch Land kan plaats hebben ."
Oudheden en Penningverzamelingen worden befchreeven
en toegelicht ; doch meer dan door deezen werden wy be .
koord door het Charaf}er van een der Bezitteren van bet
groot1le en fraaifle Kabinet, den Prins BISCARI, en kunnen
ons niet weerhouden van de opgave der Gefchiedenis
deezes waarlyk grooten
ans . „ Deeze eerwaardige
Grysaart was," volgens de taal van den Heer BLUNTER,
„ een van die zelctzaame verfchynzels, die alles vereenigen, zo wel bet vermogen als den wil, om in een uitgebreiden kring van menfcheen een uitgebreid nut to kunnen flichten . Hy was gebooren in eene aanzienlyke en
vermogende Familie, en veel beter opgevoed dan aan de
Sicihaanfche Edelen in de eerfte helft van deeze eeuwe
doorgaans ten deele viel . Reeds in zyne eerlte jaaren
kreeg by fmaak aan de Weetenfchappen, en de uitwen •
dige om(landigheden van zyn huis veroorlofden hem zich
daaraan geheel over to geeven , zonder dat by noodig
had de guest van bet Napelfche Hof to zoeken, of die
laage en kruipende middelen by de hand to neemen, die
bykans de geheele Adel van Sicilie , bet zy uit nood
zaaklykhridd of uit verkiezing, in bet werk flelt . Hy fleet
zyn geheele leeven to Catania, zyne Geboorteplaats, en
op zyne goederen in Sicilie ; een zeer klein gedeelte van
het .
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jletzelve alleen uitgezonderd , toen by, tot bevordering
van zyne oogmerken, cene reis deedt door geheel Italie .
Zyn Vader hadt een Kabinet van Penningen verzameld ,
' t, welk by zyn clood in goede orde was ; dit was de
ufaeum, bet welk zo groot
grondflag van zyn aanzienlyk
en kostbaar is, dat men Pet naauwlyks voor eene verzameling van eert privaat perfoon zou durven houden . Hy
hadt zeer veele kunde in de Oudlieden , voornaamlyk was
by zeer bedreeven in den alouden toefland van zyn Va .
derland ; nit dien hoofde was by ieverig bezig met nafpooringen . Hy was de eerfle, die de oude overblyfzels
van Catania lies opdelven, en bet Hof wist over to haalen om jaarlyks eene fbmme van agthonderd Oncen to
geeven tot onderhoud en naafpooring van Siciliaanfche
Oudheden . Hoe weinig deeze fomme kon toereiken,kan elk
gemaklyk begrypen, re meer, daar de helft hiervan gefleld
wierd ouder Pet beftier van den Prins TORRE UZIA' to
Palermo, en de Prins BISCARI alleen over de helft kon
befchikken . Zyne onderneemingen waren veel to uitgebreid en to kostbaar, en dus betaalde by, nit zyn eigen
vermogen, de overige kosten .
,, Daarenboven moedigde by de naarftigheid der Inwoonders van Catania aan, by was de Vader van Weezen, de Wend en Toevlugt der armen en behoeftigen,
de Befchermer en Voedfterheer der Weetenfchappen, met
d n woord, by flelde alles,wat in zyn vermogen was, in
bet werk otx Catania to doen bloeien . Hy fpaarde geen
geld , wanNeer by meende iets goeds to bewerkflelliKen Inftituut om jonge Dogters to onderwy .
gen .
zen, en eene behoorelyke opvoedrng to geeven, 't welk
cen zyner Voorvaderen geflicht hadt, en een Gastkuis
voor Kraamvrouwen, 't welk v66r weinig jaaren opgericht is, zyn beide door hem ryklyk begiftigd ; en de
bloeiende toefland deezer beide Gefltgten mag men voornaamlyk aan zyne Vaderlandlievende gezindheid en edelmoedige poogingen toefchryven . - Op zyn Landgoed
Ragona bouwde by een brug van een-en-dertig boogen ,
over de Rivier Simathus ; by deedt Waterleidingen vervaardigen, waar door by bet water van een andere Ri .
vier afleide, en na zyne Rysplantadien voerde, waar door
by tevens bet water van de wegen en de laagtetl wegtrok, de eerflen verbeterde, en bet land voor de nadeelige uitwaafemingen bewaarde . De Brug en de Waterleidingen waren zo vast en hegt, dat ze meer dau eene eeuw
fchee-
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fcheenen to kunnen verduuren . Dan eene flerke overt roo.
ming , vergezetd van eene zwaare Orkaan , wierp alles
onder den voet . Zonder in aanmerking to neemen bet
groot verlies, bet welk by geleden hadt, (de lirug alleen
badt hem negentig duizend fcudi gekost,) gaf by terilond
last om het werk op nieuw in orde to brengen . --esfina door de vreeslykfle Aardbeeving bykans
Toen
geheel verwoest was, kocht by tertlond een aanzienlyke
voorraad van Graanen , zondt ze derwaards , en liet ze
onder de behoeftigen uitdeelen .
„ Dit edelmoedig en onbaatzugtig beflaan verwierf hem
al het geen den braaven en verflandigen man gelukkig
kan maaken . Hy werd van bet geheele Volk geeerbiedigd, en als een Vader bemind ; de Siciliaanen rekenden
bet zich tot eene eer, dat by hun Landgenoot was ; elk
zag, elk erkende, elk eerbiedigde zyne verdienflen , behalven alleen de Regeermg to Napels . Deeze was ten
zynen aanziene zeer onverfchillig, bet Hof liet zich niets
aan hem gelegen leggen . En is dit verfchynzel wel zo
vreemd in de wereld ? .
Intusfchen kreunde by zich
bier aan seer weinig ; ook behoefde by de gunften van
bet Hlof niet .
„ Was by in zyn openbaar leeven een waar Patriot,
en leide by de edelaartigfle grondbeginzels aan den dag,
niet 'minder was by , aan den anderen kant , in zyne
huislyke verkeering, en in den kring zyner Vrienden, de
gezelligile en beminnenswaardigfle Perfoon . Hy leefde
voor zichzelven gelukkig in den fchoot zyner Familie,
en altoos was by vrolyk en opgeruimd van geest, vatbaar voor alle geneugten die de vriendfchap opleevert .
De vreemdelingen , die in menigte to Catania komen,
genooten in zyn huis alle de voorrechten, welke de gastvryheid kon aanbieden , en welke dan eerst regt in haare
waarde gekead worden, wanneer men dezelve waarlyk
behoeft . Ik . voor my, tel bet onder de gelukkigfte ont .
moetingen myns leevens, dat ik then braaven
an heb
leeren kennen . De veertien dagen van myn verblyf in
Catania , heb ik meestal gefleeten in zyn huis en in
zyn gezelfchap, en zyn waardige Zoon,
onfignor PAI2ERNO CAPELLO , hadt de goedheid van my zelve al
bet merkwaardige in Catania to toonen . Ik had dus
de fchooiifle gelegenheid om alle de antieke byzonderheden , die in bet kabinet van den Prins voorhanden
waren , naauwkeurig gade to flaan , daar ik bier op
zulk
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zulk een voet leefde , als of ik een der huisgenooten
geweest ware . De dankbaarheid gebiedt my, van dee .
an met dien nadruk to gewaagen ; maar de taal
zen
van myn hart is uok overeenkomttig met de waarheid,
en ik twyfel niet of myne Leezers zullen my gaarn wil .
len gelooven, daar dit getuigenis overeenftemt met dat
van alle Reizigers , die weezenlyk gevoel voor eer en
braaf heid hebben . Zo veel my bewust is . ben ik de
laatfte Vreemdeling geweest, die bet geluk gehad heeft
om hem to leeren kennen ; toen reeds tekende zyne toeneemende verzwakking, dat de dood van tyd tot tyd met
zachte fchreden naderde , tot dat by eindelyk, weinige
maanden nadat ik hem ontmoet had, op den i Sept .
11786, to Catania overleedt
to eerder ben ik uit dien
hoofde verpligt, om zyn naam openlyk to noemen, op
dat, gelyk by, in her Zuiden van Europa, den eerbied
en hoogagting van elk deelagtig was , by ook nu nog
in bet Noorden van Europa, naa zynen dood, met dien
eerbied en hoogagting genoemd worde, die men verfchuldigd is aan den Weldoener van zyn Vaderland, en van
zyne
edeburgers ."
Breedvoerig is de bifchryving van bet
ufeum, door
dien Fries gefflgt, fchoon de Heer DNNTER zich alleen
bepaalt tot her Oudlieidkundige gedeelte ; her Natuurkundige, in welk vak by zyne geringe bedreevenheid er •
kent, aan volgende Reizigers overlaatende. Terwyl by
ons berigt, dat de Natuurlyke Voortbrengzels van Sicilie
thans zeer bearbeid worden door den Hoogleeraar in de
Natuurlyke Historic ,Don GIUSEPPI GIOENI, de eerfle Sici .
liaan, die zich geheel alleen aan die weetenfchap heeft toegewyd, en bovenal den IEtna naauwkeurig onderzoekt.
Dit vermelden geeft hem gelegenheid om iets aan to teke .
nen ten opzigte van den vermaarden Kanunnik RECUPPRO
„ Deeze was," fchryft by, „ wel is waar, de eerfte Siciliaan, die met ernst aan de bearbeiding van de Natuurlyke Gefchiedenis van zyn Vaderland dagt, en in 't
byzonder zich toeleide om den IEtna to leeren kennen,
en zyne onderzoekingen daar omtrent to beredeneeren .
Dan bet ging hem, gelyk her alien den geenen gaat, die
hun eigen Leermeester zyn , of ook zyn moeten . De
eerfte grondflagen ontbraken aan zyn gebouw , en dus
kon by alle de zwaarigheden niet oplosfen, die zich by
een naauwkeurig onderzoek opdeeden . Ook durfde by,
uit vreeze voor de Inquifitie , alle zyne waarneemingen

en

562

F.

IUNTER'S BERIGTEN

en redenkavelingen daarover niet ontdekken . Omtrent
vreemdelingen was by vrymoediger ; dan de onverantwoordelyke onbefcheidenheid van BRYDONE hadt hem bykans de wreedfte vervolgingen van de zyde der Inquifitie op den halze gehaald ; ja, by -zou gewis een flachtoffer van deeze regtbank zyn geworden, indien by niet
de voorfpraak van den Prins BISCARI, en de veelvermogende hulp van
onfignor vENTI AGLIA, hadt genooten .
Zyne Kettery beftondt hierin, dat 'er op den EEtna wel
van twintig duizend jaaren herwaards Lava voorhanden was . Die bygeloovige dagen zyn nu vervlogen .
Zints de Inquifitie vernietigd is , mag elk over de Natuur denken, onderzoeken, en fchryven, zo als by wil ."
De Heer UNTER beklom deezen Berg in bet ongunftigst faifoen, in bet hoist van den Winter, met den hleer
cIBS, en geeft des een zeer leezenswaardig verfag ; waar
over by dit regtmaatig oordeel velt : „ Dit verhaal zal
den Leezer niet zo zeer treffen , als de Schilderagtige
befchryving van BRYDONE ; maar ze wint bet van de
laatfte in geloofwaardigheid en egtheid . Ik geef flegts eene
befchryving van dingen, die ik gezien heb ; maar by ook
van dingen, die by niet gezien, heeft ." Eene Afbeelding
van den Crater deezes Vuurbraakenden Bergs , in 1785,
gaat hier nevens . AlenbtBygezinwar
nomen heeft befchryvende, wyst by verder op de Schriften van BRYDONE, HA ILTON en DOLO IEU ; doch berigt by deeze gelegenheid , dat SPALLANZANI , een der
grootfte en ftoutfie Natuuronderzoekeren , in den Jaare
1788 , in Sicilie geweest is en den Etna onderzogt
heeft ; zynde by thans bezig om zyne Ontdekkingen byeen to verzamelen en to rangfchikken . De Hoogleeraar
IdUNTER ftaat in bet denkbeeld van onheuglyk vroege Uitbarftingen . Het een en ander wegens bet langzaam vrugt .
baar worden van de Lava opgehaald hebbende , fchryft
by ten Plot : , 'Er moeten dus reeds to vooren uitberftin .
gen plaats gehad hebben, en, zonder ons in eenig onderzoek in to laaten, of de Etna negen o€ achtduizend
jaaren, vOGr onzen tyd, 'reeds Vuurftoffen hebbe opgeleverd, kunnen wy vry zeker vastftellen, dat deeze Berg
reeds verfcheide Eeuwen vroeger, dan de bekende Gefchiedenis begint , Vuurftoffen hebbe opgeworpen ; dat
zyne omwentelingen misfchien ouder zyn dan de om .
wentelingen van dell Aardbol, wear van ons bericht ge .
ozaisch Gefchiedverhaal, en dat
geeven wordt in het
ze
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ze misfchien nog vroeger moeten gefteld wore+en dan de
Scheppitig van den
ensch (*) .
De Reis van Catania na
esfna behelst veele byzonderheden , meest oudheidkundige .
esfina zelve words
befchreeven, en een akelig tafereel gemaald van den Verwoesten flaat in den Jaare 1783 , waarin ook alle de
Kabinetten der Oudheden vernield werden .
Wegens
de oudtyds zo vermaarde Claaribdis , treffen wy deeze
waarneeming aan : „ Wiens verbeeldingskragt vooraf, door
het leezen van de Schriften van viROILIUS en HoamptuS,
is gaande geworden , en dan verwagt hier eene vervaarlyke en fchrikverwekkende vertooning to zullen vinden,
zal zich in zyne verwagting to leur gefleld zien .
en kan zelf regt door deezen draaikolk r eijen of zeilen, zouder dat men eenige beweeging beff eurt . Deeze
draaikolk werd veroorzaakt door twee tegen elkander inloopeude flroomen , die zich voor den mond van de
esfina vereenigden ; en deeze oorzaak is nog
Haven van
voorhanden . Dan, of de flroomen hebben, geduurende
die reeks van eeuwen, haare kragt verlooren, of de Dichters hebben de vryheid gebruikt van de dingen to vergrooten : want tegenwoordig is deeze draaikolk van minder betekenis dan die op den Donau , welke Iaatfle alleen gevaarlyk is , wanneer men een onervaaren Stuurman heeft . Deeze draaikolk ligt op de hoogte van den
Vuurtooren, die op den hoek van den Landtong ftaat,
omtrent twintig ellen van Land . Toen ik naby kwam,
ontdekte ik niets dare twee witte gladde plaatzen, van
omtrent twee ellen breed, en eenige draaijingen van weinig
nuibelang, die zo veel kragt niet hadden, dat zy een boot
konden overmeesteren .
en verhaalde my, dat, wanneer
de Sirocco-wind waait, by het fterkst van alien bruist,
gelyk als het water, wanneer het . hard kookt ; maar ook
dan kunnen groote booten zonder eenig gevaar over denzelven vaaren, en de kleine, offchoon zy 'er niet door
kun(*) Wy kunnen, van deeze Byzonderheid in UNTER'S Berichten reppende, niet naalaaten onze Leezers tot opheldering
to wyzen na de Brieven ter Verdedigtng van de Voor-tplanting des C5zristlyken Godsdiensts, door R . WATSON, bl . i63, enz .
Dit Werkje is, in den Jaare 1779, by onzen Drukker J . YNTE A
uitgeikomen en nog voorhanden .
Oo
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kunnen vaaren, loopen egter geen gevaar van het onderst
boven gekeerd to zullen worden ."
Eene vulgende Afdeeling loopt over de aanzienlykf}e Italiaanfche Hoogefchoolen , en over de Kerkhervorming in zommige
Landen van Italic . Van de Academie to Pavia ontmoeten wy
bet naauwkeurigst en breedvoerigst berigt, en kan men bet
niet leezen zonder de Verlichting , welke daar heerscht,
to bewonderen, en de Ver,1raagzaamheid der Hoogleeraaren
in de Godgeleerdheid .
en kent in de Bibliotheek geen
lyst van Verboden Boeken , men leest de Proteftantfche
Schryvers zo wel als de Roomschgeziude . Zelfs heeft men
zedert eenigen tyd een begin gemaakt met verfcheide Proteftantfche Boeken na to drukken , om ze daar door voor
de fruticerende Jeugd meer verkrygbaar to inaaken . - Het
Kweeklchool voor de Duitjchers en Hongaaren gaat hier
in, met groote fchreden, andere Kweekfchoolen vooruit . -In Toscaane is bet ten aanziene der Verlichting gunftig
gefteld , men heeft 'er een begin gemaakt met de Kerkhdrvorming . Wat SCIP&ONE DE RICCI, Bisfchop van PiJtoja
en Prato, daar ain gedaan heeft, z l men met genoegeu
leezen .
In den Kerklyken Stait is bet ten deezen opzigte flegtst
gefleld : „ de tedere voorzorg vau den Heiligen Vader
en van de waakzaame Inqulitie hebben , met een heiligen yver, Geleerdheid en Vryheid nit Bologna verdreeven .
De Hoogefchool is nog op de leest getenoeid der voorige eeuwen . De Huogleeraaren berusten in de vorderingen hunner voorgangeren, zonder dat zy na eenige nieuwe ontdekkingen omzien ; zy 2gten zich zalig by bet
oude to kunnen blyven , en zyn wars van alles wat naar
nieuwigheid ruikt ." Zo is bet ook met de Kweekfchoolen
to Rome getteld .
De laatfte Afdeeling verfehaft ons eenige merkwaardige
herigten betreltende de Siciliaanfche Dichtkunst, door den
Vertaaler, met rede, niet weinig bekort ; diens weinige
Aantekeningen doen hem voor n;eer dan een vlugrig
Vertaaler kennen .

WE CELYICfEID DER

FNSCHEl1'.
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De Gelykheid der
enfchen , en de Pligten daar uit voortvloei ende ; Diehtfluk. Naar bet Latyn van den Heer JERo .
NI O DE BOSCH, door JAN GERAIrb DoonNIK. Te 4mfleldaan,
by P. J . Uylenbroek, i794. . fn gr . 8vo . io2 bl,
oen de Heer
BoscH zyn Latynsch Dichtfluk,
De Gelykheid der
T
enfchen, In de Zaal van her Genootfchap , Concordia & Libertate , had voorgelezen , wekte do
JERONI

O DE

algemeene hem toegezwaaide lof de begeerte van den Heere
DOOR AIR op, om, fchoon onkundig in de Latynfche Taale, do
gedachten van den Heere DE Bosci , over dir on,derwerp , -te
weeren, als mede de wyze, op welke by herzelve behandeld
had . De Latynfche Dichter voldeed niet aileen aan dit ver .
zoek, maar nam zelfs de moeire, oin eenige fchoone gedeelten van zyn Dichtfluk in her Nederduitsch to vertaalen 7 welke de Nederduitfche Dichter in Nederduitfche Vaer7en overbragt. Deeze Proeve beviel aan den oorfpronglyken Dichter,
en fpoorde den Here DOOR K aan tot eene tweede, en dus
werdc her ontwerp -geboren, om her geheele Dichtfluk, naar
eene Profit-vertaaling van den Autheur, in Nederduitfche Vaerzen over re brengen, en in her licht to geeven .
Daar wy van bet oorlpronglyk Dichtiluk reeds verflag gedaan (*), en eene Proeve gegeeven hebben, zullen wy onze
Lezers, die, onkundig in de Latynfche Taale, die Proeve niet
verflaan hebben, weflibt eenig vermaak vcrfchafen, door de
naarvolging van dezelve bier to plaatfen :
aar anag eon burgery, dus hoer ik iema d vraage ,
Een' onrechtvaardig Vorst van zynen troon verjaagen?
Len snoeielyke vraag ; een fuk, van 't groetst gewigt .
Dat hy, die dit befchouwt gelyk 's yolks recht en pligt,
Een vaste zeilkoers houde, op dot by veilig lande,
Op Scylla niet vervall' noch op de Charybdis Jlrande.
Hy ate aan 't woeste volk de losfe teugels niet,
Nech fsneede een nieuw geweer voor 't wetteloos gebied.
Bet algemeene nut meet bier voorall' hem raaden ;
't Is naenigweru' de, toots van 't billyke onzer daaden :
fly weeg', naauwkeurig, eerst al 't good en al het kwaad,
Dat voort kan fpruiten nit zo hagclelyk een daad ;
in kiez' dan, zonder drift, met onpartydig cordeel,
I.Vat llaat en huigory het meeste flrekt tot voordeel .
De billykheid verbied dat ooit de tiranny
Van ~enen
duizenden tot fmart en nadeel sy .
(*) 7.ie bier voor, bl . 269 .
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TVanneer 11fezentius , door wi eede folteringen ,
Dt braaffe burgers durft naar 't heilig levee dingen ;
pat dun Hetrurie, door t feherpe krygsgeweer ,
Den v+,and van z ,,n volk in 't wooden ga to keer :
aar last bier geen ge/nap van een' Therfites gelden :
Sla gees geloof aan 't geen de lasiertong durft nielden
Van een' gemeensntan, die, gehuurd tot laf veriaad,
Den klein/lee misflag maakt tot de yslykfe euveldaad,
lhens vuig, hebzugtig hart, verzaakende eer en p/igten,
't Belang van 't Vaderland voor 't zelfielar .g doet zwichten .
Is Vo ks heil is de eerfe wet : voor haar legg' de Opperheer
Zyn kroon, en de achtbre raad zyn bundelbylen nedr :
Geen oppermagt mag ooit the guide wet verbreeken :
,
ar laat dart oek 't gemecn geen haat noch wantrouw kweeken
Op hem die 't ryk befiert ; dewyl 't, door drift verblind,
IVanneer 't verbetring wit bewerken in 't bewind,
Den Vorfen, die bet haat en gri ;nmig aan durft randen,
Geduchte wapens geeft in hu,i getergde handen .
De Heer DOORNIK, Welke deeze vrye naarvolging aan den
oorfpronglyken Dichter heeft opgedragen, verdient, door deeze
zyne yverige poogin . en en weigeflaagde Proeve , den lof en
byval zyner Landgenuoten, die reeds met verlangen, op zulk
cene naarvolging , van de &qualitate hominum des Heeren DE
13oscu, gehoopt hadden!

Dichtlauren voor Neirlandsch Helden, befaande in Prysvaarzen,
ter erkentenufe van hunnen cooed, gebleeken in de Verdeediging
der Vestirgen J'laastricht, LL'illemf ad, de Klundert , enz . by
den aanval der Franfchen op de Vereenigde IVederlanden, in
Feb'nar;y des .aars '793 . Byeengebracht en verzameld, door
een a .ezelfchap Beminnaaren der Vaderlandfche Dichtkunst,
binnen llmfefdam . Te dmfleldarn , by W . Brave, 1793 . In
gr. 8vo . 28o bl.
Ter Nagedagtenis van wylen zybe Excelentie , den Heer JOHAN
ARNOLD ZOUT AN, Vice-Admiraal van Holland en IVestfriesland, enz . enz . Te Gouda by H . L. van Buma en Comp .,
1793 . In gr . 8vo. 8¢ bl.
y voegen deeze twee Bundels Dichtl}ukken by elkander,
fchcon de Dichters zelve, in hunne Staatkundige gevoelens, hemelsbreed met elkander fchynen to verfchillen . In de
Dichtlaurieren hebLen c . V N EPEN, j . . SOBELS, 111 . DE WITTE, geb . VAN ZUYLEKO , E . T,. B . SCHONK, H . IIEY, G . J . DE
LA IIOUSSAYE, D . IWUTVIAN J . DE VRILS, en eenige ongenoemden, hun yver en zucht getoond, om die J rygslieden to verheer
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heerlyken, welken, in bet voorgaande jaar, zommige Vestim~Yen
van den Staat, tegens den aanval der Franfchen, verdeedigden . III
de Nagedachtenis ftelleq J BESSAN,
. VAN HEYST, Wed . vjt RENRA, j W°DDING, G . KNOOP, D . STOOP, H . C . HABBE A, G . V-1N
LENNEP, PETRONELLA OENS , J. VAN DYK, J . VOOR AN,J . A . HF WNGA, A . C . W. STARING, S . HONING en G . C. C . VATLBENDER, de
Overwinning op Doggersbank, door JOH I N ARNOLD ZOUT BN Op
de Engelfchen bevogten, by gelegenheid van zyn overlyden, fn
'bet blinkendst licht. In beide Bundels treft men goede, midden .
maatige, en zelfs zainder dan middenmaatige, Verzen aan ; hebbende
de beide Gedichten van den Student VAN EPEN,welke den eerften
prys by het Amfteldatnsch Gezelfchap behaald beefs, zulk e ;n
hoogen vlucht en ftoute wendingen , dat zy een gunftig , ooruic .
zicht, voor de bekwaamheid van deezen Dichter, in bet vervoig opleveren . Zie hier , ter proeve, eenige der eerfte Coupletten uit den Voorzang.
Civilis edel kroost! - rechtfchapen Batavieren!
d Scipioos! wier hart voor haard en outer brandt,
Die, by de Zegepraal van uwe Veldbanieren,
Den voorfpoed, rust en vree, hergeeft aan 't Vaderland :
U vlogt bet juigchend hart Heeds fchrttrende eerepalrnen,
Vereeuwigd door de Poezy!
Door fchaatrend krygsgejuig -- door dankre zegegalmen,
Ten fpyt van dwang en /laverny !

Ya : teen dit plekien gronds fn ydle waterplasfen,
Nog voor uw flaarend oog in flib bedolven lag
Eer nog de glolade Zon op uwe veldrnoerasfen,
et koestrend liefdevuur en zorg, ter neder zag -Eer't,door zyn vruchtbaarheid, een' weg naar'tgoud ken baanen,
Zong reeds, in Wodans heilig woud,
Den Barden - rei uw moed, by 't wappren van de J'aanen ,
Op heure gulden vryheid flout.

Teen zong men reeds, verheugd, der Batten heldendaaden
Teen was reeds fiere cooed aan wakkre deugd gehuuwd -Toen fierde Poezy u reeds suet laurbladenm
lf~yl de Adrana 't gejuich op wind en golven flutowt!
Op dat de Naneef roerne op zyn doorluchte Vadren :
l'Velaan dan, dappre Erf! welaan !
Bruischt nog dat heldenbloed - dat dichtvuur in uw adren7
gryp dan 't elpen fpeeltuig nun !
thel !
Wy kunnen niet afzyn , om ook iets, nit een der Lykzan
003
gen
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?en op zOUT AN, by deeze gelegenheid, inede to deelen, b3
Ii*er v. STOOP begins de zyne aldus :
Pry gevochten Batavieren !
Heft met one een Lykzang aan,
Wilt Held ZOUTiANS grafzerk cieren,
et een dankbre liefde traan ;
liltoos waart gy trotsch op Helden ,
Die hun goed en leven Helden,
Poor 's Lands vryheid, veer uw Eer :
Zyt gy geen Bataven meer ?

Ya gewis, gy zyt Bataven ;
Niets verandert uwen aart :
't Prye hart vereert geen Slaaven ;
Is voor boei' neck bane' vervaard :
Nog geen zes pear jaar geleden,
Toen Held ZOUT AN had gejlreden,
En Brittanjes Vloot verkwbn,
Deed elk Dichter, wat by kon .

Teen fprak elk van ZOUT ANS glorie,
et een hart vol waare vreugd ;
Van zoo eedele viE/orie
Zong en ouderdom en jeugd :
In die vrye blyde dagen
Zag men ZOUT ANS linten draagen ;
_?a, gantsch Neerland prees then Held
Die 's Lands glorie had herjleld .

Crootbrittanje met zyn Vlooten
Onder PARKERS trotsch bevel,
Had de vrye Zee gejloten,
En hielat NeNand in de knel ;
70UT AN, die met Bato's Helden
Strydende het recht herjlelde,
Pan der I'olken vrye Zee ,
Keert vol roem near Hollands Red.
Toen , teen loonden Neerlands Padren
ZOUT AN voor deez' heldendaad,
Toen, teen werkten al de radren,
By de Leden van den Stoat :
Noes
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ost 'er nrenig Zeelield fneeven ,
Nedrland, altyd ruim in 't geeven ,
Deelde aan sveduw en qqn fpr ui
Dankbre liefdegaven Wt .

Dit, dit deed der mooed herleeven
By den vryen Batavier ;
ZOUT AN deed de Britten beeven
floor zyn flrrn en Kr',gsbanier :
ZOUT Ar7 heeft den Belg gewrooken,
Britfche khristers flout verbroken ;
ZOUT AN heeft 's Lands roem iei feld ,
En der Britten trotsch geveld.

Eer en grootheid daalen, ryzen,
Naar her wufte ht z ch keert,
Naar een ZOUT AN zal men pryzen
Waar men moed en braafheid eert ;
Nederlands Historiebladen
Zullen all' de glorie .daaden
elden van deez' flrydbren Held,
ijie 's Lands luister heeft her fleld.
Blykbaar is bet, dat men, in dit eerst geplaatlte Vers, veel
meer verbeelding en een hooger viucht zal aantrelfen dan in
het laatfte, dat maar zagckens heenen rolt : doch men zal in
de Nagedachtenis oolt die Verwytingen en Scheldnaamen niet
vinden, die, bier en daar, in de Dichtlaurieren gevonden worden, zo -,its Aterling, gevloekte Belt, ifartsrnonflers, Polhsbe.
roerders , Landverraaders ,
uiters , die om Needands goud
gaan hunkeren , enz. Zulke uitdrukkingen ontluisteren de
fchoon(ie Poezy, en onteeren de zaak die men daar door waant
to verdedigen.
De Nagedachtenis van Amflels ouden en gryzen Burgervader ,
HENRIS HOOFT , Danielsz ., op den laatflen 4ugiistus 1194 overleden, vereeuwigd in, en door, eene Lykreden, in eene
aatfchappy van Vaderlanders uitgefproken . Te llmfterdam, 1794,
do gr. 8Vo . 38 bl.
et kon niet wet anders zyn, of het overlyden van den
Burgemeester HOOFT (by veelen zo zeer bemind en gepreezen, als by anderen gehdat en gelaakt, yegens zyne politieke gevoelen*) moest aanleiding geeven tart bet vervaardigeu
00 6
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van zodanige Gefchriften , die de byzondere denkwyze van
hunne opftellers , omtrend die'! Alan en zyne daaden, kenmerken . De Redenaar, of Opfleller deezer Nagedachtenis , behoort tot de zulken, die met den Heere HOOFT, in denkwyze,
overeenflemmen, ell., als zodanig, bekent hy, met een neergeflagen oog : ,, overtuigd to zyn , van in lang dat geen niet
gezegd to hebben wat zyn hart gevoelde, en eenen
an, zo
als HOOFT was, door zyne gevoelens en daaden , wel waardig ware ." Na eene korte Inleiding, maakt by eenige mel .
ding van fommige beroemde anners, welken bet geflacht van
13ooFT heeft opgeleverd ; als Van JAN CORNELISZOON HOOFT, in
1579 Schepen, en veele jaaren Ko!onel, van 4n;#eldarn ; van
RSZOON HOOFT , in den Jaare 1585 Raad van
CORNFLIS PU
dezelfde Stad ; ook dour andere Redevoeringen genoeg bekend ;
van den beroenlden Gefchiedfchryver eu Dichter, PIETER CoRuiden ; van HEL' DRIK HOOFT, ill
NELISZOON HOOFT, Drost van
1672, Burgemeester van /Iwfleldam , en mede bewerker van
den Vrede, in 1678 ; van GERRIT HOOFT, bekend door zyne
ond2,handelingen met den Graave D 'AVAUX, en de befchuldigir8,en van Prins WILLE de Derde , hem aange,vreeven ; en
eindelyk van DANIEL HOOFT , Vader van den onlangs overleden
Burgemeester,over wien deeze Lykreden gehouden is, zynde in
1709 Schepen, in 1718 Raad, en in J737 Burgemeester van
tlrnflelddim, geworden .
Op bl . 18, begint de Redenaar eigenlyk van HENRIK HOOFT
Den c3flen Juny 1716 geboren zynde,
DANIELSZ& to fpreeken .
zag men hem, in den Jaare 1738, den post van Commisfaris ;
in 174 . dien van Schepen ; in 1776, dien van Raad ter Admiraliteit ; en zedert , tot den eerflen December 1787, dien van
Lurgemeester, waarneemen . Hy bleef nog ruim een half jaar,
na de omwending, zyne wooning in Arnflerdam houdeu3 .
eermaalen ontflonden 'er beweegingen voor zyn huis ; en of dit,
of wel iet anders hem daartoe bewoogen hebbe ; op den 13den
van Grasmaand, des vol„ eeden Jaars 1788, vertrok by uit het
midden zyndr Stadgenooten ; vertrok to !cheep naar Honfleur, eene
Franfche Zeehaven, en vaa daar naar Parys . Omfireeks een
half jaar hield by zich, naderhand, to St . Omer op, waarna by
treder naar bet Vaderland to rug trok ; en in de Provintie
Qverysfel, to Zwol, in bet huis van den Vaderlander PALLAND VAN
ZUITH-_ , zynen intrek nam . Na eenigen tyd aidaar vertoefd
to hebben, keerde by tot zyn geliefd Buitenverblyf, de Stolp
uiderberg , to rug.
genaamd , aan de Hakkelaarsbrug , by
Waarna by, zeven of agt weeken geleden, zyne laatfle ver,
blyfplaatfe hield, op bet Buitengoed van (zyne Zuster,)
evrouw VALKLNILR (Valkenheininggenaamd,)by Loenerfloot ; aldaar
zynde , overviel hem een verval van levenskragten, bet welk,
gevoegd by veele jichtfloffen, den Grysaart zodanig martelden,
dat by, op die Blasts, op den laatften Augustus deezes jaars ,
op
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op Zondag voormiddag (om 1o uuren,) onder den aanval eener
hevige beroerte, in den ouderdotn van 78 jaaren , 2 maattden
en 8 dagen , den gee~t gaf.
Deeze Schets wordt, bier en daar, door eenige Dichtregelen verlevendigd, en de denkwyze van den Heere 1IOOFT nE
en dan eenigzins ruimer voorgedragen . I-let geheele flak, echter, draagt to veele blyken van den haast , met welken het is
opgefteld . Ook kunnen wy den Autheur, benevens onze Leezers, op goeden -- grond verzekeren : dat Burgemeester HOOFT,
geenzins om eenige beweegingen voor zyn huts, de Stad
4m/lerdam heeft verlaaten, maar we], volgens zyn eigen ge .
tuigenis, om vry to kunnen wandelen, en de vermaaken van
bet Buitenleven to kunnen genieten ; wordende hot eerfle hem,
als 't ware , door de menigte nieuwsgierige
enfchen , die
hem in dinjferdam omringden , verboden ; terwyl de geplonderde en misvormde toefland zyner Buitenwooning, z , wel als
de partydige denkwyze van zommigen in de nabuurfchap, hem
cen gerust en aangenaant verblyf , in zyne Stolp , onmogelyk
anaakten . Ook weet men, dal by geenszins aan eene beroerte
iH overleden , maar aan de gevolgen eener Koortfe, die hem
in het been was geflagen .

Jlet leeven van JEANNE DE ST. RE Y DE VALOIS, gewezen Gra ,
virtl2e DE LA OTTE, door haar zelve befchreven . Twee Deelen.
Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1793 . In gr . 8vo.
786 bl.
,$ylagen tot het leeven van bovengennelde, behelzende Brieven van
de Koningin van Frankryk, en den Kardinaal DE ROHAN . Uit
het Franscl2 vertaaid. Zonder jaargetal, of naarn van Druk .
ker of tertaaler . In gr . 8 vo. 64 bl.
~'oo wonderbaar is deeze Levensgefchiedenis, dat wy dik~, maals getwyfeld hebben, off wy geeu' Roman voor ons
hadden . Wy zouden zelfs nog heden twyfelcn, indien, in de
Yoorrede, niet door de Schrytiter verzekerd werdt,dat ditWerk
naauwkeurig overeenkomt met het oorfpronglyke , met haar
eigeu hand gefchreven , en in handen gefleld van den Heer
B W, No . 28 , in Paternoster-Row to London : zynde de Vertaaling gemaakc naar de uitgave , welke gedrukt is naar een
Exemplaar, met de eigen hand der Gravinue getekend , en gevonden onder de papieren van den Heer DE LA PORTE, Inters .
dant van de Civile Lyst, enz . zynde het eanigst dat nog overig was van de geheele uitgave, welke bet Hof hadt opgekogt,
en die het in de Ovens van de Porcelein - fabriek to Sevres
lieeft laaten verbranden .
De Gravin DF LA oTrz rekent haar geflacht, van Waders
zy
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zyde, uit bet huis van Yalois, van bet welk HENDRIK DE DEiz .
DE, mede afltomitig zynde, bet laatst den Keninglyken troon
van Frankryk beklom, en naderhand vermoord werdt . Haare
ARIA JOSS EL , was van eene geringe geboorte, en
IVloeder ,
verleidde haaren Vader , zo dal deeze een Huwelyk met haar
flout, tegen den zin van zyne Ouderen, Het ongeluk volgde
welhaast deeze verbindtenis ; terwyl bet kwaade humeur der
Vrouw, de uit then echt voortgelprooten Dochter niet zelden
mishandelde, waar door de oneensgeziudheid en de armoede
to gelyk hun leeven bitter maakten . Nog een Kind zynde ,
moest de Gravin, op bevel van haare
oeder, de voorbygan+
gers bet volgende toeroepen : „
yne l-leeren, of evrou„ wen , heht medelyden met een arme Wees , die in eene
„ regte lyn van nErDRtK DE TWEEDS Van Yalois, Koning van
„ Frankryk, afftamt : Terwyl haar Vader gevangen werdt genomen, om dat men waande, dat by, op eene bedrieglyke wy~
ze, zich een naam toeeigende, die men geloofde dat uirge .
itorven was . Hy itierf,, en zyne Vrouw verwisfelde fpoedig
haar verlies, met een Soldaat, die de Dochter even zo flegt
behandelde, als de oeder reeds gewoon was to doen .
Eeue menigte voorvallen , die alle elkander vervangen , en op
eene onderhoudende wyze voorgefteld worden
maaken bet
byna onmogelyk, om 'er kortelyk een doorgaand en aaneenhangend bericht van to geeven . Het zo veel gerucht maakend
geval van den Kardinaal DE. ROHAN , ten opzichte van zeker
Haiscieraad van de KQningin van Frankryk, words bier omftandig voorgedragen, fchoon niet zeer tot Of van de twee laatfte
evrouw D ;: LA OT -re den fchyn van
perfoouen , hoewel
ichuld op zich gelaaden had . Haare itraf, haare door de Koningin zelve begunftigde vlucht , maar voornamelyk de Byla .
Zen tot deeze Levensgefchiedenisfe , getuigen zeer veel ten
nadeele van den Kardinaal . De Koningin , fchoon even misdaadig,
fchynt beiden bier to flim geweest to zyn, vertoonende haare
brieven genoegzaam , dat zy to veel doorzicht had om CAGLIOSTRo anders dan een Kwakzalver to befchouwen , die evenwel
bekwaamheid genoeg bezat , om de Gravin , zo Wel als de
Kardinaal, als twee fpeelpoppen van zyn bedrog te behandelen . De dood der Gravin , 2o Augustus 1791 , words in een
en kan dit Werk als een gepaste
4anhangzel beCchreven
Bydrage befchouwen, tot bet Been men, zedert eenigen tyd,in
Frankryk, zo ten opzichte van bet gedrag van bet Hof, als de opfluiting in de Bastille, gefchreven heeft : nadien hetbeide,in verfcheidene gevallen, opheldert, en den afkcer doet billyken, die
fommigen tegen die beiden getoond hebben : zo dal Hof en
Bastille re Par ys thans alleen nog 'maar by naame bekend zyn .
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4ardscl: Geluk en 's anenfchen l.V lzyn, een Nuttig Leesboek voor
K%nderetz, d%e gelukkig ulllen woiden . Door I . w - SCHWARZ .
Uit fret Hoo e1 it scla s'ertaald. Te Rotterdam en 's Hertogen.
bosch, ~y` A. Danierweg ~Vz ., en de Wed. C . A. Vieweg en
Z 0011 , 1794 In 6vo . 413 bl:
et bet grootfte regt draagt dit Lees-boek deezen titel . De
5chryver zegc, in zyn Voorberichc, dat by zich Kindeten voorllelc van agt tot twaalf jaaren, w~lke by nict Ilegts
bloote kennis, maar vooral goede Gemoedsneigingen, door dic
Gefchnft, tragc in to boezemen, en wy durven,met de grootfte
ruimte, verklaaren, dat, indien zyne SGefprekken en Vertellin .
gen, welke by in zyne Verhandelingen heeft ingevlogten, den
Kinderen, en zelfs Volwasfenen, de waarde der 1)eugd, en de
affchuwlykheid der Zonde, niet als met de handen, om zo to
fpreeken , fasten doen , bet niet zyn fchuld , maar die zyner
Leezeren is . Zyn flyl is gemeenzaam zouder plat, eenvouwig
zonder laag, to zyn, en ademt overal warme deelneeming in bet
geluk des Opkomenden Gellagts, 't welk by met de ISdelheid
van bun beitaan tragt bekend , en tot de beautwoordinn daar
can begeerig en bekwaam , to maaken .
De Inhoud van
dit Boekjen befaar in vier Afdeelmgen : do rile gnat over de
Grondlegging cot s menfchen Geluk ; de zde, in twee Srukken
verdeeld , over onze plichten omtrend God , en ons gedrag
jegens onze medemenfchen in 't gemeen ; de 3de over ons gedrag jegens de geenen, met welken wy in eenige betrekking
f aan ; en de Ode ever oils gedrag (plichten) jegens oils zelven . Dic alles loop of in agt en vyftig Gefprekketl, die alien
onderling, om den prys als fchynen re dingen . Wy be.
veelen dit Werkjen aan alien , wien in eenige opzichteui de
vorming van hec verfiand en hart der Jeugd is coevercrouwd,
en 'c zal flier onnut eene plants beflaan in de Verzantk •l ingen
van zodanige
eufchenvrienden, die, cer bevordering van her
Algemeen Nut, dezelven voor minvermogenden openflellen . -De Vertaaler verdient, ondaw,s alle de menigvuldcge Germanismen, welken by in zyne Overzetting heefc behouden, alien
dank ; maar niec de Uitgeevers, wegens de Druk- en Spelfou .
ten, waarvan dic Werkjen knelt, en waarover de Vertaaler
met dubbel regt klaagt . --- 'c Is coch to bejammeren, dat de
Drukkers, of liever Ucrgeevers, indien zy 'er zich zelven niec
mede kunnen of willen verledigen , zich niet voorzien van
goede CorreEtors, die, vooral indien de Schryv •. r of Vertaaler
afweezig is van de Pers, zeer noodzaaklyk zyn ; en bovenal in
Werkjens die voor de Jeu-d gefclukt zyn, als Welke niet bekwaam is, om terftoud de nodige verbetering to maaken, en,
door zodanige four .volle i3oeken, ligtelyk eene verkeerde fpel-
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J. We SCHWARZ, AAHD :CH GELUH.
56y
1lng aanneetnt, of ook wet denkt , dat het onverfchillig zy,
h .)e men daar in to werk ga . Eene waarfchouwing, die,
iudien, gelyk wy wenfchen, bet Werkjen voorhanden herdrukt
moest worden , of lbortgelyken , door deeze Uicgeevers, wier .
den gemeen gemaakc, door hen zal worden in acht genomen .
De Gefciaiedenis van ISAAtC JENKINS , en SARA zyne Vrouw, en
derzelver drie Ktnderen . Een Volksboek . Uit bet Engelsah, naar
de Gyfde Uitgaave . Te Haarlem , by F. Bohn ,1794 . In 8vo, 48 bl,
Gebeurenis, ten minften zy is zo natuutlyk mooglyk, als
lets van then cart zyn kan . - Zy is opgedraagen aan de an .
fchappye tot Nut van 't Algemeen, en is zo geheel met den cart
derzelve firookende, dat wy geen oogenblik twyffelen, of zy
behoort aldaar to huis . ---- De verfoeijelykheid der Dronken .
fchap, en de nadeelige invloed die dezelve heeft op bet wet .
zyn der Huisgezinnen, de Opvoeding, en bet daarop volgend
ongeluk, der Kinderen, tevens met de fchadelyke gevolgen derzelve voor de Gezondheid , worden hier met levendige kteu .
ren afgemaald ; en men vind, in bet kleen befiek van dir Werksken, veel meer Onderwys voor den Gemeenen man, dan in veele
uitvoerige Verhandelingen, over dir onderwerp geleerdelyk en
met opzet gefchreeven, to famen . Het is to wenfchen, dat bet
leezen van dit Boeksken , op veelen, die uitwerkzelen moge
hebben, die de eenvouwwige redeneeringen van r . LAN GFORD ge .
had hebben op 1 . JENKINS . Het flerk vertier hiervan in
Engeland ftrekke ten voorbeelde voor onze liederlauderen, eu
doe ook hier zyn vrugt! 1!
D

Italie het Land der Liefde ; of Brieven door 117yn Heer van D . aaar
ejufvrauw van R ., geduurende zyne reize naar Italic ge .
fchreven,en eenige zlntwoorden op dezelve . Door ej . C . V . D .
Te Rotterdam, by N . Cornet, 1791 . In gr . 8vo, 272 bl,
W
talie , bet Land van woeste wellustige Liefde , en dolle
,, wraakzuchtige innenyd," zo had de titel moeten zyn ; ten
minften dan had het Werkjen beter aan zyn Opfchrift voldaan .
Het bevat cen reeks van fentimenteele, tot verveelens toe her-.
haalde Liefdes-betuigingen, die ons dt!twyls deeden neigen out
bet Boek ter neder to leggen, to meet , om dat de tusfchenko .
mende Verhaalen niets zeer belangryks opleverden . -- 't is
to wenfchen, dat, gelyk CLEIF FNTINA haaren ALEXIS (dus heeten de Helden van deezen Roman,) van zich verwyderde, om
hem van bet overgedreevene in zyne Liefde to geneezen , zo
ook bet leezen van dit Boek de al to seder gevoelende hartoens van zyne Leezers en Leezeresfen van die dwaasheid tot
gezond menfchen-veritand zal doen t rug keeren .
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Onderwys in den Godsdienst, door j . VAN NUYS KLINKEN.BERG , A . L .
. S . S. Theol . & Phil . Donor, Hoogleeraar in de H . Godgeleerdheid en Kerkelyae Gefchzedenis, aan het IlluJtre Athenceum , en Predikant in de
Gemeente , to Aznfterdam ; mztsgaders Lid van het
Zeeuwsch Genoot%chap der Weetenfchappen to Vlisfingen .
Elvde en laetlte Deel . Te ArnJterdam, by J. Allart,
1794. In gr. 8vo . 717 bl.

j~ Dezulken, die uit liefhebbery, of om andere redenen,
meer of min ophebben met de, dus geniamde, Ge .
fchilvoerende Godgeleerdheid , en ook daarom zich bet
Werk van den Heere VAN NUYS KLINKENBERG hadden
aangefchaft, zyn in hunne billyke verwagting to leur gefield . De Profesfor hadt, by de afgifte van het Eerfle
Deel van zyn On'lerwyr, beloofd, zyn Werk in Negen
B ,ieken to zullen verdeelen , en in het laatfle daar van
de Wederleggende Godgeleerdheid to behandelen . Nu zegt
zyn Hoog herw . „ Vermits dit Werk reeds aenmerke„ lyk grooter is geworden, dan ik, in den beginne, ge
• dacht had, --- ben ik to raede geworden , dit On„ derwys in den Godsdienst, met de afgivte van dit laet •
• fle Deel, over de Christelyke Zedenleer, to befluiten ."
aar welke is dan de reden , waarom de Profesfor van
plan is veranderd? Zy is , „ om dat eene Wederleggende
„ Godgeleerdheid,in welke alle tegenwerpingen der geenen,
die de zaeken anders begrypen, ter toette gebracht en
•• beantwoord worden, nog ettelyke Deelen zou vorderen ."
Wy twyfelen of deeze reden algemeen voor voldo~ nde zal
worden opgenomen. Immers, indieu het alleen aan de
uitvoerigheid der bewerkinge moet worden toegefchreeven , dat het plan gebrekkig voltooid is , behoorde
de Profesfor, by tyds, zyn gegeeven woord in de gedagten to hebben gehouden , en aldus verhoed , om
door uitvoerigheid aan de eene zyde, welker bekorting,
daarenboven, veelen niet onaangenaam zou geweest zyn,
aan den anderen kant zynen arbeid niet plotzelin g to
uaocLItTT. 1794 . NO. 13.
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moeten afbreeken, en, gelyk zeker voornaam Nederlandsch
Dichter van zommige Vaerzen plagt to zeggen, zyn Werk
to doen ophouden , voor dat het geeindigd is. Voorts zal
de bekentenis , dat de beloofde , maar niet volvoerde,
Wedcrleggende Godgeleerdheid „ nog ettelyke Deelen
,, zou vorderen ," zommigen, aangaande de vastheid en
klaarheid van des Profesfors Syftema, veelligt , niet de
gunftigfle gedagten doen opvatten . De eenvoudige, ongetooide waarheid is niet aan zo veel tegenfpraake onOf de Profesfor moest tot zyn plan noodig
derhevig .
geoordeeld hebben , eene wederlegging van alle, dus genaamde, Ketters , van welke de Kerkelyke Historiefchryvers, Vader IRLNJEUS, onder atadere, de naamlyst en de
begrippen optellen : eene moeite , evenwel , welke, beftaanbaar met eene goede uitvoering eener Wederleggende Godgeleerdheid , zeer wel zou hebben kunnen gefpaard
worden .
Van de elf Hoofdlukken, aanvang neemende met bet
Twaalfde van bet Achtfte Boek, zullen wy den Inhoud,
of de Titels , melden . Zy loopen over de volgende onderwerpen : Over de zonden tegen onzen Naesten ; over de
plichten der Christenen, met betrekking tot den Burger .
ftaat ; over de plichten der Christenen, met betrekking
tot de Kerk ; over de plichten der Christenen, met opzicht tot bet Huwelyk ; over de zonden, met betrekking
tot bet Huwelyk ; over de wederkeerige plichten van On.deren en Kinderen ; over de wederkeerige plichten van
Heeren en Dienstbooden ; over eenige byzondere plichten , in onderfcheidene levenslanden ; over de plichten
der Christenen, in byzondere gevallen , en onderfchei .
dene omftandigheden ; over de drangredenen van de Christelyke Zedenleer ; over de veel vermoogende hulpmiddelen der Christelyke Zedenleer.
Dit alles wordt bier behandeld met eene uitvoerige
omflagtigheid , nederdaalende tot alle byzonderheden ,
welke tot bet geftelde Hoofdonderwerp eenigzins betrekkelyk kunnen gemaakt worden ; doch, met (lit alles, we •
derom met eene beknoptheid , door welke de verlangdo
onderrigtingen , dikmaals , vrugtloos gezogt worden .
Dus , b . v . over eenige byzondere plichten in onder .
fcheidene leevenstlanden handelende, worden ann de onderrigting van Kooplieden , Geneesheeren , Advokaaten ,
Landlieden, Zeelieden, Leermeesters in de fchoolen, en
de
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de Geleerden , door den Hoogleeraar flegts twintig blade
zyden van zynen zeer ruimen letterdruk toegewyd .
Intusfchen , en ondanks alle de bovengemaakte aanmerkingen, mogen wy den Hoogleeraar KLINKENBERG den
lof van arbeidzaamheid niet betwisten ; wy voegen 'er
nevens , dat, nit hoofde der uitvoerigheid , zyn Werk
van nut zyn kan voor dezulken, die het, over een of
ander byzonder geval, in de befl :uuring van het zedelyk
of uitwendig gedrag, wenfchen to raadpleegen . By wyze
van affcheid zullen wy des Schryvers gedagten mede .
deelen over een byzonder Vraagftuk, of Geweetensgeval,
ontleend uit het Hoofdftuk, handelende over de plichten
der Christenen omtrent den Burgerftaat. In het clot daar
van oppert de Profesfor de volgende Vraag : „
ag men,
„ aen de OVERHEID haer hoog gezach ontneemen, wanneer
„ zy haere macht , tot onderdrukking van bet Volk, mis .
„ bruikt ? moet een Volk de verkorting van deszelvs
„ rechten en voorrechten , wanneer de OVERHEID zich,
• als een vyand der ingezeetenen , gedraegt, en in eenert
„ toomeloozen dwingeland verandert, altoos geduldig
„ verdraegen? en mag een Volk zich, in zulk een ge„ val, niet met vereenigde macht, tegen den Onderdruk• ker, verzetten ? " Zie hier, op dit alles , des Heeren
KLINKENBERG'S antwoord . „ Deeze vraeg (fchryft hy)
„ dient naeder bepaeld to worden . - Zo veel is zeker,
„ dat enkele perfoonen, die, of in hunne verbeelding,
,, of zelvs in de daed, door eenige Overheid, mishandeld
„ en onderdrukt worden, zich, tegen het openbaer Ge„ zich, niet verzetten moogen . Trouwens het gebeurt
„ zelden, en misfchien nooit, dat alle ingezeetenen, met
„ de Overheid, in alle gevallen, to vreede zyn . Welke
„ geduurige onlusten, en fchroomlyke verwarringen, zou„ den 'er, in elk eenen Staet, ontftaen, wanneer byzon .
„ dere perfoonen, die meenen, dat zy, door de Over„ heid, beleedigd, en, in hunne rechten, gekrenkt zyn,
„ zich, tegen den Opperheer, of de Overheden van lae„ geren rang, met geweld, verzetten mogten . De Apos„ telen hebben, aan de byzondere Christenen, ook toen
,, de wreedaert NERO heerschte, eenvouwig de onder„ daenigheid bevoolen, Rom . XIII : I-s. Tit . III: I, v .
• IPetr . 11:17 ; en PETRUS, die leerende, dat een knecht
„ zynen Heere moet onderdaenig zyn, niet alleen den
„ goeden en den befcheidenen , maer ook den harden,
„ i Petr. U: z8, vooronderftelde blykbaer, dat een ChrisPp
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ten zich, tegen eenen harden Opperheer, niet verist

• ten mooge ; daer de wederfpannigheid van eenen flaev
• flechts een huisgezin beroert , maet de tegenkanting
„ van byzondere perfoonen, tegen de Overheid, onbe .
„ reekenbaer veel onheil, aen eenen ganfchen Staet ,
veroorzaakt .
• De Vraeg betreft derhalven Diet byzondere perfoo„ Den, maer een geheel Volk ; wanneer deszelvs Burger .
„ tyke en Godsdienftige Voorrechten, door eenige riooo .
„ OVERHErn, welke, in eenen onverbiddelyken Dwinge• land, veranderd is, gekrenkt en vertrapt, en de inge .
• zeetenen onrechtvaerdig en wreedaertig mishandeld
„ worden .
• Omtrent dit geval, zegt de Heer KLINKENfERG, heeft
„ bet Euangelie volftrekt Diets bepaeld . - Het Chris.
tendom verfchaft, aen den eenen kant, deszelvs bely .
„ deren geene nieuwe rechten en voorrechten, maer ook,
„ aen de andere zyde , her beroovt niemand van die
„ voorrechten, welke hem, als mensch en burger, toe .
„ koomen .
Dit algemeene is zeker, dat God bet
„ geluk van menfchen en volken bevoorderen wit ; der .
„ halven kan by de Dwingelandy, en de onderdrukking,
„ geenszins goedkeuren ; dat God bet Ambt der Overhe .
„ den heeft ingefteld , tot welzyn van menfchen en van
„ volken , en gevolgelyk Diet geheele volken , om den
„ wit der Overheden, gefchaepen hebbe ; en dat de Vor .
„ ften zo wel, als alle andere menfchen, verplicht zyn ,
„ een verdrag heilig to onderhouden .
„ lift de Zedenleer daerom van bet Euangelie, kun• nen wy niet afleiden, hoe zich een geheel Volk , in
„ geval van eene geweldige onderdrukking , gedraegen,
„ en welke mid elen bet by de hand neemen moete .
„
en neeme d erom de toevlucht tot bet reclit der Na• tuur, her welk, door bet Euangelie, geenszins kan ver• nietigd of gekrenkt worden.
,, De grondflag der Burgerlyke Regeering, (vervolgt de
„ Hoogl .) is, in een underling verdrag, gelegen .
• Nu hebben de menfchen , door zich in Burgerlyke
aetfchappyen to begeeven, zich onderworpen , Diet
•
„ aen eene geweldige overheerfching, maer aen een recht .
• maetig btftuur, bet welk geene andere bedbeling heeft,
„ dan bet algemeen geluk van den geheelen Burgerftaet .
•
De grondwetten van den Staet bepaelen hoedaerig dat beftuur weezen moete . Deeze grondwetten
„ zyn
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" zyn van t%yeederlei zoort ; of natuurLyke , welke zo
„ zeer, tot bet weezen der Regeering, behooren , dat,
„ zonder dezelve, geen gezach, en derbalven geene Bur„ gerlyke
aatfchappy, beiiaen kunne ; of willekeurig,
„ welke afhangen van de byzondere Verbindtenisfen ,
• welke, tusfchen bet Volk, en hen, aan wien bet Be• ftuur is opgedraegen , zyn aengegaen . -- Wanrleer
„ nu deeze grondwetten, door de Overheeden , gefchon• den, en de Beftuurers, in plaets van befchermers, on„ derdrukkers des Volks, worden, dan verliefen zy alle
„ aenfpraek, op de gehoorzaemheid der Burgeren, Dan
„ is bet verdrag, tusfchen de Beftuurers en bet Volk,
„ verbrooken, en de grondflag van den 4urgerftaet ver„ nietigd .
„ Op then grondflag hebben onfe Voorvaders bet juk
„ der Spaenfche dwinglandy mannelyk afgefc-hud , en
„ PHILIPS den Tweeden vervallen verklaerd, van de Regeering deezer Landen . - Tmuwens, wanneer een
• Opperheer bet onderling verdrag getchouden heeft ,
„ oij tflaet by even daer door de ingezeeteuen van hunne
• verplichting , welke , in dat verdrag , gegrondvest
„ was .
„
aer (dus gaat de Heer KLINKENBERG voorr) bier
„ nit volgt- geensztns, dat men zich, om allerlei gebree• ken of misbruiken der Regeering, tegen de Overheid ,
• verzetten mooge ; Diets minder dan dit. - Alle men• fchelyke zaeken hebben gehreeken, en bet is onmooge• lyk, dat eenige Regeering, bier op aerde , in alle op„ zichten , volkoomen zy .
en vindt altoos en
„ overal onrustige menfchen, die, over het gedrag der
• Overheeden , onvergenoegd zyn ; trouwens zeer veelen
• zyn, zelvs over bet bef}uur der altoos wyfe en wel„ daedige Voorzienigheid, Diet to vreede . Een verfl:an.
„ dig en vreedzaem Burger maekt onderfcheid, tusfchen
• gebreeken , welke weezenlyk zyn , en welke eenen
„ fchyn hebben . Vindt by eenige weezenlyke misbruiken,
„ by weet evenwel, dat elk een byzonder mensch Diet
• geroepen worde , om dezelve to verbeteren .
en
,, moet (fchryft vERNET) de zorg bier van overlaeten,
„ aen de geenen, die bekwaem zyn, om 'er van to oor„ deelen , en , door hunnen rang, naeder verplicht zyn ,
„ hulpe toe te, brengen . Zelvs 21s men , nit hoofde van
„ zynen Band , geroepen words, om verandering in den
„ Staet voor to itellen x moet men niet werken, dan door
Pp 3
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geregelde zachte en wettige, en geenszins door gewel.
„ dige weegen , ' welke de orde zouden beroeren , ell
, meer kwaed, dan goed , verourzaeken .
„ Veranderingen in de Regeering , en hervorming in
„ den BurgerfIaet , to willen maeken, is altoos eene zeer
„ zorgelyke onderneeming, en gemeenlyk is bet genees .
„ middel erger, dan de kwael zelvs. Alle zoorten van
„ opftand hebben de droevigfte gevolgen , en zo dra 'er
„ bet onkundig Gemeen in betrokkeri wordt, worden de
orde, de rechtvaerdigheid, en de verdienften , zeer
„ fpoedig geheel onderdrukt ."
Zo als , by voorbeeld , de vroegere en laatere Gefchiedenisfen van ons
Vaderland, in meer dan een opzigt , door de treurigfte
ondervinding, kunnen leeren ! !
„

Leerredenen door G . KARSDORP , J . DE JAGER en J . A . S.
ennoniten Gemeente te HamHOEKSTRA, Leeraaren der
burg en Altona, met een voorafgaand Vertoog , waarin getoont word dat Genade en Plicht , , de Leer van
.7ezus en zyne Apostelen, ook de Leer van enno en der
vaare ennoniten of Doopsgezinden is. Gedrukt voor
reekening van den Uitgever . Altona by ~ Jacob Schultz,
2794 . Behalven het Poorwerk van CXLII bladz . In
gr. 8vo. 286 bl,
nder den opgeftapelden hoop van Boeken, were,
geduurende bet aanmerkelyk tydverloop onzes Lett'erO
kundigen arbeids, ons in handen zyn gevallen,kunnen wy
bezwaarlyk ons een Werk herinneren , waarin , gelyk
men fpreekt, alle zeilen zo ftyf gefpannen waren,om hetzelve to rekken , als omtrent bet bier aangekondigde
Boekdeel is gefchied . De Eerw. JOANNES ALJZERTUS S.
3IOEKSTRA vertoont zich bier als een groot liefhebber
van rymen : want beter naam kunnen wy niet geeven
a an de , dus genaamde dichtregels, welke by zo aan 't
hoofd, als bier en daar in de Leerredenen zelve, en ver .
volgens aan bet Plot, geplaatst heeft ; de meeste van welke , indien zy al met den inhoud der Leerredenen in
eenig verband than, eene voegzaamer plaats zouden gevonden hebben in eene afzonderlyke Verzameling, op de
onderftelling, naamelyk, dat de Prediker zyne gedagten
als to fraai aanmerkte, dan dat zyn Eerw . dezelve aan
de waereld mogt onthouden : waaromtrent wy, egter, de
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vryheid gebruiken, van zyn Eerw . to verfchillen . Gedoogde ons bellek zulk eene uitweiding, wy houden ons
verzekerd, dat onbevooroordeelden , met zeer geringe
moeite , van de gegrondheid onzer oordeelvellinge zou •
den kunnen overtuigd worden . Heeft iemand lust, het
rymilukje in het - T7oorwerk, bl . XXIX, e nz . t o leezen,
getiteld : Dankbaarheid en Vriendfchap tot eer van 7ezus,
by zal wel ras verneemen, dat de welmeenendheid, in
die Coupletten doorflraalende, de volllrekte afveezigheid van alien dichterlyken fmaak geenzins kan vergoeden .
Op de Lof- en andere Gedichten volgt cen „ Vertoog,
„ waarin getoond word, dat Genade en Plicht, de Leer
• van Jezus en zyne Apostelen , ook de Leer van enno
ennoniten of Doopsgezinden is ." Welk
• en der waare
zogenaamd Vertoog, hoofdzaaklyk, niets anders beheist,
dan eene aaneenfchakeling van fchrifruurgetuipenisfen, en
van uittrekzelen nit de aloude Geloofsbelydenisfen der
Doopsgezinden, als mede uit de Godgeleerdheid van eenen,
certyds onder lien vermaarden , Leeraar, ABRAHA VERDUIN;
alle welke aanhaalingen bier enkel worden nedergefteld,
zonder dat de Eerw . HOEKSTRA fchynt bedagt to heb •
hen, hoe ook deeze menschlyke getuigenisfen voor verfchillende uitleggingen vatbaar zyn , en hoe de twistende
partyen onder die Gezinte , voor rechtzinnige
ennonitenn
willende aangezien worden , dezelfde Belydenisfen dikmaals,
ter begunfliginge van hunne dikwyls wyd van een loopende begrippen, hebben aangevoerd . Het wel gefchreeven
Werkje van den Friefchen LeeraarJAN KLAASZ van Grouw,
onder den titel van Leere der Doopsgezinden , zou hier
aar de Eerw. HOEKSTRA
van ten bewyze kunnen dienen .
is niet de eerlle onder de Godgeleerden , die , zyne
Rechtzinnigheid willende aan den dag leggen, de bewyzen meer telt dan weegt , meer blyken van yver dan van
gezond oordeel en goeden fmaak vertoont .
Op het Uertoog volgt al wederom een rymtlukje , waarin wy, ender andere , de voigende Coupletten ontmoeans dichtvermogen,
ten ; die wy, ter proeve van 's
Glen Leezer zullen mededeelen
„ En dat fteeds de ]tlennoniten -•,, Zelfs door alle tyden heen
„ Op het fpoor van hunnen Vader
„ levrig en blymoedig tre€n .
Pp4
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Kan ons bun Cetuignis flaaven
• Als een fchets van hun gemoed
„ En - naar 't vouibeeld van hun
• Vaak verzeegeld door hun bloed.

„

eester

„ fly tech , die
„

den Dood van 'ezus -~- •
„ Als verzoevende veragt :
Of die, by 's Verlosfers Lyden ,
• Niet de Deugd als Plicht betragt.

„ Is een Leerling van
• En geen waare
„

Socinus
ennoniet

Zoo ats elk uit deze blaadren
„ Hier, nit dit ons Voorflel, ziet ."

Wat bet Werk zelve aangaat, bet bevat, in alles, acht
Leerredenen : de vier eerlle zyn van den Heere H0 RSTRA,
ans amptgenooten , de Heeren
de vier overige van 's
KARSDORP en DE JAGER .
De meesten zyn , dus genaam.
de , Gelegenheids - Redevoeringen , ter gclegenheid der
Intrede van den eerstgenoernden in de Gemeente to Altona, by de Belydenis, Doop, Voorbesreiding en Avondmaal . Zy zyn , meestal , van eenen fligtelyken inhoud,
met gemoedelyken ernst aandringende op de gehoorzaamheid aan God , door bet geloof in j sus CHRISTUS . De
zulken onzer Leezeren , welke in dergelyke foort van
Schriften zyn bedreeven, zullen den cart en bet beloop
deezer Leerredenen zich gereedlyk voorllellen .
Anderen , wier leduure en denkwyze eene verichillende wending heeft, zouden, met een doorloopend Verfag, wei .
Pig gediend zyw . Die daar toe lust hebben, wyzen wy
tot bet Werk zelve .

Eon Woord op zyn tyd : of hoe zal een Christen zich gear .agen in deeze bedenkelyke Onaftandigheden ? Voorgefteld in eene Leerrede over Ephef. V : 15 en 16, dent
17 Augustur 1794, door x . W . VAN DER PLOEG, Leeraar
der Doupsgezinden to Crefeld . Te Crefeld by A . ter
eer,
to Arnfterdam by J . ten Brink Gz .
Ten voordeele der
,Amen . In bvo. 3o bt.

ndien de pligt cens Christen - Leeraars medebrenge ,
zyne Gemeente altoos to onderhouden over belangryke
Ipuderwerpen
, en , diensvolgens, to letten op tyden en
om-
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emf'andigheden, welke tot byzondere Geestlyke behoef
ten kunnen aanleiding geeven, heeft de Lerw . VAN DEIt
PLOEG, in zynen tegenwoordigen Voordragt, eene wyze
keuze gedaan , althans wat het onderwerp zyner Leerrede betreft. Doordrongen van de tegenwoordige bedenkelyke omitandigheden, in welke, neveus' een goed gedeelte van Europa, zyne Crefehtfche Gemeente zich be .
vondt, wierdt zyn Eerw . to raaie, aan dezelve eenige
bedenkingen voor to houden, naar 's ans begrip, dienitig zo tot verligtinge des kommers order de drukkende
of dreigende ong~vallen, als om her uitwendig gedrag to
In zyne raadgeevingen daarorntreut is zyn
beftuuren .
hertrouwen , Geduld ,
Eerw . Wet ongelukkig gellaagd .
Hoop en Liefde : deeze zyn de werkzaamheden , welke als dienflige hulpmiddelen worden aan de hand gegee.
veii . Alleenlyk zou de Leeraar zyn onderwerp, bier en
daar, wat meer hebben kunnen uitwerken ; en vooral zou
tene ernftige Toepasfing, aan bet flot, niet kwalyk ge .
voegd hebben . Thans wordt alles eenigzins plotfeling afge .
broken met de bewerking der hoofdbedenkingen .
aar de
Verhandeling zou hier door eenigzins verder zyn uitgedyd ;
en de Crefeldfcheri zyn, veelligt, meest gelteld op korte
Leerredenen .

Gefchiedenis der Hervorrnde Kerke to Antwerpen, van de
twaalfde Eeuw tot den tegenwoordigen tyd ; door ADRIAAN
UITTENHVVEN, Predikant to Aardenburg . Eerfie Deel.
Te Amfierdam by
. Schatekamp, 1794, 1n gr . 8vo.
310 hl-

De toEerw.
is voorheen Predikant geweest
Antwerpen, en had gelegenheid de KerkenraadsUITTENHOVEN
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Handelingen der Hervorrnde Gemeente aldaar to kunnen
doorbladeren ; toevallig kwam hem het (zo bet fchynt)
min bekend Werkje van JOANNLS CAROLUS DIERICXSENS,
getyteld : Antverpia Christo nafcens & oriens , feu ada
ecclefam Antverpienfum &c . concernentia ; apud roan .
Franc . van Soest , 8vo, in handen, en hem bekroop de
lust, om , in navolging van den Eerw . W . TE WATER,
die, met een goed gevolg, de Historie van de Hervorrnde
Kerk to Gent gefchreeven had , voor de beminnaaren

der Hervormings - Gefchiedenis in Nederland , de GePp 5
fchie .
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fchiedenis der Hervormde Kerke to Antwerpen to fchry
veil .
Hoewel men (behalven 't geen de Schryver uit DIERICX.SENS heeft aangevoerd) de voornaamfte Lotgevallen
der Antwerpfclbe Kerke , by onze meest bekende Ge1chi dfchryverS, als HOOFT, BRAND, CERISIER, ILLOT,
en anderen, kan vinden, en mendusitvlneuwg
heden alhier aantreft, zo heefc echter dit Werk dat nut,
dat , het Been elders verftrooid en afgebrooken word
voorgefteld, hier met veel naauwkeurigheid is byeengeza.
meld, en naar de Orde des Tyds gerangfchikt , en dus
als onder den opflag voor 't oog gefteld word .
en
heeft alle reden, om, nit de voortzetting van dit Werk,
(waar toe wy den Eerw . Schryver tyd en lust, aanmoediging en behulp, toewenfchen,) de ontdekking van nog
geheel nieuwe, ten minften weinig bekende, omitandighe .
den , de Hervormde Kerke to Antwerpen betreffende ,
to verwagten , en ziet die met nieuwsgierigheid to gemoet .
Liet ons beflek het toe, dan zouden wy gaarne onzen
Leezeren het een of ander gedeelte deezer zo zeer be .
langryke Gefchiedenis mededeelen ; maar wy moeten hen
tot het Werk zelf verzenden, en durven hier by verze .
keren , dat zy, in dit Vak , meer dan idne byzonderheid zullen aantreffen, die, in de Kerkelyke Gefchiedenis
van Nederland, verre zyn van belangloos geacht to kun .
nen worden,

lVederduitsch Woordenboek, of Alphabeth van alle Kruyden,
Wortels , Zaaden en Gommen, enz . met eene daar agter
gevoegde Catalogus generalis omnium fere Simplicium

in thefauro fanitatis pra'ftantium fecundum nuinerum, &
alphabethum eorum in ordi .:em redadus . Door J . BOOGH,
Apothecar to Oudewater.

muller en Zoon , 1794.

olgens het Voorberigt der Drukkers aan den Lezer,
is dit Werkje „ riet allee.a ze .r nuttig en dienfig, .
maar zelfs ou6iltbeerlvk voor d; Heeren Apothecars,
Drogisten , Ver f , Kruiden , en Zaadverkoopers ; nog
niet zo zeer voor hun zelven , als wel voornaamlyk
voor hunne Leerlingen, dewelke (als 'er lets gerraagd
„ word)

V
„

•
•
„

Te AmJterdam by J . J . Wys Behalven het Voorberigt , 68 bl.
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„ word) zig terftond door middel van dit \Verk , of
„ liever Handboek, zullen weeten to helpen ." - Ja
hen Werk, hoedanig zy zeggen, dat, zo verre hun bewust is, tot hier toe Diet is in 't licht gegeven . - Het
beftaat eigenlyk uit eene alphabetifche lyst van Geneesmiddelen, waar agter de Latynfche naamen gevoegd zyn,
gelyk men voor de meeste Apotheekboeken geplaatst
vindt ; eiI voorts'uit de Catalogus eener Simplicie-kast .
De grootfte byzouderheid, die wy 'er in hebben aangetroffen, is de menigte feilen en misftellingen in de be .
naamingen , vooral der Latynfche woorden , waardoor
dezelve op de zonderlingfte wyze misvormd, en dikwils
,geheel onvertlaanbaar geworden, zyn . Zo leezen wy, b :' v:
WALVISCH , Orka , Bearer , Gacholos. -- Pruna Gallica wordt vertaald Pruymen van Gallilea, enz . Dewyl 'er,
echter, by de Apothekers of Zaadkoopers weinig vraag
naar Walvisfchen is , en het den leerlingen om het even'
eesters de Pruimen uit Frankryk of Ga .
is, of hunne
lilea ontvangen, heeft men uit zodanige fouten weinig
nadeel voor de
aatfchappy to wachten ; maar, wanneer
wy b : v : lezen Simaruba bast, in 't Latyn Cortex medianut fambuci, dan vreezen wy, dat de Leerlingen, op dit
Handboek afgaande , en beide deze middelen voor eenzoortig houdende, wel eens doodelyke mengfels voor ongelukkige Lyders zullen gereed maaken . In de Catalogus
Simplicium ziet het 'er Diet veel beter uit : hier leest men b :
etaalen, Cincum, Potas ; onder de Vruchten,
v : onder de
Grandes Querci, groote Eyken, waarfchynlyk voor Glandes
9uerci, 'ikels , die ook zeker al zo gemaklyk in eene
Simplicie-kast kunnen gefloten worden .
Daar echter de Uitgevers, ter meerdere aanmoediging
hunner koopers, belooven , dat, byaldien dit Werk goe .
den aftrek vindt, zy een tweeden druk in 't licht zullen
geeven, die vooral niet minder dan deze zal zyn, kunnen wy met reden verwachten, dat het getal der fouten
In dezen tweeden druk ten minften niet grooter zal zyn .
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,Leerboek der Apothekerskunst . Uit het • Hoogdz itsch, naar
de vierde verbeterde Uitgaave Van K . G . HAG EN , DuEtor
der Geneeskunde en Profesfor aan de Hooge School to
,Koningsberg , enz . Terfte Deel . Te Utrecht by J. de
Waal Samz ., 1794, Behalven het Voorwerk, boo bl.
oewel 'er reeds voqr eenige jaaren van dit nuttig
fl Werk eene Nederduitfche uitgaave is to voorfchyn
gekumen , waardoor onze Landgenooten gelegenheid gehad ;hebben, de waarde van hetzelve to leeren kennen,
verfchilt zy echter zeer veel van die , welke thans wordt
aangeboden . Itumers, daar de algemeene goedkeuring van
dit Leerboek, en de aanpryzingen van de nordeelkundig$e
ann en, hetzelve een zo gereeden en herhaalden aftrek hebben doen vinden, dat de Schryver het genoegen
heeft gehad , om zyn Werk binnen veertien jaaren ter
ategQnde maale herdrukt to zien , en nadien 'er tevens
in then tusfchentyd zoo veele en zoo gewigtige verbeteaingen en ontdekkingen in de Artzeny . en Artzenyengkunde gemaakt zyn , waarmede by telkens gezorgd
.heeft, zyne nieuwe uitgaave , en vooral deze Iaatite , tp
verryken, is dit Werk ook zoo zeer in omvang en uitgebreidheid toegenomen, en met zoo veele verbeteringen
voorzien geworden, dat eene nieuwe Vertaaling van hetzelve voor den Nederduitfchen Lezer van het grootile
zanbelang,ja zelfs onontbeerlyk, geworden was ; daar het,
buiten twyfel, de beste, zoo niet de eenigfle, handleidi n g is, welke in dit vak zoo zeer ten dienfte der Leerlingen is ingericht.
In dit Eerfte Deel komen twee Afdeelingen voor : de
eerite handelt over de Apothekerskunst in het algemeen, eu
bevat de volgende onderdeelingen :
algemeene inhoud
der Apothekerskunst - de invloed der Lucht en des
j7uurs by pharmaceutifche bewerkingen - de nuttigheid der
Apothekerskunst, ten eanzien van ruuwe Geneesmiddelen de pharmaceutifche Werktuigen -- de Leemen (luta) - de
pharmaceutifche merktekenen , .- de gewigten en maaten pligten der Apothekers .
De tweede Afdeeling gaat 'over
de ruuwe Geneesmiddelen , en is in devolgnHf
fukken verdeeld : de ruuwe Geneesmiddelen in het algerneen - de Geneesmiddelen uit het Ryk der Dieren - opselling dier Geneesmiddelen - befchryving der Planten in
diet
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/let algemeen - inzameling en bewaaring der Planten --beftanddeelen der Planten -- derzelver optelling , welke air
Arrzenyen gebruikt worden -- de Geneesmiddelen uit her
Ryk der Delfftofen -- de verfchillende foorten van Aarden
en Steenen -- van - de joden • lym (bitumina) (liever aard .
etaalen.
olien en harflen) -- van de Zouten --- van de
In de behandeling van alle deze onderwerpen is de
Schryver met veal oordeel to werk gegaan, en heeft doorgaans van de beste en echtfle bronnen gebruik gemaakt .
Hy is zeer zorgvuldig in het opgeeven van de uiterlyke
kentekenen dar Geneesmiddelen, en laat tevens niet na,
om de vervalfchingen aan to wyzen, waarmede, door hebzucht, of oukunde, de echte hulpmiddelen zoo dikwerf
verbasterd worden , terwyl by to gelyk de manier opgeeft,
om zodanige vermengingen to ontdekken , en aan den da
to brengen ; iets, waardoor de nuttigheid van dit Leerboeg
niet weinig vermeerderd wordt . Om eene proeve van
's Schryvers behaudeling to geeven, zullen wy overnee.
uscus dier en de
men , het geen by van het
uscur
aantekent.
„ Het
uscus dier, ( ofchur ofchiferus) dit Dier, 't
welk omtrent drie voeten lang is, en in Tartaryen, Sibe .
rieu en China voorkomt, heeft twee groote voorditflaande Tanden , en voor het overige eenige overeenkomst
met eene Ree .
Agter den navel wordt men eene byzondere met hairen bezette beurs gewaar, die dikwyls drie
duim lang en twee duim breed is, doch waar van flechts
omtrent & n duim uitfleekt . Hierin is de zo bekende
uscus ( ofchus) beflooten, welke de gedaante van eenen klomp geronnen bloed heeft, en beflaat geheel uie
aine, meer of min vaste, klompjes, die ligtelyk van elkander kunnen gefcheiden worden , en op het gevoel
eenigzints fmeerig zyn, eenen bitteren fmaak, en ougemeen flerken , ten uitterflen doordringcnden byzonderen ,
rank hebben . De hoeveelheid daarvan bedraagt in eene
$lass ten hoogflen drie Drachmen . De
uscus wordt ons
of in Blaazen
ofchus in veficis), of, zonder dezelve, in
klompjes ( afchus ex vefcis) gebragt : de laatlle is altoos
van vervalfching verdagt, en muet in Apotheeken geheel niet
gebruikt worden . Zelfs by de eerfle moet men met het
inkoopen voorzichtig zyn, en, daar men bet in het bedrog
by deeze kostbaare waar reeds zo ver gebragt heeft , ont
zodanige Blaazen kunflig na to maaken , zo moet men
uaauwkeung daa; op acht geeven, of 'er onder de buitezz-
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tenfle hairige huid , die niet to - dik of to lang vatl hair
zyn moet, nog een dun bruin vlies \zy.
enigmaal vindt
men, dat 'e : door eene kleine opening, welke door bet
hair bedekt is, flukjes Lood ingebragt zyn . De vervalfchingen zelf gefchieden op eene zeer verteheidene wyze,
en geeft wel voor een kenmerk van goeden
u_scus
op, dat een weinig daar van, op gloeijend Yzer gelegd,
weinig of niets moet terug laaten, doch dit is ontoereikend en valsch, dewyl zelfs van de echte altoos Asfche
3noet everblyven . De gewoonlykfle vervalfching gefchied
met gedroogd bloed, en ook deeze is bet moejelykst to
ontdekken . Het eenigst middel is bet wryven met drooge
potasch, wanneer zich daar by eene vlugtig loog-zout.
nchtige reuk openbaart, zo heeft men grond om to vermoeden, dat 'er bloed of fyn gehakt vleesch onder gemengd is, dewyl zuivere
uscus onder deeze behande .
ling geen fpoor van vlug Loog-zout geeft . De Asphalt
kan ligter ontdekt worden, gedeeltelyk om dat de ftukjes,
dan doorgebrooken zynde , blinken ; gedeeltelyk door bet
fmelten op heetgemaakt Blik, wanneer de
uscus, die
bier niet mede vervalscht is, eene kool nalaat . Veelen
beweeren zelfs , dat al de
uscus , welke naar ons toe
komt, niets dan eene compofitie is, dewyl 'er eene zo
groote hoeveelheid in Europa van gebruikt wordt, en de
echte zelfs in China, alwaar deszelfs uitvoer zeer ftreng
verbooden is, tegen Zilver opgewogen wordt . Behalven
de reeds bygebragte kentekenen onderfcheidt men ook den
uscus naar de plaats, van waar by vervoerd is. Die
uit China, Tonquin, ( ofchus Orientalis five Tunquinenfys) en Bengaalen komt is de beste, en reeds van buiten
is by kenbaar door zyne bruine verwe , en door de korte
en wwtnige hairen, waarmede by bedekt is . De reuk van
deeze foort is ongelyk flerker en doordringender, en ze
is ook veel hooger in prys dan de Siberifche of Rusfifche
oscoviticus) waar van bet hair op den Baj
( ofchus
uscus moet in weltoegeflooten Vaatwerk
wit is . De
of Glaazen bewaard worden , anderzints verliest dezelve
veel van zyne kragt. De zuivertie Wyngeest berooft denzelven geheel van zyne geur, gelyk ook water, 't welk
'er wordt overgehaald . Van geenerlei vocht wordt by
volkomen opgelost ."
Wy hoopen, dat de Vertaaler, die zoo veel bevoegd .
heid tot dezen taak aan den dag legt, ook bet tweede
Deel , waarin de verfchillende pharmaceutifche Bewerkin-
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kingen, en de onderfcheide Bereidingen zelve, behandeld
worden, op eene even zoo wel uitgevoerde wyze eerlang
moge in het licht brengen .

Burgerlyke en Handelkundige Gefchiedenis van de Engelfche
Volkplantingen in de West-Indzen . Door BRYAN EDWARDS,
Schzldkn . Eerfle Deel . Uit het Engelsch . Te Haerlern
by A . Loosjes, 1794 . In gr . 8vo. 194 bl . , behalves
ae Voorreden .

clioon wy, door een zamenloop van oniftandigheden,
het oordeelkundigst
aandwerk, 't geen in Engeland
uitkonit, the onthly Review, doorgaans vry last krygen ,
ontvingen wy dat Stukje, waarin the History Civil and

S

Commercial of the British Colonies in the Vest -Indies ,

in den jaare 1793 uitgekomen, beoordeeld wordt , zeer
laat (*) ; zo dat wy die Beoordeeling naauwlyks geleezen
hadden , of het bovengemelde Eerfle Deel der Nederduitfche hertaalinge kwam ons ter hand . De Aankondiging
der Vertaalinge herinnerden wy ons ; doch vonden ons
verrast door de zo fpoedige uitgave .
Zo veel wy, nit dit Eerfle Deel, alleen het Eer{1e Bock
bevattende , kunnen oordeelen , hebben onze Engelfche
Broeders Recenfenten deezen Letterarbeid op de rechte waarde gefchat , als zy , in den aanvang hunner
Beoordeelinge , zich in deezer voege laaten hooren
„ Voor den Wysgeerigen en befpiegelenden geest , die
„ een wyduitgeitrekt' overzigt neemt van de verloopene
„ tydperken, en de trapswyze opklitnmingen gadefiaat ,
„ waardoor het
enschdom uit cen
at van Bar„ baarschheid opgevoerd is tot die hoogte in Kunften en
Weetenfchappen , waartoe het , in de tegenwoordige
„ Eeuwe, gekomen is, moet eene Gefchiedenis van de
„ Eilanden, die, door derzelver ryke , en wy hadden by• kans gezegd onwoardeerbaare , Voortbrengzelen , zo
„ veel
(*) The onthly Review for fusty 1794 . Toevallig hadden de
Reviewers hunne Beoordeeling van dit Werk uitgefteld tot de Rev .

for Yuly ; doch, door twee agtereenvolgende Beoordeelingen , met
breede uittrekzels, to geeven , en een derde to belooven ,
• hoopen zy regt to laaten wedervaaren aan een Schryver vaa
r. EDWARDS uititeekeude verdienaen, Vu vergoedicg to fchen„ ken vwr dic verwyl ."
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veel toebrexgen aan onze Nationaale Grootheid en
~, Rykdom , een Onderwerp van het hoogite aanbelang
~, weezen , en desgelyks voor bykans alle rangen van
~, Leezers . Wanneer dat Onderwerp nog meer onzer
zer aandagt waardig gemaakt wordt , door de wyze
~, waar op bet is uitgevoerd , door de deftigheid van
~, ftyl, en uitfeekende bekwaamheden des Gefchiedfchry .
~, vers, vangt de Beoordeelaar zpne taak aan met een ge~, noegen naar evenredigheid vermeerderd ; terwyl de Lee• zer, by de uiterfle T7oldoening, niet kan misfen het ge .
„ wigtigst Onderwys to bekomen . Zulk eene taak wagt
„ ons ; en dit zal de belooning weezen van hem die het
„ Werk voorhanden leest.
,, De Schryver fpeurt de onderfcheide voorwerpen,
„ welke zich aan hem agtervolgend opdoeu, na, met den
„ geest eens Wysgeers , en de onbekrompene denkbeelden
„ van een waar Patriot ; by voorkomende gelegenheden
„ ten toon fpreidende de zamengepaarde kundigheden van
„ den Natuurkundigen, den Staatsman, en den Koopman .
„ De Heer EDWARDS heeft dit \Verk ondernomen met
• het groot voordeel van in Perfoon, geduurende eerie
• menigte van jaaren, in de Landen, welke by befchryft,
• gewoond , en naauwkeurig onderzogt to hebben , de
• gefteltenis, de geaartheid en het verftand, der Inwoon• deren . Zonder, derhalven, den nuttigen arbeid zyner
• Voorgangeren in het vak der Gefchiedenisfe to ver• werpen, belooft by zynen Leezeren een meer oorfprong„ lyk Werk, dan tot nog, over dit Onderwerp, het hcht
• ziet ; een Werk, gegrond op Gebeurtenis, niet op Be• fchouwing ; op Ondervinding, niet op Befpiegeling ."
Wanneer Boekbeoordeelaars, wier ]of fcnaars en wier
fcherpheid in het aanwyzen van misilagen veelvuldig is,
op gemelden trant over een Werk fpreeken , boezewt
zulks een gunflig voorgevoelen in .
Dan wy leggen
edebroederen Beoordeeling ter zyde, ow ioorts
onzer
ons eigen oordeel to gebruiken omtrent het vertaalde :
Billyk dat wy eerst de Voorreden inzien,
gedeelte .
om kennis met den Schryver to maaken, en den aart zyns
Arbeids in 't algemeen to ontdekken .
yne pDoging, dus fpreekt by zelve, „is : aan den
„
Leezer ee?t gefchiedkundig Verilag mede to deelen van
den oorfprong en voortgang van de Vastigheden , door
onze eigene [de Engelfche] Natie in de West-Indifche
Lilauden geiticht ; ~ Hunne comflitutioneele inrichtingen ,
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gen, inwendig beftuur, en Staatkundige Stelzels, omtrent
bun vasrgehouden, to ontwikkelen . -- De zeden en ge.
ileldheid der tegenwoordige Inwoonders, als onder den
invloed van bet luchtsgeftel, Jigging en andere plaatslyke
oorzaaken ftaande , to befchryven ; in dat gedeelte van
myn boek een verhaal van den Africaanfchen Slaavenhandel invlegtende, met fommige waarneemingen over her
character en den geest der Negers, en aanmerkingen over
her flelzel der Slaaverny, dat in onze Colonien plaats
heeft . --- Een uitgebreider verhaal , dan tnt nog bet
Jicht gezien heeft, to geeven van, de Suiker-Eilanden in
't algemeen, en van hunne ryke en waardige Goeueren,
Suiker, Indigo, Koffy en Catiou, in 't byzonder.
Eindelyk de veelvuldige en wydftrekkende takken van
hunnen handel open to legged ; de betrekking van de .
zelve op elkander en op de groote belangen, de anufactuuren, Scheepvaart, Inkomilen en Landen van GrootErittanje, aantoonende . . -- Deeze, to gelyk met verfcheide
zydelingfche onderzoekingen, zyn de Onderwerpen, waar.
omtrent ik gepoogd heb, nuttige en aangenaame berichten
in to zamelen, en aan bet algemeen mede .te deelen ."
'By de bekentenis, dat derzelver belangrykheid Diet za1
betwist worden, en deeze ziet een ieder, die peen vreemdeling is omtrent de kort aangeduide onderwerpen, beklaagt by zich, dat zyne bekwaamheden Diet meer geeven.
Wy
redigd zyn aan de taak, die by ondernomen beefy .
houden dit zyner nederigheid ten goede . Het is ons, in
bet doorleezen van dit Deel, voorgekomen, dat by gees
to zwaaren last voor zyne fchouderen op zich genomen
heeft .
Dan, eer de Heer EDWARDS tot de zuivere Staat- en
Handelkundige Onderzoekingen toerreedt , „ waagt by bet
„ 't oog terug to flaan op de plaats en gefteltenis van de
,, West-lndifche Eilanden , toen zy eerst door COLUnr„ nus ontdekt werden," en poogt de meest uitfleekende
trekken in bet Charafler en den geest van hunne oude
Bewoonders- of to fchetzen . - Tot een onderzoek van
dies aart kwam by Diet alleen met bet oogmerk om gelykvormigheid aan zyn werk to geeven ; maar, ook, om
dat by , veele jaaren zich opgehouden hebbendt in de
Landen van welke by fchryft , zich vermeet to denken ,
lat by eenigzins beter bevoegd is om to oordeelen over
len invloed van bet luchtsge(tel en de Jigging op de ge;leltenis van den aart en de vertlanden hunner bewoon .
tiers,
Qq
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ders, dan veele van de Schryvers, welke, verflooken van
dat voordeel, bet ondernomen hebben ftelzels zamen to
flanfen, en befluiten over dit onderwerp to maaken .
Tot bet maaken van deeze aanmerkingen kreeg by aanleiding door de befpiegelingen van den Heer r3UFFON en
andere Franfche Theoristen, aangaande den ftaat en bet
Ctsaraa,`ter der Americaanfche Volken ; door hem, en nog
meer door den Schryver der Recherches Philofophiques fur
les Americains, zo laag gefteld, als of zy lchepzels waren van geene betekenis in bet Boek der Natuur, of eienfchen, maar weezerrs van een tweeden
geulyk geen
en ot :dergefchikten rang in de ry der fchepping . Ten
aanziene van ROBERTSON voegt by 'er nevens : „ Schoon
„ deeze onze eigene geleerde Gefchiedfchryver veel to
„ verligt is, om deeze gevoelens in de volkomenfte uit„ geflrektheid aan to neemen, die, in de daad, niet zon„ der verontwaardiging kunnen geleezen worden , is bet
„ egter onmogelyk to ontkennen , dat zy eenigermaate
„ invloed gehad hebben op zyne waardeering van bet
• Americaansch Character ." Dit zegt by niet alleen,
maar bewyst bet door voorbeelden, die in de Voorreden
zelve moeten geleezen worden . Terwyl by in dit Deel
BUFFON'S, DE PAUW'S, ROBERTSON'S en den Abt RAYNAL'S
misilagen op veele plaatzen met den vinger aanwyst, en
de eer der enschlyke Natuure handhaaft .
Wat de andere Afdeelingen van zyn Werk aangaat ,
denkt by, „ dat ze goeddeels nieuw zullen zyn voor de
• meeste zyner Leezers . Nimmer heeft by eenig Boek
• gezien , dat zelfs voorgeeft een beknopt en genoeg •
„ zaam verflag van den oorfprong en voortgang van on,, ze Nati®naale Bezittingen in de deelen tusfchen den
• keerkring van America op to leveren . Het Stelzel vau
• Landbouw , in de Wei t - Indien in gebruik , is meestal
• zo onbekend aan bet Volk in Groat-Brittanje, als die
• van Yapan ."
Wat by van den Slaavenhandet, en de daarmede gepaard
gaande omftandigheden, zegt, verfchilt, volgens zyne be .
kentenis , „ weezenlyk veel van 't geen over dit onder• werp gezegd is . Doch heeft ten minflen dit voordeel,
• dat bet grootfte deel zyner waarneemingen gegrond is
• op perfoonlyke kennis en daadlyke ondervinding ; en
• wat betreft de zeden en hoedanigheden der gebooren
• Apricaanen, als ouderfcheiden door nationaale kleeding
„ ein chara~teristike trekken , durft by duken , dat zyne
,, aart-
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• aanmerkingen beide nieuw en belangryk zyn ." -- „ et
,, dit alles," en deeze betuiging doet veel af, 92 is zyn
• eerfte voorwerp Waarheid en geen Nieuwheid ."
Vroegere Schryvers heeft by moeten raadpleegen ; en
hier van met oordeel gebruik gemaakt . Dan liever zogt
by hulp by leevende Perfoonen, dan by Gefchriften, wanneer zyne eigene bronnen gebrekkig waren .
Tot zyn
geluk hadt by kennis gemaakt met
annen, tot welken ,
uit boofde hunner plaatslyke, en voor den Koophandel
belangryke , kundigheden , de Engelfche Staatsmannen en
Raadsheeren zich zouden mogen begeeven ter onderfl:euning van hun eigen crediet, en tot voordeel van het atgemeen .
Zyne fchuldpligtige dankbaarheid legt by of aan EDWARD LONG, Schildk. , den Schryver van de Gefchiedenis van 3amaica, die hem, wat dit Eiland betrof, alien
byftand boodt ; aan THO AS CA PBELL, Schildk ., die hem
een groot deel der ftoffe verzorgde voor de Gefchiedenis
van Grenada ; aan JOHN BRAITHWAITE en ALEXANDER
DOUGLAS, Schildk . , voor 't geen zy hem verfchaften,,
.arbados en St . Christophorur betreffende ; aan BENJA IN
VAUGHAN Ch GEORG& HIBBERT, Schildk . en Kooplieden
to Londen , voor veele uitfteekende en belangryke aanmerkingen , welke hem eindelyk in ltaat gefteld hebben
om de Handelkundige onderzoekingen na to zien , met
eene maate van genoegzaamheid , welke by wanhoopte
ten then tyde to zullen verkrygen ; zynde wel verzekerd,
dat dit gedeelte zyns Werks, om veele redenen, meest
aan berisping zou onderhevig zyn .
Zo toegerust, zo geholpen, heeft by de pen ter vervaardiging van dit Werk , voor den Wysgeer en den
Koopman hoogst belangryk, opgevat . Hoe by het volvoerd hebbe naar bet oordeel zyner Landgenooten, kan
blyken uit bet getuigenis der Heeren , die, het geheele
oorfpronglyke Werk geleezen hebbende, 'er een zo voordeelig getuigenis van gaven, als wy in den aauvange deezer Aankondiginge vermeld hebben .
Wy moeten den Hoofdinhoud des Eerften Boeks, 't
geen (lit Deel der Vertaalinge bellaat , opgeeven . Hat
voert ten Opfchrift : Eon algemeen overzigt over den alouden Staat en Inwoonders der Engelfche Volkplantingen in
.de West-Indien ; bet is ondertcheiden in vier Hootdftukken . Het I. Aardrykskundige Verdeeling . ~Naam . Lucht•
ftreek . Zee- en Landwind. Schoonheid en byzonderheid van
Q q 2
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het Groeiend en Dierenryk.
Pragt en verheevenheid van
de Bergen : bedenkingen over hunnen oorfprong, enz . - Het
II . Van de Carafbes , of de oude Inwounders van de loef.
waardfche Lzlanden . Oorfprong . Zwaarzgheden betrefende
eene naauwkeurige naafpeuring van hun character .
Een
verhaal van zodanige byzonderheden als meest betwixt, zyn
anieren , Perfoonen en Huislyke
nopens hunne Zeden en
Gewoonten, Opvoeding hunner Kinderen, Kunften,
anufa6luuren en Landbeftuur, Godsdienftige Plegtigheden, Begraafenisfen, enz . Eenzge aanmerkingen uit het geheel afgeleid . -- Het III . Van de Inboorehngen van Hzspaniola,
Cuba , 3amaica en Portorzco .
Hun Oorfprong .
Getal .
Perfoonen .
Geest en Gefteldheid . Beftuur en Godsdienst .
Gemengde Aanmerkingen, betrefende hunne Kunften, Handwerken en Landbouw . Wreedhezd der Spanjaarden, enz . Pet IV . Landdieren tot voedzel dzenende . hzJfchen. Wild
Gevogelte . Indiaanfche wyze van Vtsfchen en hogelen to
vangen. Eetbaare Planten, enz . - By het Eerfte Boek,is een
gewLtig Aanhangzel, behelzende eenige Waarneemingen over
den Oorfprong der Caratiben .

De breede opgave van des Schryvers oogmerk en plan,
welke wy gepast en noodig keurden, by de Aankondiging des Eerften Deels van een Werk, 't welk nit eenige
Deelen beftaan zal, belet ons tegenwoordig nit hetzelve
Proeven op to geeven, den daar aan gegeeven lof ftaavende, Wy verzekeren onze Leezers , dat dit Werk een
Vertaaler heeft aangetroflen , die het oorfpronglyke eer
aandoet, in taal en ftyl hetzelve op zyde ftreevende, en
bovenal gelukkig in het fchilderagtige , waarin de Heer
EDWARDS zo zeer uitfteekt, to treffen . Hiervan hadden
wy eerst ten oogmerke ten voorbeelde by to brengen,
wit wy in het I Hoofdft . ontmoeten van de fchoonheid
deezer Eilanden, doch het is to omflagtig ; wy bepaalen
ons tot de grootfte en verfchriklykfle voorwerpen der
onbezielde natuur . „ Het is," dus fchildert by dezelve, „ in de grootheid, uitgeftrektheid en hoogte van de
,, Bergen der Nieuwe Wereld, dat de Almagt de won„ deren van zyn Alvermogen ten duidelykften heeft aan
„ den dag gelegd. Die van Zuid- America worden onJS derfleld byna tweemaal de hoogte van de hoogfte in
„ het oude haifrond to bereiken, en zelfs onder den eve .
„ naar zyn hunne toppen met eeuwigen fneeuw bekleed .
,, By deeze verbaazende gevaarten kunnen de hoogfte
„ toppen van de vieest verheven bergen der Went-Indi.
„ fche
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„ fiche $ilanden niet vergelekes worden ; fommige egter
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van deezen ryzen niet to min tot eerie ontzettende
hoogte, en zyn onder de eerfte voorwerpen, die de
aandagt van den reiziger vestigen .
De Bergen van
Hispantola in 't byzonder, wier golverlde krutnen op
een afflaud van dertig mylen in Zee ontdekt worden ,
ver boven de wolken met eene verftommende heerlyk .
held opryzende ; en de blaauwe bergtoppen van 3°amaica zyn, zo verre ik weete, nimmer geheel bezogr .
Noch de nieuwsgierigheid, noch de geldztlgt, hebben
bet tot dus verre gewaagd bet toppunt van deeze verheven ftreeken to beklimmen . Op zodanige van dezelve, als bezogt zyn, heeft men bevonden, dat de
natuur eene geheel meuwe fchepping heeft willen flich .
Daar 'er de luchtttreek verandert, worden 'er
ten .
ook boomen . vogelen en infe5ten waargenomen , die
mede verfcnillen van die, welke wy beneden ontdettken . Eenen a'infchouwer, die pier aan niet gewoon is,
van deeze hoogte naar beneden ziende, fchynt bet geheele tooneel een toveripel . Het eerfte voorwerp dat
de oogen treft , by bet aarbreeken van den dig, is
eene groote uitgeftrekte damp, de geheele oppervlakte
der valleijen bedekkende . Daar de grenzen van bet
Eiland volkomen afgefcheiden en zigthaar omfchreeven
zyn, heeft bet Eiland als dan de t!effendfte gelykheid
na een groote uugeftrektheid waters,wyl de Bergen zo
veele Eilanden in bet midden van een fchoon
eir gelyken . De Zoo in kragt winnende, verandert bet tafe,
reel. De hang n e dampen ttygen opwaards en verfmelren in de luclit, alle de fchoonheden der natuur,
en de zegepraalen der menschlyke vlyt, vertoonende,
verhoogd en opgeluisterd door den vollen glans der zon
cinder den keerkring. --- In bet evennagts jaargety
vertoonen zich gewoonlyk tooneelen van nog grooter
lw5ter ; want, daar alles kalm en fchoon is in de hoo .
gene gewesten , worden 'er beneden wolken geziet ;
langs de zyden der Bergen , als vast famengepakte
lichaamen heendryvende, tot dat zy, door opeentiape .
ling, al zwaarder en zwaarder wordende, ten laatllen ,
in groote ttroomen waters, in de vlakten nederftorten .
Het geluid van bet onweder wordt door den aanfchouwet boven duidelyk gehoord ; de blikfem veraf zynde,
ziet by de donkerheid door zyne ftraalen verlichten ; teru wy1
Q q 3
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wyl de donder, in duizend echos herhaald ; ver bene„ dcn zyne voeten klaatert."
De Vcrtaaler belooft, in een kort Voorbericht, dat by
een der volgende Deelen de Kaarten van de West-Indijclu Bezietingen, die in het oorfpronglyke gevenden woret hem twyfelen wy niet,
den, het licht zullen zien .
of de zindelykheid der Uitgave zal aan alien , die de .
zelve voor een aangenaam toevoegzel van een Werk houcien, met onaangena,am zyn . Wy zien het vervolg deezes Arbeids , zo wel voegende by Rorn itTSON'S fterk
getrokkene Befchryving van America , met verlangen to
gemoete .
,,

Waarneemingen en Aanmerkingen, aangetekend geduurende
eene Reize naar de Eelanden Tenerife, AmJterdam,
a.
iias • Eilanlen by van Diemensland , Otaheite, de Sand=
wich-Ellanden , Owhyhee , de Vosfen-Etilanden op de
Noordwestsust van America , Tinian, en van daar na
Canton , in het Brigantynfchip DE Amicuiuus , onder
Bevel van JOHN HENRY cox, Schaldknaap . Uitgegeeven
door GEORGE DIORTI ER , Luitenant onder de Zeetroepen . Uit hot Engelsch vertaald door J . D . PASTEUR .
Te
Leyden by A . en J . flonkoop , 179 ; .
In gr . 8vo .
132 bl.

en Dagverhaal eenerScheepsreize, door den Heercox,
deels uit nieuwsgierigheid, deels om den PelteryhanE
del op de Noordwestkust van Amtricatke dryven, ondernomen, in February 1789 aangevangen, en tot Canton, in
China, op den I Jan . 1790 gebragt, met eenen omweg,
op welken zy de, op den Tytel vermelde, Eilanden en
Kusten aandeeden. Nerwonderen zich de Leezers, vraagen zy tot wat oogmerk zy zulk een omweg na de plaats
hunner befl.emming namen ? kunnen zy niet begrypen,
welke reden de Reizigers hadden om na Oonolaska to
gaan . Tot antwoord berigt de Luitenant IVIORTI ER , in
eene korte Voorreden ; , dat by niet ten vollen bewust is ,
„ welke beweegredenen Capitein cox hadde voor 't geen
„ by deedt ; maar alleen van hem verftaan hadt, dat ,
„ naardien by noodzaaklyk na China moest , by liever
„ verkoos in zyn eigen Schip de reis to doen, dan met
„ eenen Oost-Indischvaarder ; voornaamlyk om dat by
zeer
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zeer verlangde , om de Eilanden in de Zuidzee to be .
zoeken , en by was. vry zeker dat de verwagtin ; yan
den Heer cox • geenzns groot was, dat hy, in dit jaargetyde, eenigen handel op den kust zou dryven : naardien by wel wist, dat by veel te laat zou komen ;
maar dat by wenschte vroeg in China to zyn, om,
met het volgend jaargetyde , ten behoorelyken tycle,
• na de Noordwestkust to fievenen ."
Vat het Dagverhaal zelve betreft , is • het, gelyk alle
Dagverhaalen van dien aart, opgevuld met veele fcheefs .
byzonder- en kleinigheden , die voor den Schryver van
gewigt mogten weezen ; doch by weinige Leezers iets
weegen, en eer verveelen dan genoegen fchenken .
Uitvoeriger berigten , dan deeze Waarneenzingen en Aanmerkingen opleveren , hebben wy reeds van de Plaatzen
en Kusten , waar over dezelve loopen, dat van "de
aria
Ezlanden uitgezonderd ; deeze zullen den nieuwsgierigen
zeker genoegen verfchaffen, en wyzen wy hem tot bet
Werkje zelve ; dewyl de overneeming voor ons beflek to
lang is .
Volgens den Heer oRTI r•R , „ heeft deeze Reis van
• cox verfcheide nuttige oogmerken bevorderd, en mis,, fchien in niets ineer dan in het onderzoeken van het
„ Eiland 4rnjlerdanz ; want men heeft hem reeds verze •
• kerd, dat liet berigt omtrent Oat Eiland, in zyne Rzis
„ vervat , eenige vermogende Kooplieden heeft aange •
„ fpoord , om Schepen nit to rusten om Robben to gaan
• flaan , en tot de Walvischvangst in deszelfs nabuur• fchap ; en twyfelt by zeer weinig aan den goeden uit„ flag van deeze onderneeming ; naardien men onderflelt
„ dat op het nabyliggend Eiland St. Paulus ook zulk
• eene mtnzgte dier Zeedieren gevonden wordt ."
Wy zullen, wat by van dit Eiland zegt, plaatzen, 't
geen ons teffens zynen fchryftrant zal toonen . - „ Den
ey, ten half twee uuren naa den
• negen-en-twintigflen
• miadag, zagen wy bet Eiland Aijterdam Noordoost
• ten Oosten van ons , en des avonds ten half negen
„ uuren ankerden wy, met ons haste tui .anker, aan de
• Oostzyde van bet Eiland, op een-en-twintig vademen
„ Water, zwart zand, omtrent cene myl van den Wal .
„ Naardien de ?llercurius , naar alle waarfchynlykheid ,
• bet eerfle Engelsch Schip is, dat ooit by dit Eiland
,, geankerd is , zal bet den nieuwsgierigen Leezer mis„ fchien niet onaangenaam zyn, dat ik cene byzondere
„beQq 4
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• befchryving van 't zelve geeve . Het eenigst berigt,
• dat ik van bet Eiland 4mJterdam heb kunnen bekomen,
• is geweest in de Uitleggingen van den Heer DAL„ RY PLE van zyne Kaarten van Havenen, e nz . i n welke
,, een kort uittrekzel is van eenen VLA ING, eenen Hollan„ der, die bet in bet Jaar 1697 bezogt heeft . Dit berigt,
„ fchoon kort, is vry naauwkeurig (*) .
„ Den dertigaen , des morgens , voer ik met den Beer
„ cox naar den Wal . Wy laudden in een groote baai,
„ of liever kom, welke door de omliggende bergen ge.
• vormd, en door dezelve volkomen tegen den wind be• fchuc , wierd . Volgens VLA ING was 'er geene opening
• uit Zee in deeze kom in zynen tyd ; dock thans is
„ 'er een eng Kanaal, door welk een bank ligt, waarop
• wy in 't invaaren flooteden ; loch cenigen van ons
„ Volk nit de floep ipringende, trohken dezelve 'er ge„ maklyk over ; dit kan egter niet altoos gefchieden, ge .
„ lyk ik zedert ondervonden hcb ; want met onzen Der .
„ denwaak aan wal gaande, looteden wy weder, en de
„ golf met groot geweld over de bank breekende, was
,, de boot terflond gevuld ; zo dat wy haar niet dan met
„ moeite redden konden .
„ By ons eerf}e landderr vonden wy bet fcrand met
„ zulk eene menigte van Zeehonden bedekt, dat wy ge .
„ noodzaakt waren dezelve to verdryven, voor wy uit de
s , boot kwamen ; daar waren ook verfcheide Zee - leeuwen,
„ of Zee- Wolven, van een allerontzagchlykfte grootte en
• van een verfchriklyk aanzien, onder ; wy maaten eenen
„ derzelven, en bevonden hem een - en - twintig , voeten
„ lang, en ten naasten by zoo veel in den omtrek heb„ ben(*) De VERTAALER maakt hier de volgende aanmerking : „ en
• vindt ook een kort berigt van bet Eiland Imflerdam, in de
Reize van ABEL TAS AN, Hist. Befchr. der Reizen, D . XVIII,
• i n welk Deel ook bet berigt van VLA ING to vinden is ; doch
bet komt my allerwaarfchynlykst voor , dat de Reiziger bet
St . Paulus voor het Eiland Amflerdam heeft aange• Eiland
zien, en bet is niet to verwonderen, dat de Schryver deeze
• d waaling niet bemerkc heeft zoo by omtrent bet Eiland
geen ander berigt gezien heeft , dan een uittrekzel uic de
Reis van VLA ING . Het gezigt, dat by in bet oorfprong• l yke van de kust in Plaat geeft , met bet gezigt van bet
Eiland St . Paulus in bet aangehaalde Werk vergelykende ,
•
10 zal men myne gisfing gegrord vinden ."
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• b ende . Deeze Dieren zyn vuil wit van kleur of fleen .
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kleurig, zeer onfchadelyk, en zo log en lui dat zy
zich niet bewoogen , als wy hen naderden, ten zy zy
aangetast wierden, wanneer zy naar Zee weeken met
open fmoel en hunne koppen fchuddende ; doch zonder
cenig geluid to maaken . Sommigen waren zeer moeilyk
to dooden ; want, fchoon zy verfcheiden Snaphaanko .
gels in hunne koppen en keelen ontvangen hadden, en
op verftheide plaatzen van hun lyf met halve pieken
gewond waren , zo dat bet bloed hun uit - her lyf
ilroomde, vondett zy egter nog middel om in de Zee
to ontfnappen ; een derzelver werd, egter, met c:en
eerflen fchoot en een enkelen kogel gedood ; ik denk
dat de kogel in de hersfenen is doorgedrongen . De
Zee-leeuwen gelyken veel naar Robben, in gedaante,
en zyn, even als zy, met vier pooten of vinnen voorzien, van welke zy de twee agterfte zomtyds opge .
rigt draagen, wanneer zy naar eenen flaart gelyken .
,, In de kom, die zo effen als een vyver en in bet
midden dertig vademen diep is , is eene groote verfcheidenheid van verfchillende foorten van visch , voor •
namelyk fchoone roode baars of rots -visch , die all erlekkerst van fmaak is , van welke wy verfcheiden
vonden , en in weinig minuuten kookten in eenige heere bronnen, welke wy digt aan den oever van de kom
vonden, zoo dat men to gelyk den eenen voet in koud
en (ten anderen in brandheet water kan zetten . Van
deezen visch, op de verhaalde wyze klaar gemaakt,
aten de Beer cox, ik , en verfcheidene van ons Volk,
en wanneer zy naderhand naar wal gezonden wierden
om Robben to dooden, hadden zy zich flegts van eene
vischlyn, bifchuit en water, to voorzien om eenen uitmuntenden maaltyd to doen . Wy flaaken den Thermometer in eene van deeze heet bronnen, en by rees
byna in een oogenblik tot honderd vyf- en . tachtig en
eene halve graaden .
„ Het geheele Eiland , dat omtrent vier mylen omtreks heeft , is met een foort van grof gras of riet bedekt , dat eene goede fchuilplaats voor de Robben
verleent. In bet boven aangehaalde berigt van den
Hollander, zegt by, dat 'er zoet water op de toppen
der bergen is ; of dit waar zy of niet kan ik niet zeggeu ; naardien wy niet in that waren dezelve to be
klimmen,, wegens hunne fleilte en de lengte van bet
Q q 5
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riet ; en wy konden geene in deeze ftreeken vinden,
„ die beklimbaar waren .
„ Wy vonden , door verfcheide herhaalde waarneemin„ gen, dit Eiland to leggen op de Zuidlyke breedte van
„ acht-en-dertig Graaden en drie-en-veertig minuuten ;
„ deszelfs lengte vonden wy to zyn, acht-en-zeventig
„ graaden , dertien minuuten . De Thermometer ftondt
„ eens op vyf • en-veertig graaden, en, geduurende bet
„ overige van ors verblyf aldaar, van vyf-en veertig
„ tot vier-en •vyftig graaden . De bank, op welke wy ge„ ankerd waren, ftrekt langs de geheele lengte van de
• Oostzyde van bet Eiland , en krielt van zulk een over„ vloed van visch van verfchillende foort, dat wy in den
,, tyd van een half uur zoo veel konden vangen als voor
„ al bet Scheepsvolk , voor verfcheide maaltyden , kon
~, dieinen ; zy waren zoo gulzig dat bet aas niet in 't
„ water was of zy beeten toe, en dii wyls haalden wy
„ 'er twee to gelyk op, elk van acht of negen pondeu
,, zwaarte .
„ Toen bet 's morgens vroeg eens zeer helder was,
„ onderfcheidden wy duidelyk van bet halfdek bet Eiland
„ St . Paulur in bet Noord-Noord-Oosten, op zeventiea
• mylen afftands (*) ."
Zy vonden zich eens genoodzaakt by een fterke koelte
nit het Noord - Oosten bet anker to kappen ; welks weder zoeken en vinden voor ons to breed befchreeven
words ; dan zy kwamen 'er weder, en lieten , ter plaatze
waar zy geland waren , een vlesch , met een fleenhoop
omringd, waarin zy een fink perkement gedaan hadden ;
met den naam van bet Schip, then van deszelfs Bevelhebber , de dagtekening , enz . op hetzelve gefchreeven, ten gedenkteken dat zy her bezogt hadden .
„ Wy bekwamen omtrent duizend Robbenvellen van
zeer uttmuntende hoedanigheid , terwyl wy ons aan
;, bet Eiland Amflerdam ophielden, behalven verfcheide
• vaten goede traan tot ons gebruik.
,, Daar zou misfchien goed voordeel to haalen zyn met
„ cen Schip naar bet Eiland Amfterdam nit to rusten,
,, om Robbenvellen en Olie to verzamelen . Daar zou
~, aan den wal eene loots kunnen opgerigt worded om
„ de
„

(*) Dit zal dan, merkt de
ferdam geweest zyn .
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„ de traan van de Robben en Zee -wolven to kooken ,
„ die in overvloed en uitmuntend goed to bekomen zou• de zyn . Bet zou ook goed zyn, dat men zich voor• zage van bet noodige gereedfchap om Walvisfchen to
;, vangen, naardien wy, geduurende ons vefblyf aan bet
• Liland, eene menigte van %Valvisfchen zagen van de
• foort die men Cachelotten noemt. Bet Schip zou dart
• na China kunnen flevenen , daar de vellen en de traan
• waarfchynlyk eene goede markt zouden vinden . Want,
• fchoon de Chineezen veel tegen traan hebben, fcheea
„ egrer het monfler, dat wy hun van Robben - traan brag• ten, hun zeer wel aan to flaan , en zy zouden 'er onge .
• twyfeld eenen zeer goeden prys voor betaalen . En, in
„ de daad, de traan, die wy bekwamen, was zeer goed,
• zeer helder, en hadt naauwlyks eenige reuk, zy was
• ten minflen geheel vry van dien garfligen flank van
• Walvisch - traan ."
Wy kunnen niet voorby nit dit Reisboek nog op to tekenen, dat zy op Owhyhee, bet Eilind, waar de grootp
COOK ZO ongelukkig zyn leeven eindigde, van de Inboorelingen verfcheide Legpenningen bekwamen, eenige als
gefchenken, andere door inkoopen ; deeze Penningen waten hun gelaaten door de Amerikaanen , en waren uitgedeeld onder hen en bet yolk van de verfchillende plaat .
zen, die door de Columbia en de Washington, twee Schep en , den Vereenigde Staaten toebehoorende, en in de
Peltery Eilanden op de Noordwestkust van America behoorende , bezogt waren . Deeze Penningen , van Piauter
gemaakt, hadden omtrent de grootte van cen Engclsch
Kroonfluk , en waren zeer net geaempeld . Aan de ecne
zyde met de afbeelding der beide Schepen , en een
Engelsch omfchrift , 't welk op deezen zin nederkwam
De Columbia en de Washington , onder het bevel v -. ,Ti
J. KENDRICH . Aan de andere zyde werd dit omfchrift
dus vervolgd : Te Boston in Noord-America uitgerust
na den Stillen Oceaan ; en in bet midden, Door J . BARREL, S. BROWN, C . BALFINCH, J . DARBY, C . HATCH,
J. AI . PINTARD 1787 .
„ Deeze Penningen fchynen op
• die verfchillende plaatzen , die de Americaanen aau-

•
•
•
•

deeden, gelaaten to zyn, met inzigt om de eerfte Rein
van dien aart to gedenken, die door lien ondernowen
was , en om die den Inboorelingen in het geheugen to
prenten ; het welk, naar myne gedagten, eene zeer goe„ de
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• de handelwyz° is , wel waardig de naarvolging van
• atle toeko_nende Zeevaarders, die op ontdekkingsreizent
• mogen gezonden worden ."
Stukken veor de Vaderlandfche Historie , uit de Verzar . G. VAN HASSELT . Tweede Deel . Te
meling van
Arnhem en to Amflerdam by W. Troost en Zoon en J . Al .
lart . In gr . 8vo . 373 bl .
O mtrent dit Tweede Deel deezer oude Oorfpronglyke
Stukken , hebben wy onze Leezers to rug to wyzen
tot het Verflag van bet Eerfte, om hun to onderrigten
wat zy daar in to wagten hebben (*) .
De oorfpronglyke Stukken, in dit Deel gegeeven, betreffen Gelderland in de dagen des Hertogs van ALVA,
van welken geesfel onzes Lands , wiens Naam alleen nog
fchrik baart, vinden wy hier veele Brieven, als mede van
GILLES VAN BERLAY ONT en van ALVA'S opvolger L . DE
REQUESENS ; en veelen die deezen , in bet verdrukken
der LaAdzaaten, ten dienfte ftonden . Wien bet lust van
Verheurtverklaaringen van Goederen, van bet ilechten van
1luihen, van het doemen, blaaken, branden en moorddaadig ombrengen, to leezen, kan hier in de eigene taal
der Vryheids-vyanden zelve to recht raaken .
Ophelderende Aaiimerkingen , omtrent Perfoonen en
Zaaken, treffen wy aan den voet der bladzyden aan : als
by voorbeeld . „ D e Broer van GILLES VAN BERLAYONT hiette LANCELOT, en daarom by PONTANUS, LA•
„ OESLAUS . SLIGTENHORST berispt PONTANUS daar over
„ in zyn XIV B . bl . sas ; meenende, denkelyk om dat
• LANCELOT hem niet bekend was, dat PONTANUS IEGI„ Dlus en niet LADESLAUS hadt moeten zeggen . Doch
• die berisping was faut, en ftondt minder wel aan ie„ mand, die CAREL VAN BRI EU, [ook by P . C . HOOFT
ETEREN kwalyk VAN BRE EN, en op fol .
„ en E . VAN
• 72 vfo . VAN BRE EN gefcoreeven,] telkens VAN BRI„ NEN noemt, en den Griffier THO AS BOOS, TI ON ;
„ die bl . 553 , ten opzigte van STRATA en THUANUS,
• zeide, hoc vitium tam pronomina ,quam nomina nostra„ tium

J

(*) Zie onze 4I em. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1792 .
zfte Sc . bl . 197.
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„ tium perperam exprimendi vel detorquendi, exteris pie .
• risque & inter hos etiam f orentisfimo Scriptori THUANO
„ admoaum famzliare . -- vvy zullen in 't vervolg Brie .
• ven van LANCELOT aantreffen ."

Wegens den tyd der voorgenomene Bouwing eens Kasteels to Arnhem, treffen wy, by eenen Brieve , door den
Hertog van ALVA, to Brusf el , den 25
ey des Jaars
DLXXI, gefchreeven , deeze opheldering aan ; „ En
„ dus dwaelt P . noR in zyn IV B . fol . 176, met voor
„ den aenvang van dit Kasteel , bet Jaer j569 , op to
„ geeven . Bet Casteel dat by aldaer wilde maecken is ooc
„ datelyc ontworpen door den
arquis de Vitello ende den
• Ingenieur Pachieco naer het faafoen van het Antwerpfche Casteel --- dan is eerst aengevangen to maecken
in't naervolgende jaer van 1569 . - FAm . STRADA geeft

•

„ nog een jaar vroeger voor den opbouw van dit Kasteel
• op . Zie Dec . 1 , Lib . VII."
By gelegenheid des Bekendmaakings Briefs van REQUESENS, dat by tot Opvolger van ALVA benoemd was, vinden
wy deeze charac`ferfchetzende oude aantekening : , REQUR-

•

SENS , non ut moderatiore uteretur imperio fed paulo tee„ tius yestigiis tyranntcts Albani infiJteret, propofitumque
„ urgeret a Rege Hzspanzarum misfus erat . Dus leezen
„ wy in het ,reve Chronzcon ArEtoce Partis Germanise &
• l7icinarum Gentium ab anno
DLXXXI usque ad
•
DLXXXVII , p . 21 , 22 . Een Werk, 't we)k wy

voornaamlyk aanhaalen om daar mede onze Historiefchryvers bekend to maaken . Het is een Quartyn ; myne uitgave is van 1537- zonder naam of plaats, dock
daar is nog eene vroegere ."
Ten aanziene van ALVA'S gedrag naa de overgifte der
Landvoogdye aan REQUESENS en diens lot naa zyne wederkomlle in Spanje , luidt eene Aantekening : „ ALVA
• de Landvoogdye aan REQUESENS hebbende overge„ draegen , verliet daerop daedlyk de Nederlanden niet,
„ maer hield zich by vervolg (volgens het fchryven van
„ VIGLIUS aen JOACH . HOPPER : Pp . CCXVII) nog daer
„ in met ongeoorlurde befchikkingen over onbegeevene
„ Ampten op, vervroegende de dagtekeningen der Last .
„ brieven, tot voor den tyd dat by 't bewind hadt ne„ dergelegd .
Zulke zaken verrigt en geene andere meer
„ to beflellen zynda , ping by weder na Spanje .
• Edoch aldaer niet met de Ongenade van zynen Heer ten
• gravy .- ALBA Sing met de vu n 3de van zynen Heer

•
•
•
•

„ ten
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hand in hot Re• gaal van de Kroon getast, door onmiddelyk uit de bron
,, ten grave : lay halt met een roekelooze

„ der onfterflykheid to fcheppen : zyn zwierige en zeer
• pragtige woorden nit de vertaelde Gefch . van den Af• val der hereenigde Nederlanden van de Spaanfche Re .
„ geering van rRED . SCHILLER , D . I. bl. I52, maer die
„ geen Reek houden ."
Het kan niet misfen of deeze Oirkonden moeten licht
verfpreiden op oude Gebruiken . Gegrond is, derhalven,
bet vertrouwen des Uitgeevers, wanneer by by de eerite
van een reeks Brieven, behoorende tot bet aft'erven van
Vrouwe ELIZABETH van Brunswyk Lunenburg, Hertogin van
Gelderen, in den Jaare 1VIDLXXVI, zegt, dat een zeventiental itakken, daartoe behoorende, „ al was bet alleen om
„ daar nit de Plegtigheden by de oude Begraafenisfen to
„ leeren kennen, en daar nit dat onderwerp, zo als bet
„ van den FITeere LE FRANCQ VAN I;ERKHEY en zyne voor„ gangers wierd behandeld, aan to vullen, niet ondieu„ itig zal geoordeeld worden ; nochte voor opheldering
„ van die hoogftaatige Begraafenisfen, welke by vervoig
„ in ons Land, by voorbeeld, van die van Prins WILLE
• DEN I , plaats hadden ."
By een deezer I3rieven ontmoeten wy eene Oudheid- en
Taalkundige opheldering ten opzigte van de woorden
Tortys en Toorts, welke wy ten clot deezer Aankondiging
nog zullen overneemen . , Tortyfen en Toortfen zyn zaa„ ken van dezelve betekenisfe . Toorts komt van Tortys,
• `Tortyr en Toorts heet een Fakkel ; Tortys komt a tor• guendo, om dat bet pit, bet lemmet van de Fakkelen,
• gedraaid word . In bet bovenftaande ftuk en by ver• volg vindt men Wet to min het woord Toorts en Tor„ tys by onderfcheiding aangevoerd . Het verfchil, geloov
„ ik, en vergelyk B . HLYDECOPER Op NI. STOKE, III D .
• bl . i88, dat alleen hierin beftondt, dat de Toortfen ge„ draagen wierden, en dat de Tortyfen , daar voor to
,, zwaar zynde , op blakers , voormaals Schottelen ge.
„ noemd, itonden . In de Arnhemfche Stadsrekening van
• 1440 vindt men dit woord Schottelen en Schottelekeers„ fen, en ik heb die plaats in myn Kronyk, bl . 23, aan• gevoerd . De Tortyfen itonden ; en daar van daan Stal• licht , dat is Stand . Staand - licht. Zie HUYDECOY . bier
,, boven, KILIAAN en my aldaar . Zy itonden to Arnhem
• by een aanzienivk Steekfpel , 't Been in 1441 aan een
• Utrechts in veele opzichten ten voorbeeld itrekte , ( K,
„ LULL,

STt1KKEN VOOR DE VAD . WSTORIE .
•

S9~

r . Yaarb .,) en op die wyfe waxen ook
bon Chevalier
esfire JACQUES
DE LALAIN, dat by met den Siciliaan JEAN DE BONI •
FACE hieldt, Torches allumtes . Zie GEORGE CHASTE,LLAIN, Chap . XXVIII. Over bet gebruik van her
draagen der Toortfen words in de flenmerk . op bet V D .
van de Vaderl. Hist. bl. 47, in een hoot, gehandeld ."
BUR

AN'S

• by 't Gevegt vau den
•
•
•

•
„

Recht en Praktyk, in Brieven ; uitgegeeren door GERRIT
VAN DER JAGT, Burger , Notarzs , enz . i n de Bever .
wyk .
T'e Haarlem by J . Tetmans , £794 .
In bvo
s19g bl.

W

le de Schryver zy van dit Boekdeeltje, 't welk op
den Tytel ten Zinfpreuk voert : „ Ongepubliceerde

„ Wetten verbinden niet, al waar het dat ze door den dru .k
,, waren gemeen gemaakt . Generale Regulen, n . 236" weeten wy niet . Dan de Uitgeever of herzamelaar, die zeer
waarfchyfflyk met den Schryver ddn en dezelfde Ikheid
uitmaakt
wy zeggen zeer waarfchynlyk
ontdeht
zich, als dezelfde, , die, in den Jaare 1775, to Hoorn
„ iets halt uitgegeeven over het Notarisampt, boven ver-

„ wagting , misfchien boven verdienflen , in een der
„ aandwerken zeer aangepreezen ." Wy floegen onze
Letteroefeningen van dat Jaar na, en vonden in bet IV D .
i St . onzer Hedendaagfche Vaderland/che Letteroefeningen,
bl • 453 , de flnnotatzen , betreffende het Notarisampt ;
door GERRIT VAN DER JAGT, als tamelyk, vermeld ; dock
die zo zeer ophemelende aanpryzing niet
misfchieu
aandtirerk, ons onbekend, hem de inaat
heeft een ander
des lofs voller gemeeten . By die Uitgave hadt by, oin
zyne eigene woorden to gebruiken , „ uit eene onbe„ dagtheid der jeugd , naage?aaten zich nader to orn• fchryven," dit tragt by , in een Vodrreden aan den
edeburger! thans to voorkomen,
Leezer, Landgenoot en
en hoe? kortlyk dus . „ De tytel van Burger, hem reeds
,, lang door Burgemeesteren in .de Beverwyk gegeeven , is
„ by hem de waardig fte . Naa deeze zeer veet lichts gee .
vende omfchryving, durft by Leezer, Landgenoot en
edeburger , „ verzekeren , dat deeze Verzarneling geene
• mindere nuttigheid, dan bet voorige , zal kunnen t :
• wege brengen, zo lang de zaaken in haare tegenwoor,s di .

596

G . VAN DER JAGT

• dige gedaante zyn ."

;, Veelen," Iaat by 'er op vol .
gen , „ veelen toch hebben , zedert lang, een afkeer
„ veeler bronnen , waar uit men niet kan nalaaten to
„ putten en aan to bieden, op dat aan de behoefte eenig„ zips voldaan wordt . Dit aangebodene dan is maar ten
„ deeze eigen werk, waar toe de voorgangtrs, dat met .
• zo fpreeke, echter (cheering en inflag leverden ."
Dit is ons zo duister als zyne volgende Verdediging des
Schryvers, „ dat deeze mogelyk beter zou gedaan heb• ben, met het Regt en de Praktyk meer onder elkander
• to mengen ." De tytel van (tit Boekje is nogthans
RECHT en PRAKTYK, en, wordt 's Uitgeevers wensch vervuld, dan moge het fpreekwoord, op de rugzyde des Tytels geplaatst : Wagt u voor hem die Un Boek geleezen heeft ,
,, op hem toepasfelyk zyn, die, met een goed verftand, dit
„ Boekje zal geleezen, meermaalen herleezen, en daarvan
„ een goed gebruik gemaakt hebben ."
Zo yeel van den Uitgeever, en diens veelbeloovenden
ophef, vermeld hebbende, moeten wy nu dit Zakwerk, zo
noemt het de Beverwyk/ehe Burger, zeker van wegen de
beknoptheid, wat nader inzien ; althans eens leezen .
Van de XXII Brieven, die eerst voorkomen, behelzeu
de twee eerf'e eenige Gronden der Natuurlyke Regtsgeleerdheid, volgens den Hoogleeraar PESTEL - Brokwerk . - De twee volgende zyn een elendig geraamte
der Verhandelinge van den Heer P . PAULUS, over de Gelykheid der
enfchen.
Om van zo jets, dat men het
Roomfche Regt noemt, een denkbeeld to geeven, volgt by
in vier Brieven den Hoogleeraar VOET . Den chaos, zo als
hier het Roomfche Regt genoemd wordt , vinden wy in
deeze vier Brieven niet ontward .
Bet betert 'er, nogthans, niet aan, als de Schryver met
den IX Brief, nit zyne eigene Aantekeningen, het een en
ander mededeelt , beflaande in korte Onderrigtin4en ,
veelal van weinig beduidenis, met derzelver Opfchriften .
Ons oog• viel op dat van Procesfen, en wy v""nden het
to keurig om 't niet over to neemen . „ Een Rechtsge• leerde van de zeventiende Eeuw zeide reeds , het ge• heele recht is een woeste Zee van oneensheid I Wacht
• u van Rechtsgedingen of Procesfen ! Wilt gy nog jets
„ onzer Verzenmaakeren? daar is 't,
„ Schudc

11C T LAN PRAKTYK .
„
„
„
„
„

•
•
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£chudc men eens den pleirzak ult,
Vol twist en kyderaadje,
't Schrift kost al een mooie duit ;
1\laar gemeenlyk is 't befluit
Pieraadje .

Geenszins behage u bet kunflig kyven ,
en zinryk fchryven . Ik zegge u ntet

wel bet

net

„ Hoe bet pleitrad draait en loopt,
„ Hoe men woorden zift en knoopt .
„ In 't Jaar 1702 werdt, volgens WWGENnen, de Koning
,, van Pruisfen voor bet Hof van Holland gedaagd . In
• zaken die fpoed veretfchen, gebruikt men in gansch
• Noordholland of Westfriesland, met bewilliging van deli
„ Schout, eene vaardige wyze van rechtspleeging, V1ot• recht genoemd."
De Charai`ierfchetzen van Notarisfen in den X Brief,
leveren ons, om de verandering, een Tooneeltje van een
Notaris met eenen VRYHART , die de Ontvanger deezes
Briefs, zo de Schryver zegt , „ wel zal onderfcheiden
• van hem , die over de vaare Conflitutie gefchreeven
• heeft ."
De XI Brief begint.
,, Nu, myn jonge Vriend, zullen
„ wy een aanvang maaken," --- waar vau? Dit blykt
by de Stukken , die tot den XXI Brief voortgezet worden, en loopen over Regtszaaken, den Notarisfen voorkomende, in den voorgeplaatflen Inhoud aangeduid .
en
zal 'er veel in vinden dat men 'er niet verwagtte , order
anderen, een Catalogus van Boeken, enz . enz . enz.
De laatfte of XX[I Brief behelst een Raadgeeving . leis
van de Historie der Rechten . Over de I-Iervorming van
't Recht. Wetten in Verzen . - Alles oppervlakkig, etc
dus weinig beduidend .
Drie Bylaagen befluiten dit Boeksken . A . voert tot
opfchrift , de Engelfche Pralltyk , en beflaat in een niet
zeer duidelyk verflag van de handelwyze, door de zodamigen to houden, die bier to Lande Etagelfche Effetlen bezitten . De Schryver is 'er niet voor, dat onze Landgenoo-ten „ hun geld laaten order een Volk dat hun Vader„ land onwettig beoorlogd heeft ." ---- B. Byzonderheders
in de
anier van Procedeeren, -- welke niet veel out
't lyf hebben .
De Bylage C . die ten opfchrifte voe, t :
Warty aan
et al get wy feld en vat niet al quce, flieus ge-'wees&
LETT . 1794 . NO. 13 .
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3veest is, bettaat bykans

geheel uit

bet geestige Vertoog

des Heeren VAN EFFEN, to vinden in het Tweede Deel
van den Hollandfchen SpeEtator, bl. 4.39 ; doch door dien
Vaderlandfchen Schryver niet gefchreeven ten proeve eener
twyfelagtige zaak ; maar om de Loosheid eens Advocaats .,
om Praktyk to wlnnen, geestig to gispen .
Onze Leezers mogen wy ten clot verzekeren, op het
woord des Voorredenaars , „ dat op dit Zakwerk geen
„ vervolg to wagten is " Wy beklaagen noch hun , noch
onszelven, over deeze aanzegging des Verzamelaars, dien
wy gelooven, dat over de Beoordeeling van dit Werkje
Diet zo zeer in zyn fchik zal weezen , als over die van
bet vroeger door hem gefchreevene , zo by anders op
onze Beoordeeling , bier boven gemeld, gedoeld hebbe .
Zoo men, naa dit alles, zich wel zeer wagten moeten
voor den
an dip dit done Regt- en Praktyk-Boekje geleezen
en herleezen heeft !!

HER ANNI ARNTZENII, `f . U. A . Gymnafti Geudani ProreEiore,
Epistola Critica de quibusdam Pindari Thebani locis, ad vi .
rum clarisfimum J0ANNE
RUARDI, J . U . D . In Academia
Groningana Eloq . Ling. Cr . & Lat . & Antiq . Gr . Profes .
forem Ordinarium . Traje&Ri ad Rhenum, spud B . gild &
DCC'XCIII, 99 pp. 8vo . m . f.
.7 . Altheer,
nder de menigvuldige Romeinfche Dichters , die de Gedichten van Ho E1Ws vertaald, nagevolgd, of verkort hebben, munt vooral uit de Schryver van het kort begrip der Ilias,
dat thans doorgaans op den naam van ?INDARUS den Thebaner (*) pleegt aangehaald to worden . De meesr bevoegde Regters (t) hebben aan den maaker van dit Dichtttuk den lof
gegeven, dat by veel vernuft en oordeel toont to bezitten ; dat
by van de gebreken der laatere Romeinfche Dichters, gezwoilenheid en puntige geknniteldheid , vry is ; dat zyne taal, hoe .
wel niet geheel zonder gebreken , echter meestal zuiver en
cierlyk wag genaamd worden ; en dat by een niet ongelukkig
na-

O

(*, Wrr;NSnorur reefr, met veel vernuft en eeleerdheid, nepoogd tp
bewyzen , daL RUFUS FESTUS AVIENUS de maaher van hetzelve is .
(t) O
thans geene Getuigenisten -van vroegere Gelrerden aan to ban .
len, zeegen ray aheen, dat VALCKENAER de cieriyktheid van dit Dic"tflplt
pr) ct, Diatr. ad Eurip . re!iq. P . ,or, eo dat wERNsnnnr 'er van ichryfc :
„ sane goema iliud artente legent , bus apparet auElor bono ingenio & judicio
rr ,edtta- , a vitas lcrtptornm fequinris nevi , uc a iumore & acuminum
nf_thtrone, al-rws, fermonis vero Latini callitate & elegantia, tuna
amttatione vetufliorutp poetarum fatis felici laudabilis, &c."
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navolger is van vroegere Dichcers . Fly verdiende dierhalven
de achteloosheid niet, met welke by meer dan anderhalve eeuw
door de Geleerden is behandeld geworden ; en men is veel dank
verfchuldigd ann die geenen, welken, in onzen leeftyd, hunne
vlyt en vermogens ter zuivering van den bedorvenen tekst van
tilt boekje, en cer opheldering van heczelve, aangewend heb .
ben, Voornaamelyk is bet zederd eenige jaaren vlycig bearbeid
geworden door onze Laudgenooten, P. BONDA , JO . SC iRa •
DER, A . VAN OORP, JO. VAN DER DDSSEN, en A . DE ROO
DO
geleerde IT Gr zou 'er eene nieuwe uirgaaf van bezorgd hebben, indien zyn to vroege dood dit voornemen niet vernietigd
had (*) . Doch her Been deze niet heeft kunnen doen, zal,
zoo wy hopen , binnen kort volvoerd worden door den beroemden VAN KOOTEN, wiens uirg •i ve, gelyk wy vernemen, genoegzaam geheel afgedrukt ligt De beste uttgave, die wy 'er cot dus
verre van hebben, is die van WERD6DORF ,,t ), wiens aanmer .
kingen tot herflehing der waare lezing, opheldering van moehlyke plaaczen, en aanwyzing van de navolgingen van andere
D ;chters, zeer veel hebben bygedr^gen, en die 'er, by wyze
van Voorrede, eene uitmuntenda Verhandelir g vonr heefc ge .
plaatst, over den maaker van dic Dichtfluk ; over de verfchil .
lende uitgaven van hetzelve , en den arbeid door onderfcheidea
geleerden daar aan befleed ; over de redenen, waarom men her
op naam van PINDARUS gefleld heeft ; over de Latynfche over •
netting van HO E„US, waar van 7ich de Dichcer, , by de vervaardiging van hetzelve, fchynt bediend to hebben ; over andere
Latynfche Dichcers, die xo ERVS vertnald, nagevolgd, of verkort, of met hem de7elfde gebeurteni,fen bezongen hebben,
en over hunne fragmencen, enz .
Wy rekenden hot voor
zommige onzer Lezers niet ondienflig, dit algemeener verflag
vooraf to zenden ; mat ons nu van den arbeid fpreken , door
den Heer ARNTZENIUS aan dit Dichtfluk befleed .
Hy heeft zich, ter verbetering van zynen Schryver, van drie
llulpmiddelen bediend ; i . van een handfchrift , dat by zelf
fchynt to bezitten, maar waar van by volllrekt geen verder naaigt geeft ; 2 . van de aantekeningen van eenen ongenoemden
Geleerden, van welken by ook niecs naders mededeelt, zoo dat
wy, niet weeten hoe dezelven in zyne handen gekomen zyn ,
en 3 van een gedeelte der afgedrukte bladen der nieuwe uirgave
van onzen Dichter, die wy van den Heer VAN ifOOTEN vertvachten . Deze bladen zegt by, dat hem door de vriendelyk .
heid van den Heer NODELL ten gebruike gegeven zyn ; maar
by melds 'er niet by , of dic met medeweeten van den Heer
VAN KOOTEN gefchied zy, veel min, of deze hem de vryheid
ver(*) Zie VALCKENAER, op de a . p.
(f) In de Poete tatoni tninores, T. TV,
Rr a

P. II . Altenb . I785 .

6bo

H. ARIcTZtNII, Ei'ISTOLA CRITICA,

verleend liebbe , om een openlyk gebruik vaa dezelvdn to maa-i
ken , vOir dat zyne uitgave geheel afgedrukt en in bet lfclit
Wy willen echter hopen, dat de Heer
verfcheeneu was .
ARNTZE IUS bier toe verlof zal gahad hebben, dewyl wy help
anders van onbefcheideuheid niet vry zouden kunnen pleiten .
Het bevreemdt, ons voorts, dat wy, in dezen geheelen brief,
niet ednmaal melding vinden van de uitgave van WERNSDOaF ;
waarvan Wy zoo even . fpraken . Heeft ARNTZENIUS dezelve
Diet gebruikt? . . Dit kunnen wy byna niet denken, char bet
Loch zeer onachtzaam of onvoorzichtig wezen zou, zich aatl
de verbeterlng van cenen Schryver to begevets , zonder de
Iaatfte, zeer bekende en ligt verkryghaare, uitgave van denzeiven, door een zeer beroernd man bezorgd, to raadpleegen .
En , heeft by ze gebruikt, waarom dan toch , in het jaar
1793 , op vericheideu plaatzen, Dog verbeteriugen, als nieuw ,
voorgefleld, die WERNSDORF, reeds in 1785, in den tekst had
laaten drukken (*),en waarom . dan eenige algemeene aanmer .
kingen over den Latynfchen Dichter, (b . v . dat by doorgaands VJRCILIUS en OVIDHUS navolgt ; dat by zomtyds zelf3
HO IERUS verlaat, om VIaCILIUS to volgen) die WE~(NSDORF reeds
zeer goed voorgeaeld en bewezen had , nag zoo uitvoerig
herhaald ? Over her geheel moeten, wy zeggen, dat dit boekje
maar zeer weinige bladzyden beflaan zou, indien de Schryver
alleen zyne eigene, en alleen nieuwe, aanmerkingen medegedeeld, en in loci commune] minder uitgeweid had.
Voor bet beste van bet boekje moet men misfchien houden
de aanmerkingen op eenige plaatzen van zommige andere Latynfche Schryvers, die de Schryver bier en daar in bet voorbygaan behaudelt, als ovIUIUS, LUCIUS A,\WELIUS, PRISCIANUS,
enz . Echter zyn ook deze aanmerkingen niet aile nieuw .
By voorheeld, a Cecilio, voor a Geci flip, by LUCIUS hasPELIUS, cap . XVI, was reeds door PsiuzoNIus v erbeterd .
l a de plaacs van PRISCLINUS Perilg. vs . 666, welke de Heer
+AR TZENIUS verbetert, p . g°, fchynt de fout niet aan den affchryver, maar aan PNISCIANUS zelven, to liggen .
Op bl . 16, 16, lezen wy : „ Vi fua non carent, & ad ex •
primendum To xa3 c utique accomnrodata ;Chryfeidis illa .
quibus,, rapta Brifeide, Apollinis auxilium , vel mortem fibi
juplorat :
Quid coluisfe juvat (mini) tua Numina , Delphiee , pro_
desr . &c . , Van waar die misflelling, Cluyfeidis voor Chayfs,
en Eaafeide voor Chryfeide, oorfpronglyk zy, kunnen Wy met
zeggen. Voor een gewoonen Letrerzetter is zy to geleerd, en
*your den Schryver to lomp .
(') en vergelyke 1,- v. de uitgave van WTRNSnoRr met de aanrektnrngen van onz_n Schryver op vs . 639 i 672, C99, 854, 945, enz .
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Eenige Bydragen voor Genie en lllenfc'ren - gevoel. hide Stuk.
Te Utrecht by G. T. van Paddenburg en Zoon , i7go. Is
8vo . 187 bl.
der4le Stukje van eene verzameling, welke wy aanhoudend met genoegen leezen , is door een toeval langer
blyven liggen .
Wy achten her echter Diet to laat, om 'er
ineldiilg van to maaken, daar zy verdient aangeprezen, en meer
algemeen gelezen to worden . Bet behelst twee Verhaudelingen , ovsr de Poetifclie Lial
en over de Poetifehe compo/itie
van eenige Schildei flukken .
Ce Terugreeping, een zedelyk
verhaal van EISZNER , waar van her eerfte gedeelte in bet
voorgaande Stukje gegeven was .
Ilovaardy en Trotschheid,
eene Vertelling.
Vier Dichtttukjes , Orp,'ieuS
,iz
,Befluit
yn L7leisje De Vergenoegde Boer
en
Liefdeverklaring
lVeleer (ten lykklacht van een' minnaar
Voorts, under bet opfchrifc Ib11fcella .
over zyn meisle) .
nea, eenige zedelyke bedenkingen, fabelen, enz .
en ein .
delyk zeven Anecdoten .
De Verhandeling over de Poe'ti/ehe compoftie van eenige Schit~
derflukken begint met de billyke klacht, dat veelen, zelfs onder
de fynite kenners, de fchoone kuntten alleen befchouwen van
den kant van bet vergenoegen , dat zy verfchaffen , zonder
hunne aandacht to vestigen op bet zedelyk not ; slat zy baaren
De Schryver fpreekt in liet byzonder van de hell ,
kunnen .
zaame indrukken, die de waardige voorftelling der Bybelfche
Gefchiedenis, door den beitei, her graveeryzer, den etsnaald,
of hec penceel, op onze barren kan voortbrengen . - Hy wil
misfcbien in bet vervolg eenige nog Diet -bewerkte f tuatienen tydvakken op . , era eenige nieuwe ontwerpen , aan de
hand geven . Voor bet tegenwoordige bepaalc by zich tot
eene korte beoordeeling van eenige bekende Werken van RAIt

PHAeL, BENVENUTO GARASALO, ANDREAS LINGI, GAUDENTIO FERe
OLA, A . SACCHI,
RARI, HIERON . DIUTIEN, RO ANELLI, FETI,
PAUL VERONESE , en anderen. Zyne aanmerkingen zyn door-

gaans juist . Edne van dezelven nemen wy gaarne over : , , De
Heilige gefchiedenis moet met bet diepzinnige der plechtigheid
en den ernst der Religie zeifs worden voorgedragen . , Waar
dozen ontbreken , daar misfen wy , in den besten tekenaar,
en den keurigften Schilder, zeer veel van de ftoutfte en gelukkigfte afbeelding . Die bier niet meer eischt, als 'er gewoonlyk gegeven wordt, die weet niei, waartoe by geregtigr3
is, en eert den kunfenaar to weinig , terwyl by niec genoeg
van hem vordert. Is, by voorbeeld, de Criticus niet veel to
goedig, die Diet volkomen eene geheel andere afbeelding der
R r 3
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Engelen , verlangt, als wy tot nog toe gezien hebben? De voor •
ftelling der Engelen, als kinderties ,ofalshdeniwol,
ken, zyn to verre beeeden alle beoordeeling, dan dat ik 'er
iets van zou kunnen zeggen : maar waar in beflaan tog de
grootere afbeeldingen van deze verhevene Geesten ? Zyn zy
wet iets zneer, als Vrouwen met Vleugelen ? Ik ten minften
ken maar zeer weinige uitzonderingen . Waren dan de Grie .
ken maar alleen in ftaat, in de hoofden, en in de houdingen
van hunne donderende Jupiters, alles , war verheven is, to
vereenigen? Her is cen der wonderlykfte contrasten , dat wy ,
terwyl wy nog gees Engelen weten to tekenen, ons evenwel
durven onderwiuden, om God den Vader of to beelden . Her
is hier eigenlyk wet de plaars niet, om op to merken, dat
zelfs de grootfte Kunftenaar dit uooit ondernemen moest ;
masr ik kan tog ondertusfchen niet nalaten to zeggen , dat her
byna tegen den Godsdienst ftrydt, dit to doen, terwyl her,
buiten dat, onmogelyk is, can, onder deze voorftelling, niet
volkomen to bezwyken ."
Wy pryzen deze gantfche
Verhandeling aau onze Schilders en andere Kunftenaars ten
iterkilen aan .
Her geen echter de Schryver, bl . 27 - 29
zegt, aangaande de IVIythologifche werken, hadden wy gaarne
war nader bepaald gezien , daar 'er buiten twyfel in de
ythologie verfcheiden onderwerpen zyn , die insgelyks , waardig
behandeld zynde, eene zeer heilzaame uitwerking op her hart
hebben kunnen.
Uit de Dichtltukjes ftrekke her volgend ten proeve :
YN BESLUIT .
Zal ik voor 't Nageflagte leven,
Dat my fechts na enyn dood beloont,
Naar vergelegen naroem flreeven,
Terwyl 't geluk d;gt by my woont?
Een .4d'laar vlie', met flerke fpieren,
Hoog teen 't Zonlicht . In 't verfchiet,
Ziet hem de Duif ten Hemel zwieren,
En flreelt zyn duiffe, en volgt hem Wet .
Uit de
ifcellanea deelen wy her eerfle mede : „ De
ufett
worden door de Staatkunde der Grooten befchermd ; maar zoo,
als de Slaaven van hunne Heeren befchermd worden, in eene
beftendige gevanpnis, enkel om tot hunne oogmerken dienftig to wezen , nom de gemakkelykheden van her leven, met de
behoeften, die daaraan verknocht zyn, door huti to vermeerderen ; om de mcnfchen weekelyk, vreesachtig, en onderdanig
to gewe wen, cu hun hunne ketenen waardig to uiaken . , lk1aar
even
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even dezelfde Staatkunde, die de gemeene wetenfchappen be .
fchermt , is in geftadige vreeze voor den wasdom van dezel .
ven . Zy weet haar zekere afgemeeten paalen to flellen ; weec
der ziele ketens aan to leggen , en ftremt heure verhevene
vlugt : zy fchryfc der vrye gedachte wetten voor ; zy leidt de
gevangene Genten aan den band rond, en beftraft het onderzoek van nieuwe waarheden , en de voortplanting van meer
verlichte kennis ."
Uit de Anecdoten kiezen wy de volgende ten proeve
„ Villars bedreigde eenen Proviandmeester , dat by hem zoa
ynheer
laten ophangen ; maar de man gaf hem tot antwoord :
en hangt geen mensch op, die ioo,ooo Daade Generaal!
En, als men in Frankryk de voorige Bislers bezit .
fchoppen aan hunne pligten herinnerde , zoo waren zy geen predikt pier, men deelt geen Sn .
woon to antwoorden :
crainenten uit , wauneer men Ioo,ooo Livres aan Lyfrenteat
heeft."

Gezangen der Liefck.
gr . $vo . I6o bl.

Te dmfferdam by J. Allart,
weleer

17.9q. .

In

haar hart

chreef ejuffrouw
Eenzaamen,
heeft zederc zulk eene verandering ondergaan , dat zy
S
deeze Geaangen aan de Liefde heeft toegetvyd . Daar liggen
POST

voor

nu alle die fchoone Celderfche landtafreelen , die berooverende en
vruchtbaare ftreeken om 4lrnhem, vol bosfchen, bergen, dalen,
bronnen, akkers , weiden en kronkelende beekjes ! Zekerlyk
kunnen deeze geene bekoorlykheid meer hebben, nu de Dich .
teres verliefd is geworden ; ten minften mag men dit befluicen,
om dac zy het zely telkens zegt : nu eens in haar Ofer der Lief,de, hoe zy, die, als Solitaire, voorheen, op duizend plekjes,
mec haar book , cen rustplaats vond , uu geen rust meer kan
vinden, nadien deeze door de Liefde vermoord is :
Sinds is Natuur bier lood voor my,
En de Eenzaanabeid verveeleud,
Goon detkbeela, dan de Liefde alleen,
Is voor myn hart meer flreelend .
,'finds ik u kende, is 't vruchtelaas
In deeze liere fireeken
't Geluk to zoeken ; 't is me alom
Op 't lieffle plekje ontweeken, enz .
Wat is bet bedroefd, oo deeze w ze verliefd te,zgn! that
zyn die gevoelige harten van de Dic~ters, Iiaaar vooral die der
DicJn .
R r 4
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Dichteresfen, to bekiaagen , die zodanig door de Liefde gefclterd warden , dat zy aan Ilutjes, aan Fonteinen, saa Hermitas
gies, aan Boschduiven , (wy zwygen van de kwynende llfaan1)
en zelfs aan Honden , moeten klaageu !
De kwellingev der liefde
Zyn meer don haare vreugde r
Zy' drukken 't jagend haate ; '
Het vuur der oogen kwynt ;
In weerwil dezer zorgen ,
In weerwil van dit lyden ,
Yerwenseh ik toch de liefde
boor mynen jangling niq .

't Is waar die kalme dagen ,
Toen 'k zosgeloos kon lagchen,
De min by naam maar kende,
En deelde in al de vreugd
Der Schepslen, die me omringen ;
Toen ik met voile teugen
4/em geluk kon drinken ,
Die dagen zyn voorby .

Waarlyk eene treurige verandering, die de 1?iehteres, in ~1 •
kn deele, op volgende wyze voorftelt :
b! Wat is myn ziel veranderd
Door der liefde treurigheid!
Veortyds was ik altyd vrolyk ,
4ls Natuur my open lag ;
Blyde met een danfend mugjen,
En ten wemelenden worn,
Oaf een magre bleem der heide,
Oaf een blaadjen my vermaak ;
jn hst ryk van plant en lieren
Was de bran van myn genot ;
'k Drank daar uit met voile teugen
't Reinfie vergenoegen in.
In het ryk van plant ex dieren
Ylaeit voor my die bran niet mter ;
'k Sznacht van dorst, en vind gecn drop~en
Van dit rein ge'wegen meer :
X 't vermogen om to deelets
In der Schepfelen geluk,
Is in my al9 uitgejloryen ;

'k Poel
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'k Yoel geen zagte handen rrteer .
Onopmerkzaam treed ik 't kloemtjen,
Hoe her geure en gloeije, plat :
I'ogels, alles zingt rondom my,
Ik alleen zing niet, en kwyn .
WWeggezonken in gedachten,
Pluk ik dikwyls blaadjens kort ;
Onbedachtzaam Jlaat myn flokjen
Plantjens van him wertels af;
'k Zte daarna, met fpyt, de brokken
Der vernielde fchoonheid aan ;
'k Scheam my even, 'k zucht en zink web In myn aiepe Jlille (mart .
Liefde! gy die 't hart vertedert,
aakt gy tevens koel en norsch ?
ja zyt ge ongelukkig,
Liefde!
Dan is tiwe kwelling wreed .
Gelukkig, dat de kwellingen der Liefde niet fltyd dtiuren
Gelukkig , wanneer dezelve vervangen • worden door een gezegend Huwelyk, dat in flaat is om alle deeze kwellingen to
doen vergeeten .
ejuffrouw POST fchynt dit geluk ten deele gevallen to zyn ; want zy zingt, bl . 56, in een fclioon
Stukje : aan de Noordzee , dat de Liefde hear , op Noordwyks barren grond , nu met fill genoegen doer ziogen .
Vervolgens verlaat zy Beekhuizen , Biljoen , den Kei- en Osfen_
berg ; neemt affcheid van alle haare Vrienden In Gelderland ;
van den houten lepel in 't hermiete kluisjen ; van den Sleutel tot dat mosfen hutje ; in 't kort van alle die geliefde
voorwerpen voor Eenzaamen ; om met haaren OVERDOBp ,
to Noordwyk , nieuwe genoegens to fmaaken ; wordende deeze
Gezangen der Liefde door haar Huwlykslied gefloten .
Over bet geheel bevallen deeze Gezangen zeer wel, fchoon
'er verfcheidene regels in voorkomen , die niets meer den
profa zyn .
Eere heeft haar hart , dat bet de opwelliugen
niet ontveinsde, en haare vrymoedigheid, dat zy zich, zon.
der bloozen , aan de ftrenge regels der Etiquette ontcrokken
heeft . Wy fchryven dit als
annen, fchoon wy, onze Vrou .
wen dear over gevraagd hebbende , ten antwoord kreegen :
dat al ware bet zo, dat zy zo verliefd waren als Juffr . POST,
zy bet toch niet zeggen , en nog minder fchryven, zoudec,
Will eene geveinsdheid 1
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Befpiegelende Uitfpanningen en Geestelyke Liederen , op3 bet Tang.
lenzang en de Xomst van JEZUS CHRISTUS in het Vleesci ,
door ADRIANCS GROENENDYK , Ouderling to Rotterdam . life
Stukje . Te Rotterdam by Abraham Groenendylt, 5793 . In
gr. 8vo. 56 bl.
l et oogmerk van den Ouderling GROENENDYK , om zieb be.
zig to houdGn met Godvrugtige Befpiegelingen , is lof.
lyk en nuttig ; en de Onderwerpen, die by hehandelt, zyn
waarlyk verheven ; maar juist daarom gelooven wy, dat by beter zoude gedaan bebben , wanneer by zyne Uitfpanningen
liet had uitgegeeven, ten minften Wet algemeen ; nadien zyn
poetisch genie (indien by eenig poltisch genie heeft , want inn
deeze Proeve blykt bet niet!) op verre na niet in Nat is ,
o n de door hem verkozene Stoffen eenigzins hunner Waardig to
behandelen . Zyne Uitfpanningen zyn niet anders dan gerymde
regels, in welke de gezonde zin deerlyk is mishandeld geworden ; en die overal de grootile onkunde in Spraak en
Spelling verraaden .
en zie , ten voorbeelde, de volgende
Lofzang (van) AFIA .
LVaakt op myn Ziel, Verhef den Heere,
Wilt hens met fiem en Snaren eeren,
• wil uw Zaligmaker zyn,
Hy heeft uw laagheid, doets uitbrekeci,
Dat Volken zullen Zalig fpreken .
• Zaligheid, in 't algemeyn,
Door zynen arm ;eer Sterk,
Verrigte by dit lVerk,
Die laagheid ziet ,
aar Trosfche waan, zal niet be/laan,
•
't lickt, van Jezus Ryksgebied.
qp
Hy rukt van Hangverheve Troonen,
• dat die nedrig zyn, daar wonen,
Verlieft die nit bet laage flof,
Die hongrig .zyn, wit by verzade,
et zalig licht ran zyn genade,
En lyden tot zya Eer en Loof ,
• nam oak Abraham,
Zyn Zaad dat ra hem kwan,
In 't 1•'ree-Verb,nd,
tVa 's Hemels raad, in 't Vrouwerzaad,
Gemaakt voor 's IVeerelds ruinie rond.
WY
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Wy zullen geene Aanmerkingen op deezen Lofzang maaken,
de Stof is to ernflig, dan dat wy de belagchelykheid van den
Voordragt zouden aanwyzen . leder ziet die genoeg. En by,
die de woorden van den Tekst niet duidelyker en treffender
vindt, dart deeze Uitbreiding of befpiegelende Uitfpanning, zat
welligt door bet volgend Staaltje , uit bet Christen rl. B. C.
overtuigd worden, dat de Opilcller even zo geel Smaak als Genie, in dit eerfle Stukje, aan den dag legs. Het it.B .C . begint
met AAA, en eindigt met Z ZZ, moetende deeze letters by
den aanvang dus driemaal genoemd ' worden . Wy kiezen maar
e4nige van de byzonderfte .
QQO
QQQ
T T T
T T T

Hy is geneigt tot u
fly zit aan 's Vaders recxrerhand,
Hy zend zyn Geest ten onderpand
Hy is geneigt tot u .
De Tyriers deelen me!
De ooren uit her verre Land,
Zyn sok in Jezus Kerk geplant
De Tyriers deelen med .

VFV (*) d Sulamiet myn Duly
Leert my en trek my door uw Geest,
Dan is 't myn Zalig fubelfeest ,
YVV
6 Sulamiet myn Duii.
X X X
X X X

Geen Pans of Crucifix
Yergeeft ons Schuld maar Jezus bleed,
Op Golgotha voor ons geboed,
Geen Paus of Crucifix.

Wanneer zal men eens ophouden van foortgelyke Rymela.
rya;n in 't licht to geeven? die den fchoonen Godsdienst vat:
Jpzus wezenlyk onteeren ; en , fchoon met bet beste oogmerk
vervaardigd, de Spotters telkens, als 't ware opzettelyk, in de
hand werken? Wanneer
Zo dra men den onkundigd1
Bier meer zal vleyen, dat ook zyn werk nuttig kan worden ; et;
by naar den raad van kundigen wil luisteren .
(*) Icier meet men zingen
op Dtavy

anders aymen

acv !

uiv ! uiy ! ---

Want hoe zou het

Leer.

Cod
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AN'S LEERAAR .

Leerryke en aangenaame Onderhoudingen voor de Jeugd.
Leyden by D. du ortier en Zoon, 1794, In Svo . 76 bl.

Te

De flichtend vermdftende Leeraar van Knderen en Kindervrienden,
Gevolgd naar het Hoogduitsch van den Heere SALZ AN . Te'
Leyden by A . en J . Honkoop, in 8vo . t66 bl.
ndien Ouders, Voogden en Leermeesters van Kinderen, huetne

moeite wilden aanwenden, om hunne Onderwyzelingen foorJgetyke
Boekjes in handen
geeven, en to leeren gebruiken ; in .
then de Kinderen hufineit le slust mogten opgewekt gevoelen, naar
maate verfandige en welmeenende
annen zich bevlytigd hebben, om in hunnen kring als neder to daalen, en hen, op eenen
aangenaameu en leerzaamen trant, over hunne verplichttngen, en,
©m aan dezelven op eene gemaklyke wyze , en met waar zelfs .
vergenoegen, to kunnen beantwoorden, -te onderhouden ; (in.
then , zeggen, wy , dit gefehiedde,) zou men zeker verwagten
mogen , dat zulke Werkjes reeds eene merkelyke verandering in de Denk- en Handeiwyze der Jeugd , en zelfs in die
van meergevorderden in Jaaren, zouden hebben to weeg gebragt .
lVIaar 't is, helaas! to beklaagen, dat de Uitwerkzelen van zul .
lie nuttige Gefchriften nlet meer zigtbaar zyn . Ondertusfchen
enfchen . en Kindervriend , dat de Lust, omm
verblydt zich de
edemensch toe to brenzo veel Nut, als mooglyk is, aan den
gen , niat word uitgebtuscht, maar, in tegendeet, van tyd tot
tyd , fchynt aan to wakkeren ; gewislyk is de Hoop, dat, cin .
delyk , deeze welgemeende poogingen zullen gelukken, en de
Ondervindittg, dat dezelven, fchoon ze in 't algemeen niet zo
veel nuts doen als men wet zoude wenfchen , echter niet gebeel vrugteloos zyn , de moedgeevende Dryfveer voor hen ,
die gelooven in dit vak lets to kunnee bydraagen, om hunne
kragten to beproeven, waarin wy van harten wenfchen, dat zy
zuilen volharden en wet flaagen!
De twee Stukjes voor.
handen verdienen zeker geen geringe plaats onder de menig .
vuidige Gefchriften van deezen aart , en worden, uit dies
boofde, door ons, ten fterkiten, ter Leezing aanbevoolen .

A L G E

E E N E

V A D E R L A N D S C H E

LETTER-OEFENINGEN .
De Boeken der Chronieken. Naar het Hebreeuwsch : met korte
14anrnerkingen voor Ongeleerden : door v. VAN HA ELS.
VELD .
To Amfieldam , b
. de Bruyn, r79a, 1793 .
In gr. 8 70. a24 en 1 36 b .
e Boeken der Chronieken zyn laater gelchreven dan die
der Koningen : en zy zyn dierhalven geenszints dezelfde, die de Schryver van de Boeken der Koningen dikwyls aanhaalt, onder de benaming van de Boeken der Chronieken, of de 3'aarboeken der Koningen van lJrae'l of van

uda .
Zy worden weinig gelezen , om dat de veel .
vuldige geflachtregisters, en de uitgebreide berigten van
burgerlyke , krygs- , en godsdienfiige Schikkingen , door
DAVID, SALOR O, en anderen , gemaakt, de Lezers of
fchrikken ; waarby no ; komt, dat zy gezegd worden,
zeer gebrekkig en vol fouten afgefchreven tot ons geko.
men to zyn. -- Wanneer men ze echter met oplettend .
heid leest, dan moet men, met HIERONY US, zeggen
„
en zon zich zeer bedriegen, als men geioofcle , op
,, eene waare Bybelkunde to mogen roemen, zonder de
Het naaste
„ Boeken der Chronieken to kennen . "
oogmerk van den Op€teller was voor zyne Tydgenootert
to fchryven ; niaar echter beheist zyn werk, en zelfs de
geflachtlysten daar in, fragtnenten der gefchiedenis, die
ook voor ons van zeer veel aanbelang zyn ; b . v . de be.
rigten van de veroveringen der Ifraeliten, waar door zy
zich hebben uitgebreid tot aan den Euplcraat, i Chron .
V: 9-23, enz ., waar door wy niet alleen verzekerd zyn
van de letterlyke vervulling der belofte , aan ABRAHAL
gedaan, rnaar ookk eon regt denkbeeld verkrygen van, de
uitge€trektheid - des lands , door de Ifraeliten bewonnd ,
van hunne talrykheid, en de magt hunner Koningen .
Daarenboven , daar de Schryver dezer boeken andere
bronnen zyner gefchiedenis geraadpleegd heeft , dan die
van de Boeken Sarnuels en der Koningen , heeft by nietalleen een aantal or ;fchatbaare byvoegzels en ophelderingen op hunnen arbeid, maar onderfle'irt ook, door zytt
LETT. 1794. No . 1d..
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gezag, de geloofwaardigheid zyner verhaalen, zelfs daar ;
waar by van hun verfchilt , en wanneer zyne berigten
met de hunne flryden . - Zy zyn zeker eerst na de
Babylonifche gevangenis , en waarfchynlyk door EzRA,
gefchreven : doch dan is het geflathtregister van zaaoBABEL, i Chron . III: 19 , door een ander vervolgd .
De Schryver had zeker echte Stukken voor zich, mis .
fchien wel de Hofjaarboeken, door de Hofgefchiedfchryvers
der Ifraelitifche Koningen opgefleld (verg_ 2 Sam . VIII : 16 .)
Dit herigt aangaande deze Boeken, nit de algemeene
aanmerkingen van den Heer VAN HADIELSVELD getrok.
ken, meenden wy vooraf to moeten zenden : wy gaan riu
over, om zyne gedachten over eenige byzondere plaatzen
mede to deelen .
I BOEK, Kap . 11: 18 . De Hebr. text is hier duister en
genoegzaam onverflaanbaar .
isfchien is de eenvouwige
lezing deze : „_ KALEB gewan by AZUPIA zyne Huifvrouw,
eene Dochter JERIbTH, derzelver Zoons waren, enz . Vol .
gends de gewoone- lezing zal misfchien JER1oTH een by
wyf van KALEB geweest zyn, en dan zou ik de volgende
woorden, by dezelve, betreklyk maaken tot AZUf3A ; terwyl, vs . 42,
ESA zyn eerstgeboren, enz . nit zyn bywyf JER1oTH zal geboren zyn, Want de zoons der by .
wyven werden, by de Hebreen, voor zoonen des vaders,
die 's vaders ftaat volgen, gehouden, anders dan in het
Romeinfche regt gefchiedt .
Het eerfle is echter het eenvouwigfle .
Deze gefachtlysten hebben, over het geheel
veel geleden, enz ."
Uit de gefchiedenis, Kap . IV : 41, verhaald , befluit
onze Uitlegger, dat de byzondere Stamvortlen, zelfs onder de regeering der Koningen, een zeker zoort van
heerfchappy hebben gevoerd, niet ongelyk aan die der
Arabifche Emirs : en by gist, dat men daaruit misfchien
verklaaren kan de' ongelykheid van magt en volkrykheid,
die wy , in verfcheiden tyden , aangetekend vinden van
bet Koningryk der Ifraeliten .
Op Kap . VII: 6. tekent by aan : „ In de geflachtlysten
Van BENJA IN, Gen . XLVI: 21 . Num . XXVI . 38, 39 .
r Chron . VIII : 1, 2 , en to dezer plaatze , komen verccheiden moeilykheden voor .
In de eerfle plaats, Gen.
XLVI : 21, worden tien zoons van BENJA IN opgenoemd ;
in dd twee volgende plaatzen, Num . XXVI en i Chron .
VIII, vyf zoons ; bier flechts drie, en nog wel telkens
met onderfcheiden naamen .
isfchien zyn van Benjamin's
Lien
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tien zoonen vyf zonder nakomelingen overleden, en (vats)
de geflachten der vyf overigen in den verderflyken oorlog
van dezen Clam met de overige flammen , Richt. XX,
XXI, twee geheel uitgeroeid, zoo dat 'er maar drie zyn
overgebleven, die bier gemeld worden . Wat de naamen
betreft , daar in kunnen fchryffouten plaats hebben ; ook
hadden niet zelden dezelfde perfoonen meer dan eenen
naatn ."
Kap . XIV : 14 . vertaalt by : Gy meet niet regelrecht op
lien aanvallen , maar eenen omweg nemen, om hen in den
rug to komen, en to overvallen, enz . „ Naar de gewoone

lezing (zegt by in de aantekeningen) en Vertaaling van
den Hebr. tekst, zou bet zyn : Gy zult niet optrekken
achter lien heenen : maar dan is' 'er eene openbaare flrydigheid met 2 Sam . V: 23 , daar aan DAVID uitdruklyk
geboden wordt, om hen van agteren aan to vallen ; doch,
wanneer men de Hebr . Accenten bier verlaat , en den
Text eenigzins anders leest, zegt by volftrekt hetzelfde,
bet geen 2 Sam . V. gelezen wordt ."
Kap . VII : 17 . neemt by de Overzetting van
ICHAeLIS
over : En toont my den luister van eenen op het hoogst
verheven mensch, o 7ehovah God! „ 1k verlta de woorden
niet, (zegt hy) zoo als zy bier in bet Hebreeuwsch ge .
vonden worden, en volg daarom de Vertaaling, die An CHAeLIS van deze plaats gegeven heeft .
en zou mis .
fchien ook kunnen vertaalen : gy hebt my aanzienlyk gemaakt boven de gewoone wyze der menfchen , met eene
kleine verandering in de lezing der Hebreeuwfche woorden ."
Op Kap . XXI: I, waar de Vertaaling luidt : 'Fens ftondt
de Satan tegen Ifrael op , en porde David aan, om lfrae6
to tellen , viaden wy de volgende Aantekening : „ SATAN betekent een tegenparty, een befchuldiger, een lasteraar .
Sommigen denken aan eenen raadsman van
DAVID, die bet met Ifrael niet wet meende .
Doch dit

fchynt niet de bedoeling van den Schryver to wezen .
In 2 Sam . XXIV. lezen wy, dat JEIIOVA'S toorn ontfloken
was, e nz . n u fchynt onze Schryver dit to verklaaren ; de
SATAN flondt als een belchuldiger tegen Ifrael, en by was
bet, die, onder Godlyke toelaating, DAVID aanporde, her
geen 2 Sam . XXIV . aan JEHOVA words toegefchreven ,
wiens Voorzienigheid alles befluurt ."
By Kap. XXII : I4., fprekende van de ioo,ooo talenten
gouds, en de Iooo,ooo talenten zilvers, die David aldaar
gezegd wordt tot den tempelbouw befpaard to hebben ,
S s A
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tekent by (let volgende aan : „ Wannneer men deze
ichatten , by welken nog gevoegd moeten worden die
I loofdft . XXIX : 3, 4, 7 , voorkomen, naar de gewoone
berekening tot ors, geld brengt, zou men byl ans twyfelen , of 'er wel zoo veel (chats op de geheele narde voorhanden zy . 11: heb de zwaarigheden, die de Ongeloovi .
gen bier uit ontleenen, beantwoord Byb. verd . VIII Deel,
bl . 28 volgg . Ik zeg bier alleen, dat bet vooreerst mo .
gelyk is, dat de getallen, door fchuld der Affchryveren,
bedorven zyn ; maar voornaamlyk , dat wy de rechte
waarde der talenten, die bier becloeld zyn, niet weten .
ICHAZLIS heeft de fum, by rekening, verminderd tot
196 millioenen daalers . --- 1 n zeker is bet, dat DAVID,
gedurende zyne regeering, in alle zyne voorfpoedige oor
logen, verbaazende fchatten heeft kunnen opleggen ."
Hoofdft . XXIV : lo, by de verdeeling der Priesteren in
vier-en .twintig klasfen, lezen wy, dat bet achtfte lot uitkwam voor APIA . „ Dit is merkwaardig (zegt onze uit .
legger) om Luc . I : 5, 8 . Dewyl men daaruit meent to
kumlen befluiten , dat JEsus in October , maar niet in
December, moet geboren zyn . Het achtft: lot vie] in de
laatite heeft der vierde maand Juny , of bet begin van
.7uly, dus kan ELISABETH, huisvrouw van den Priester
ZACHARIA , zwanger geworden zyn in bet laatst van
3uly of in Augustus , zes maanden daarna words A .
RIA zwanger, dus op bet einde van December, of begin
van fanuary ."
Kap . XXIX: 7 . words een Perfifche munt Darkemon of
Daricus genoemd, omtrent welken by aantekent, dat dezelve naar denen Perfifchen Vorst DARIUS dus genoemd
is, dat waarfchynlyk bet Griekfche woord Drachma daar
van afftamt, en dat men zoodanigen gouden Daricus op
a, ducaat rekent : en by voegt 'er by : „ Wanneer de
Schryver van dit Boek deze munt bier noemt, wil by enkel de waarde dezer vrywillige gift hepaalen , zonder dat
by wil zeggen, dat de gift in deze munt, die veel jonger
is, zou opgebracht wezen ."
11 BOEK, Kap . II: 13, waar de overzetting luidt : „ Ik
„ zend u dan eenen fchrandcren en kunstkundigen man,
„ HURA , [dien ik den eernaam van] myn vader [geef],"
vinden wy de volgende aantekening : „ Deze kunitenaar,
die even zoo heette, als de Koning , draagt den naam
van 's Konings vader , als cenen eertitel, zoo als de Eu .
ropiiehe lioningen iemaud oorn of neef beutelen . To
Tc

DL CHRON1EK1 N .

6t .1

Ten ware , dat Am by 11URADI gevoegd moet worden,
zoo dat zyn voile naatn geweest is 1JURA -AR!." Het
laatile komt ops verre bet waarfchynlykfte voor .
Kap . XI : 12 . wordt verhaaid, (tat, by de fcheuring
van bet Ryk, onder REHABEtm, alle Priesters en Leviten
uit geheel Ifrael tot hem overgingen, dewyl JE1toBlt rt en
zyne zoonen hen van bet Priesterambt veriheten . Hier op
vinden wy de volgende Aantekening : „ JEROSEHN wilde
aan dezen pier toelaten, om den Gtdsdienst to 7erufalem
to gaan bedienen, en zy weigerden den Kalverdienst to
Dan of Bethel to bedienen ; dus befloten zy, om naa Yu.
da to verhuizen .
Tot een verbaazend nadeel van bet
Ifraelitisch ryk, bet welk dus op een9 beroofd werdt van
den geheelen Stam der Geleerden!
Wee bet land,
daar de uitbreiding der waarheid en der veriichting ge .
ilremd , en dus het nut van het algemeen aan de inzichten van byzonder belaug of hcerschzucht opgeofferd
wordt ! "
De legermagt van ASA words Kap . XIV: 8 . gerekend
op 3oo,ooo man uit 7 uda, en a8o,ooo man uit Benjamin,
en dus to zamen op 580,000 ; in de daad een zeer verbaazende menigte, welke veelen, en (naar onze gedach .
ten) niet ten onregte , ook ter dezer plaats een fchryffout
in de getallen heeft doen vermoeden, hoedanige in deze
boeken zeer veelvuldig gevonden worden . VAN HA ELSVELV ecliter twyfelt au de gegrondheid van dit vermoeden, om dat alle man de wapens moest voeren . „ Het
is waar (zegt by) men fchynt met zulke magt geen reden van vreeze to hebben voor een leger van Iooo,ooo
man, gelyk ASA echter vreesde, toen ZERAH de Kufchi •
ter tegen hem opkwam, vs . II, 12 ; maar de krygskunde
hadt toen flechts eenen geringen trap van volmaaktheid
bereikt , dus deedt bet grooter getal toen altyd veel af."
eer waarfchynlyk vindt by een font in de getallen,
Kap . XVI : i , waar by bet volgende aantekent : , BAe •
SA, de Koning van Ifrael, is overleden in bet 2611e jaar
van ASA, dus kan by onmooglyk met then Koning our .
log gevoerd hebben in deszelfs 36 1fte jaar, en dus io jaa .
ren na zyn flood . Waarfchynlyk is het getal bier, en
misfchien in bet laatfte vers van bet voorige hoofdtluk,
fout gefchreven doer de Affchryvers , oP men moest
(voe~t by 'er evenwel by) deze 3y en 36 jaaren willen
rekenen van bet eerile jaar van REHtlJEair , toen de
fcheuring der beide ryken plaats hadt , dan zou bet 36(le
Ss 3
jaar
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jiar zyn bet 15de van AsA. En waarom zou men dug
niet molten tellen?"
Op Kap . XX : a . zegt by : „ Verfcheiden Uitleggers
willen bier (in plaats van Syrie) Edom lezen, om dat
'er, gelyk nit vs . i o en 23 blykt, ook Sefriten of EdoIniten onder deze Stammen waren, en 'er anders in 't
geheel niet van Syrie'rs gerept wordt in dit verhaal .
Doch bet is zeker, dat Syrie de waare lezing is . Edom
lag immers niet aan de Oostzyde van de doode Zee?
en moet bet verhaal wel begrypen . JOSAFAT hadt den
Ifraetitilchen Koning bygeftaan in eenen krygstogt tegen
de Syriers, thans komt 'er onverziens een geducht leger
van beoosten de doode Zee,
oabiten, Ammoniten, enz .
aantrekken, die Zee ow, en zy zyn reeds in 7uda ge .
vallen,, en tot Hazezon Tamar doorgedrongen ; bet ge .
rucht, niet regt de reden van den tocht bevroedende,
verbeeldt zich , dat het een Syrisch leger is, bet welk
eenen tocht bezuiden de doode Zee om na 7uda duet,
oabiten, en andere yolks .
en onder weg de Ammoniten ,
flammen, bet zy vrywillig of gedwongen , medeneemt,
en dus eene geduchte krygsmagt uitmaakt, om den Koning van 5uda to flraffen, wegens zynen krygstocht tee
gen de Syriers. Doch bet gerucht bedroog zich, gelyk
dat meermaalen gebeurt ."
Kap . XXVI: 7 . heeft de gewoone Vertaaling, overeenkomftig de tegenwoordige lezing van den grondtekst, de
JIeuniten .
aar HA ELSVELD leest bier de Ammoniten .
ineers, die, ten Zuiden van
ekka, in gelukkig
Die
Arabie woonden , en aan welken men bier janders gewoonlyk denkt, komen hem voor to verre van de hand
to zyn : en de Ammoniten volgen onmidlyk vs . 8 ; zy
deeden ussta hulde met gefchenken, als ten gevolg van
zyne overwinning, op hen behaald, vs . 7.
Wy befluiten bier ons Uittrekzel, en hopen binnen
kort met onze Lezers de Vertaaling van, en Aanmerkingen op, de Boeken Ezra, Neheria, en .sther door to
lonen .
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Leerrede over de Redelyke, Christelyke, Republikeinfche
Paderlandsliefde, naar aanleiding van z PETRI I : vs . 7 bb .
Gehouden op den Avond van den Algemeenen Dank . Past .
en Bededag , den 26
aart 1794 .
Door w . GOEDE,
Leeraar des Christendoms in de Euangelisch Lutherfche
Gemeente to Campen . Te Amfleldam by
. Schalekamp ,
1794 . In gr . 8vo . 6G bl.

n de Inleiding tot de hier aangekondigde Leerrede
onderzoekt de Eerw . COEDE , waarom de Christlyke
Godsdienst, zo min als ue Vriendfchap , de Vaderlandsliefde
uitdruklyk hebbe aanbevolen, en geeft , van dit verzwygen , redenen , die ons allezins voldoende zyn voorgeko .
men . Zy zyn ontleend , deels uit den aart der zaak zelve, deels uit de omftandigheden van tyden, in welke de
Leere van'Njzzus wierdt verkondigd ; terwyl, intusichen,
in die Leere verfcheiden byzonderheden voorkoomen, welke
de waare Vaderlandsliefde Diet flegts niet afkeuren, maar
veeleer begunfligen en aanmoedigen . In de Verhandeliq
zelve Belt de Leeraar zich twee zaaken voor : to wee .
ten, to doen zien,wat niet, en wat al, voor Vaderlandsliefde moet worden aangezien . Het is geene Vaderlands .
liefde, wanneer men bet land zyner geboorte voor bet
eenige beste op den geheelen aardbodem houdt ; of wan .
Deer men de Staatkundige inrichting , de zeden en gewoonten , welke aldaar plaats hebben, boven alle andere
hoog waardeert ; of wanneer men de,gebreken , welke aldaar heerfchen, telkens uitbromt, en eene geheele omwenteling in bet Staatsbefluur als bet eenig redmiddel
telkens als eene wenfchelyke zaak voordraagt ; of wan .
Deer men bet Volk, waartoe men behoort , voor bet
meent, zo Diet eenig door God beminde Volk houdt, en
op andere Natien, 't zy vrienden of vyanden , met veragting nederziet ; of , eindelyk , wanneer men meent , uit
Patriotisme , andere volken to mogen en to moeten mishapidelen, en den nationaalen haat Diet flegts met woorden,
maar ook met daaden, to betoonen . Niet onaartig maakt de
Eerw . GOEDE , in bet Plot zyner eerlle Afdeelinge, deeze
aanmerking : „ Wy yveren gewoonlyk zo voor de rechtzin• nigheid in ooze begrippen van den Godsdienst, dikwyls
„ zelf met onveraand . Wy fchrikl en voor den naam van
• Kettery, en hooren Diet zonder huivering de lyst van
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Aanen en Isten opnoemen , uit vreeze , dat zy ons
Wy zyn byzonder fterk ingeno.
„ moogen befmetten .

•

„ men tegen de Jooden : --- en nogthans koesteren wy,
• in onze Staatkundige en Godsdienftige manier van den .
„ ken, eene menigte joodfche Ketteryen en Rabbynfche
• onrechtzinnigheden ."
Hier op gaat de Eerw . GoEDE over, om de echte Va .
derlandsliefde ftellig to fchetzen . Zy beftaat, „ in een
„ oprecht, verftandig en yverig ftreeven , om het alge„ meene best van dat land, waar aan men door geboorte
„ of inwooning is verbonden , by Were gelegenheid,
„ met alle mogelyke zorgvuldigheid en naauwgezetheid,
„ to bevorderen ." Dit denkbeeld wordt vervolgens nader ontwikkeld , met aanwyzmg , hoe de Vaderlands.
liefde, zo' wel in eene Eenhoofdige als in eene Repu .
blikeinfche Regeering, kan plaats hebben ; aan welke Iantstgemelde by , evenwel , verre den voorraiig geeft : waarom
by zich dan ook verledigt tot her beantwoorden der Vraa .
ge : „ Waarin belkat het Republikeinsch Patriotisme ei• genlyk, of wat is het Charae`leriftieke van hetzelve?"
et veel oordeel en befcheidenheid , hoewel flegts met
eenige losfe trekken , volgens des Leeraars bedoeling,
wordt deeze Vraag beantwoord, en de voordeelen, welke
een Republikein boven den onderdaan eener Eenhoofdige
regeerinue geniet, ontwikkeld . Naar gewoonte behelst de
Toepasfing een beklag over den zinkenden ftaat van bet
Vaderland, met ernftige Vermaaning, om, door Zedebe .
tering, en door andere gepasre hxlpmiddelen, zo niet den
ouden bloei to herftellen, immers den verderen teruggang
to verhoeden .
Naar ons inzien verdient deeze Redevoering aanpryzing , zo wel om den befcheidenen voordragt , als om
den zaaklyken inhoud . Alleenlyk dunkt ons de Iroorafeer dan eens hebben
raak eenn weinig to uitvoerig.
fpWy,
onder bet aanhooren van diergelyke uitgerektheid,
onkrvonden,dat dezelve den toehoorderen verveelde,

Ce.
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Geloofsbelydenis van een Waarheidzoekende onder de SansCulottes , ten nutte van zyne Broederen , en van din
Gemeenen
an, gelyk ook ter voldoening van des Nieuws.
Getrouw
in 't Nederduitsch vertaald . Alomme to
gicrigen
bekoomen . In wo. 40 bl .
en zonderling flag van SANS-CULOTTE is deeze', welke
bier de pen voert : wat Landsman by zy, wxtea
wy niet . Volgens den titel , op w&lk_ :a wy dat
zyn boekske in 't Nederduttscii vcrcsald is , u do wy
moeten gelooven dat by eieeis t'huis hoort . L,jc, <<an
moet by in ons Land wel eene naauwe corresponuentie
hebben, daar uit de Voorreden blykt, dat by van de Scheuring der Lutherfchen to Amjlerdam niet onkundig is, ja,
zelfs weet, dat zeker Leeraar onder de Doopsgezinden in
die Stad, zints eenigen tyd, van fentimenten is veranderd .
Hoe 't zy, de fchryvende SANS-CULOTTE waarfchuwt zy.
ne
21s wierdt daar door een ligtzinnige , of een Godverzaaker, aangekondigd . „ Hoort, myne Vrienden (Ichryft hy)
„ onder de SANS-CULOTTES zyn goede en edeldenkende
„ waarheidszoekers, welke liefhebbers zyn van leezen en
„ onderzoeken , zoo wel als flegte en ligtzinnige - en
„ dus flaat het immers ook onder u lieden, welke my
„ wel met de flerkIte verzekering gezegd hebben , niet
„ alleen, dat men 'er onder uwe geringere veelen vindt ,
„ welke volftrekt als zonder Godsdienst zyn , en niet be .
„ ter dan Heidenen ; maar ook , dat men thans on„ der uwe grooten en aanzienlyken wel Atheisten, Deis .
„ ten en Naturalisten vindt, en zulken , die zich als
,i verachters van den Godsdienst betoonen, fchoon zy,om
„ aan een ampt to komen, of dat to kunnen behouden,
„ nog boven then de laagheid van ziel hebben , om
„ door een zoort van belydenis to veinzen, dat zy tot
„ de Christenen , of wel Gereformeerde Christenen, be."
„ hooren
isfchien zal eene korte opgave van den hoofdzaaklyken
inhoud van dit zonderling getiteld boeksken veelen onzer Leezeren niet onaangenaam weezen . De onbekende
Schryver vangt aan met eene korte aanwyzing , „ dat
„ de mensch verpligt is, om Godsdienst to hebben ." Dit
leidt by daar uit af, om dat bet aan het allerhoogife
S s 5
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Weezcn , de erkentenis van wiens daadlyk beftaan by
voot if onderftelt , Diet onverfchillig zyn kan , hoedanig
wy leeven : om dat het allergoedertierenfle Weezen at
het mogelyke geluk zyner fchepzelen moet willen ; (fat is,
cie fchepzelen moeten, zo veel mogelyk is, hem gelykformig tragten to worden ; 't welk door deugd en goed doen
alleen kan gefchieden, om dat een mensch zonder Godsdienst ondeugend is ; en om dat by eene zucht na eene
grooter en eeuwige gelukzaligheid heeft . Eene volgende
itelling houdt in, ,, dat het Diet onverfchillig is , wat
• voor een Godsdienst de mensch heeft ;" en eene daar
op volgende : „ Het is allerwaarfchynlykst , dat 'er een
„ Onze Wysgee• geupenbaarde Godsdienst is."
„ ren en Vrygeesten (zegt SANS-CtTLOTTE) ftellen ons
• thans den mensch zeer verftandig voor : maar zy zou„ den zekerlyk zeer dwaasryk van GOD en de deugd
„ fpreeken, zoo zy Diet hunne beste denkbeelden nit den
Naa vervolgens to hebben
,, Bybel ontleend hadden ."
aangeweezen , welke merkteekenen eene waare Godlyk e
Openbaaring moot bezitten, onder welke by plaatst, dat
deeze den natuurlyken Godsdienst Diet moet tegenfpreeken,
tragt SANS - CULOTTE to doen zien, dat niet eene van
de opgegeevene Openbaaringen, behalven den Bybel, de
aangeweezene kenmerken bezitte ; maar dat, daarentegen,
aile merkteekens van eene waare Godlyke Openbaaringe
in den Bybel der Christenen gevonden worden . De Bybel fpreekt den natuurlyken Godsdienst zo weinig tegen ,
dat by denzelven veel meer verfraait en verhoogt . „ De
• kortziende is 't alleen die gelooft, dat de Bybel bier
aar wysbegeerte ,
„ en daar de Rede tegenfpreekt .
„ oordeelkunde , kennis der Oudheden en Natuurkunde,
„ neemen deeze fchynbaare tegenitrydigheden hoe langs
• hoe meer weg." De denkbeelden , welke ons door
den Bybel, aangaanue GOD , worden ingeboezemd, zyn
veel edeler , dan 'er buiten denzelven in 's menfchen hart
Thans voert SANS-CULOTTE
zouden zyn opgekomen .
eenige byzondere rerkteekenen aan , de Godlvkhei'd van
den Bybel uitwyzende . De Bybel is het oudtte Boek in
De verfchillende Schryvers van dit Boek
de waereld .
voeren alien dezelfde taal ; zy fpreeken elkander nooit
tegen . De Zedenleere des N . Testaments is Gode betaamelyker, en beser in ftaat om de menfchen gelukkig
to maaken, dan alle andere voorgewende Godlyke OpenWaare wonderen zyn 'er gefchied , „ en
baaringen .
,, (fchryft
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„ ([cilryft SANS-CULOTTE) zy moeten ter bevestiging van
„ den Bybel gefchied zyn ; anders zonden de Opitellers
,, van den Bybel nook als boden van GOD zyn aange.
~, merkt . Wanneer jesus en zyne Jongeren geene won„ deren deeden , dan was ieder een dwaas , die ten
„ gevalle ~~van hun zynen overgeerfden Godsdienst liet
,, vaaren .
De Bybel behelst Voorzeggingen , die volkomen vervuld zyn .
Uit deeze en meer andere bewyzen leidt SANS-CULOTTE of de Godlykheid van den
Christlyken
odsdienst.
In 't flot maakt by , in antwoord op ee ige zwaarigheden , deeze twee algemeene
bedenkingen : Wanneer de zonden verminderen, dan verminderen ook de twyi'elingen ; en : 'Fr zullen altyd twy .
felingen blyven, om dat 'er weinige zodanige waarheden
zyn, dat tweemaal twee vier, en d at alle cirkels rond
zyn ; en dat ook zelf de Natuurlyke Godsdienst zyne
duisterheden heeft.
Uit deeze opgave zal blyken , dat wy den Steller van
dit boeksken niet t' onregt een zonderling flag van SANSCtJLOTTE noemden , in aanmerking genomen zynde bet
denkbeeld, welk omtrent de Br . . . loozen veelal wordt
gevoed .
et voordagt ftonden wy op den iuhoud wat
]anger ftil,om dat bier, in een omvang van veertig bladzyden, meer aanleiding tot naadenken, dan in meenig boek
van vierhonderd , words gegeeven .

Principes de la Religion Naturelle .
i Haarlem chez
C. Plaat, 1794 . Behalven de Voorrede, 46 bl- in 8vo .
Grondbeginzelen van den Natuurlyken Godsdienst . Uit het
Fransch vertaald . Te Haarlem by C. Plaat, 1794 . Behalven de hoorrede, 54 b l . in 8vo.
Di t boekje is verdeeld in twaalf Lesfen , waarin de
volgende onderwerpen verhandeld worden : I . Wat
de mensch is, en wat by bet meest begeert ? Ii. Wat de
Godsdienst, en welk zyn oogmerk is ? III . De middelen, door welke wy tot kennis van den Godsdienst kunnen komen . IV. Dat 'er een God is ; cerise waarheid van
den Natuurlyken Godsdienst . V. VI . Dat God van eene
volmaakte Natuur is , of alle de volmaaktheden bezit ;
tweede waarheid van den Natuurlyken Godsdienst. VII.
Pat God de waereld beitiert door zyne Voorzienigheid ;
der-
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derde waarheid van den Natuurlyken Godsdienst. VIII,
Dat God aan den mensch eene wet heeft voorgefchree,
yen ; vierde waarheid van den Natuurlyken Godsdienst .
Ix. Dat Godj de betragring van zyne wet wit beloonen,
en de overtreeding derzelve wit itraHen ; laatfte waarheid
van den Natuurlyken Godsdienst . X. Dat de Natuurlyke Godsdienst zeer nuttig is. XI. Dat de Natuurlyke
Godsdienst ougenoegzaam ter zaligheid , en, hier door
zelfs, eerie Openbaaring noodzaaklyk geworden is . XII . Dat
het,zeer waarfchynlyk, of geloofbaar, is, dat God_aan de
menfchen deeze Openbaaring, die voor haar noodzaaklyk
was, vergund heeft ; en wat deszelfs kenmerken zyn .
De Schryver is de Heer A . PEI . DIE LA ROCHETTE,
Predikant by de Walfche Gemeente to Haarlem, die zich
tot dus verre van dit opftel by hot onderwys zyner Leerlingen pleegde to bedienen , en die hetzelve nu in hot
licht gegeven heeft, deels om de gewoone gebreken der
flandfchriften to vermyden, deels' op dat ook andere Onderwyzers en verlichte Ouders hetzelve zouden kunnert
gebruiken . Wy kunnen hot met grond aanpryzen, daar
het volledig, beknopt, en, zoo ver de aart der onder.
werpen toelaat, duidelyk is ; en vooral, daar de waarhe .
den van den Natuurlyken Godsdienst anders doorgaans
geheel of gedeeltelyk weggelaten worden in de Onderwyzingen, die by onderfcheiden Christelyke Gemeenten in
gebruik zyn ; cen gebrek, waar over de Schryver, in zy ;
ne Voorrede, met regt zeer ernflig klaagt.
De Vertaaling van dit Stukje is vervaardigd door c .
caoocQ, Catechizeermeester en Krankenbezoeker to Haarlem, welke op eene plaats van de Voorrede des Schryvers , waar van de Overzetting gefproken wordt , eeno
aantekening geplaatst heeft, die wy hier letterlyk zullen
opgeven : „ Welkers fwakte en gebreeken, ik vooraf zoo
„ gereed erkennen, en wet zoo zeer gevoelen - als dat
en ziet uit doze
„ zy mogelyk berispt zullen worden ."
weinige woorden reeds genoegzaam de onkunde van dezen man in de regelen onzer taal ; maar daareiiboven heeft
zyne Vertaaling doorgaans eene flytheid en ftroefheid, die
de lezing van dezelve zeer onaangenaam maakt . In hoe
verre nu eene vrywillige erkentenis van hat gebrekkige
van zyne arbeid hem ontfchuldige weg ns de onderneg
wing van een' taak, waar toe by niet geroepen was, moge de Lezer zelf beflisfen .
Phar-
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Pharmacofoea Amltelodamenfis nova .

Arnflel . apud P. H.

Dronsberg, 1792 . In 4to . Be!uai,-en het hoorwerk, 2io

bl.

en zich in de afgelopen faaren in Schotland,
en elders , ongemeen beyverd
hadt , om de openlyke Apotheekboeken to verbereren,
derzelver noodlooze onrflagrigheid to verminderen, en de
bereidingen naar de uitvmdingen en ontdekkingen van onzen tyd in to richten, was echter tot Du toe aan dezen
zoo nuttigen arbeid in ons Vadcrlaud de hand nog nieE
geflagen . De nuttigheid of liever noodzaaklykheid hiervan
heeft ongetwyfeld de InfpeL`tores van bet Collegium medicum to Amfterdam doen befluiten , om ook deze zoo
wigtige taak to Londerneemen , en hunne Pharmacopcea,
welkers gebrekkigheid, door den ouderdom van meer dan
cene halve Eeuw, voorzcker niet gering geworden was,
op nieuw to overzien, en naar den toettand der Geneeskunde in bet tegenwoordig tydsbeftek to verbeteren . Dat
hunne pogingen niet ongelukkig zyra uitgevallen, hiervan
geeft deze Pharmacopea nova (in tegenftelling der voorige, die renovata heette, aldus genoemd,) de duidlykfe
bewyzen . Alumme hebben de Dpftellers, zo wel ten aanzien van de keuze, als van de faamftelling der Genees .
middelen, de verouderde Voorfchriften, die uit zoo vee .
lerleie , dikwyls ftrydige , inmengfels plagten to betaan, en
bet kenmerk dier tyden droegen , waarin de kennis der
ateries
edica even gebrekkig, als - de beoefening der
Scheikunde onvolkomen was, geheel achterwege gelatert,
en derzelver plaats met anderen aangevuld, die, hoe zeer
uit een minder aantal ingredientcn beflaande, dit Bemis,
door eene grootere werkzaamheid en door de ervaring
der beroemdfle Artfen gellaafd geneesvermogen , ryldyt
In de Voorfchriften der onderfcheide bereivergoeden .
dingen, en de wyze van derzelver bewerking, zyn ook
doorgaans de vorderingen, welke men nieuwlings in de
Artzeny- en Scheikunde gemaakt heeft, zeer wel in acht
genomen, en meestal naar de ondervindingen der be-,te
Scheikundigen, voor zoo verre dezelve geflrekt hebben, on',
met den minften omflag en de geringfte kosten, tevens werkzaame en gejykvorinige prceparata to verkryaen, ingerichr .
Pryslyk is ook de vcorzurn, welke de Opftellers gehad
hebben, ow den wyngeest, die tot zoo veele bereidingen
g~.,
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gebezigd wordt , en van welks behoorlyke geiteldheid
derzelver geneeskrachten grootendeels afhangen , altoos,
zo veel mooglyk, van een bepaalden graad -van fynheid to
liebben ; zynde met dit oogmerk een foort van vochtweger, onder den naam van Hygrometer, doch die beter
4reometer,, ter onderfcheiding van de gewoone vochtmeters van den Dampkring, zoude genoemd zyn , ingevoerd, diens gebruik achter de Pharmacopxa befchreven
ftaat, en waarvan elk Apotheker verpligt is, ziich to moeten voorzien .
Het beftek van ons Tydfchrift laat niet toe, dat wy
ons in byzonderheden inlaaten, of de Voorfchriften dezer
Apotheek afzonderlyk doorgaan, en ter toetfe brengen ;
hierdoor zoude bet in de daad wel niet moeilyk vallen, nu
en dan gelegenheid tot aanmerkingen to vinden : doch wy
moeten bekennen, dat bet Werk over 't algemeen grootlyks is aan to pryzen, en to meer lof verdient, wanner
men de moeilykheden, die aan zodanig een arbeid eigen
zyn, behoorlyk in acht neemt, gelyk dezelve in de Voorreden dezer Pharmacepxa , (die, even gelyk bet geheele
VTerk,zeer duidlyk en in goed Latyn gefchreven is,) worden opgegeven,en die tevens dienen kan ter oplosfing van
verfcheiden zwarigheden, welke men veelligt, by bet eer.
1}e doorlezen van dit Apotheek-boek, tegens bet invoeren
of uitlaaten van fommige bereidingen, zoude willen bybrengen .
Wenschlyk ware bet, dat 't voorbeeld van bet Amfteredicum ook by andere plaatfen van
damsch Collegium
ons Vaderland naargevolgd, en nog wenschlyker, dat 'er
eenmaal eene algemeene Pharmacopxa _voor geheel Neder .
land vervaardigd werd, waardoor dezelfde Geneesmiddelen, op alle plaatfen , op dezelfde wyze, bereid moesten
worden ; op dat de menigvuldige verwarringen , ja zelfs
fchadelyke gevolgen, die, uit de verfchillende faamftellingen van eens benoemde hulpmiddelen, niet zelden voortfpruiten, eindelyk, tot welzyn onzer Landgenooten, hierdoor rs umaal een einde mogten neemen .
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Ilandelingen van hot Geneeskundig Genootfchap , onder
de Zinjpreuk : Servandis Civibus . Zestiende Deel . Ie
Almfter dam by Petrus Conradi , 1792- In gr . 8vu .
74 b
van dit Genootfchap
to wagten
beef L,
l let welk
Deelmen
voorhanden
, waarfchyniyk
bet laatfte
,
behelst een tweetal Prysverhandelingen, ter beantwoordin,
van bet volgend Voorltel : „ Hoedanig is het juiste denk.
„ beeld der Paraphrenitis ? Verdeelt zy zich ook in foorteu,
„ naar den onderfcheiddn aart der aangedaane Deelen, als
ediaflinum, enz .? Welke
„ bet iddelrif, Hartrakje,
„ zyn de tekenen, die haar van vile andere Ziekten on„ derfcheiden ? En eindelyk : Zyn 'er, onder de Zigk„ ten, daar zy uiterlyk de meeste overeenkomst mede
„ heeft, ook zulke, die eene geheel ftrydige behandeling,
„ namelyk voor eene Paraphrenitis vollrekt doodelyk, ver„ eifchen ? Heeft dit laatite ook byzonder zyn opzigt tot
„ fommige Epidemifche Ziekten? tot welke dan meest?
De Eerfte is van den deer j . R . KLYNPENNINCK, StadS
edicinal Doctor to Nymegen, en onlangs aldaar overleden.
Naar aanleiding van bet Voorltel is dit Autwoord in vier
Hoofditukken gefplitst . In bet eerfte wordt de bepaaling
der Paraphrenitis uit de beste Schryvers opgegeven, en
tevens beweerd , dat de Ziekten van bet
ediaflinum en
Hartzakje Been foorten van dezelve uitmaaken . In bet
tweede geeft by de tekenen op, die de Paraphrenitis eigen zyn , en to gelyk de onderfcheidende kenmerken van
zodanige Ziekten, waar mede zy de grootfte overeenkomst
heeft . In bet derde wyst by aan , welke Ziekte:I
onder de zo evengenoemde, op dezelfde wyze als de
Paraphrenitis behandeld , doodlyk zouden afloopen ; war
onder vooral de pleuritis en peripneumonia biliofa betrokken worden . Eindelyk wordt in bet laatfte Hoofdituk
aangetoond, in welke Epidemifche Ziekten men ten dezen opzichte de grootfte behoedzaamheid noodig beeft, a1,3
b . v . in fommige Gal -Rot - Zenuw- Koortfen , ook in eenige febres Exanthematicae . als Scharlaken - Gierst-Vlek-Koortfen, enz . Alhoewel de Hr . KLYNPI :NNINCK zeer weinig vast
zyne eigene ervaring fchynt by to kunnen brengen, blykt
bet echter, dat by met de beste Autheuren over dit onderwerp bekend is ; ook lieeft by de kenmerken co ge.,ne
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neezingen dier Ziekten , die zo dikwerf bet mom van
waare ontftekingen vertoonen , en als zodanig zeer verkeerd behandeld worden , inzonderheid volgens de Leer
Itellingen van den wydberoeniden STOLL, zeer naauwkeurig opgegeven en met veel oor,ieel behandeld .
Het tweede Antwoord heeft tot Opfleller den Heer
ed . Don`t . to Leyden .
In hetzelve warD . rAS ,
den voornaamlyk de eer[le gedeelten der Vraage, wegens
den aart, de onderfcheiding en,kentekenen, der Paraphre.
nitis, uitvoerig behandeld, terwyl bet laatfte , de itrydige geneeswyze naamlyk der gelykfchynende Epidemirche
Ziekten, waaromtrent bet voorgaande Antwoord zich voornaamlyk bezig hield , flegts ter loops wordt aangeroerd .
Niettemin laat ook deze Schryver veel belezenheid en
geneeskundige kennis blyken , en de aantnerkingen, die
by wegens de oorzaaken, faamftellingen en merktekenen,
der genoemde Ziekte mededeelt, verdienen wel gelezen to
worden .
Eindelyk wordt dit Deel, als gewoonlyk, met \Vaar .
De eerfte behelst een belangryk
neemingen befloten .
voorleeeld eener gelukkig geflaagde doorbooring der Blaas,
.boven de faamvoeging der S chaam been deren , in eene
hardnekkige opftopping van water ; door den Heere
S . POPTA , Stads Heel- en Vroedmeester to Harlingen .
De tweede, door den HeereA . W . BI ANS SCHIPPERS, ed .
Do& to Zegwaardt, 'betreft de zonderlinge uitwerkfelea
van Kreefts-oogen, die, tegens den witten vloed gebruikt,
eene geweldige bloedftorting der baarmoeder veroorzaakten, en, herhaalde reizen gegeven, telkens bet zelfde
gevolg hadden .

Romeinfche Gefchiedenisfen , door AT . STUART .
et Kaarten
en Plaaten . Derde Deel . Behelzende de Gefchieden :s van
het Gemeenebest, van den Ondergang der Fabien tot aan
den Inval der Galliers. Te Utrecht by B . Wild en f. Alt .
beer, I7y ; . In gr . 8vo. 553 bl .

'(n bet wyduitgeltrekte veld der Algemeene Gefchiede,~ nisfen zyn alle oorden niet even ryk ; dit ontmoet men
desgelyks in de bepaalder Gefchiedenisfen van een enkel
Volk, en treft men ook dus eene fchaarsch'ieid aan in
de Romeinfche Gefchiedenisfen , anderzins volop leverende
van
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van floffe voor den Gefchiedboeker.
Beeze fchrailheiti
words onmerkbaar, of liever blyle verburgen, voor`= den
Leezer, indien de Gefchiedfchryver, meer bedagt,-om hem,
op eene genoeglyke tvyze, bezig to houden, dan oni h%tn
eene volkomene G~fehiedenis to fchenken, zieh vergenoege, met die fchaarfche plekken Ingtig voorby to .,
flapper
en alleen in de ryker voorziene etch op to houden ; doer
dit kan niet wel gedaan' warden door , eenen Schryver,,
die de fchakels des tyds , zonder 'er Cen over to .llaan,
volgen wil, en, ten then opzigte, eene volkomene- Gefehiedenis leveren : welk laatfle des Eerw. STUART'S
doel is .
Het Tydperk de'r Romeinfche Gefchiedenis/en op den
Tytel aangeduid , fchoon een vak van vyf-en-tac ;itig
J aaren bevattende , deelt niet zelden in deeze fchaarsch,
heid , of bchelst eene naneenfchakeling van Voorvatlen ,
,die, in 't breede geboekt, eene verveelende eenzelvigheid
zouden baaren , by welke de leeslust , fchoon door eeu
flyl als STUART voert geprikkeld, bezwaarlyk wakker zota
kunnen blyven . Om dit to voorkomen dient cene kunfligo verfcheide nheid, welke by in do wyze van voordragt
meesterlyk bezigt ; d,-n nog 4neer dat by zich in die gelykfoortige gevallen der kortheid bevlytigt, en een onbe .
dwongener loop aan zyne pen geeft , wanneer nieuwere,
of uit anderen hoofde belangryker, zaaken zich aanbieden .
Een Gefchiedboeker fchept de floff- niet , by moot de
voorkomende bewerken , 't geen , ter oorzaake van bet
boven aangeduide , dikwyls niet weinig werks in zieh
beefs , zal men bet geeawen verwekkende eentoonige
voorkomen .
Dit Derde Deel beheist bet Vervolg des Tvieeden Baeks,
en vangt aan met bet Vyfde HoofdJiuk, van den Onderdergang der Fabien tot aan de AanJtelling der Tienmannen .
Do heerschzugt der Confuls en de zwakheid der Gerneens .

manner vertoonen zich beurtelings . Inzonderheid words
bier onze aandagt getrokken door bet Voorflel van den
Gemeensman, C . TERENTIIJS ARSA, tot bet invoeren van
een Algemeen Wetboek, 't welk Rome, in 't Jaar haarer
Bouwinge 292, nog ontbrak . , Uit aeringe beginzelen groot
• geworden, zo fpreekt onze Gefchiedboeker , „ was
aatfchappy in bet zelfde geval ge .
• haare burgerlyke
„ weest met alle andere oorfpronglyke vereenigingen van
„ onbefchaafde menichen, van zeer lang hot gemis van
,, algemeene Wetten niet to gevoelen, hoe noodzaaklyk
LETT . 1794 . NO . 14.

T t

,, d®-

616

u.

$TUART 0

dezelve ook mogen zyn, voor bet maatfchappelyke g4eiDe weinige byzondere Wetten, doof
,,,luk (*) •
• RO ULUS aan zyne ruuwe fpitsbrocders medegedeeld,
,, waren de regels niet gebleeven voor de meeste zyner
„ Opvolgers, die, even als by, in alle andere zaaken„
„ waar voor geene Wetten bepaald waren, over recht en
,, onrecht , uitfpraak gedaan hadden , naar hun eigen
,, •beste weeten of willekeurig goeddunken . rDe Raad en
„ Conftsls waren de Koninglyke regeering , zoo wel in
• deeze bediening en beoordeeling des rechts, als in der .
n, zelver overig gezag, opgevolgd, en hadden zich, bier
„ in, gehouden aan de eenvoudige beginzelen van bet
„ recht der natuur, aaa de gebruiken der Voorouderen,
inflellingen van ttomuLUS en zyne
~, en aan de eerflen
• Opvolgers, voor zoo verre zy daar van de overblyfa
,, zels nog hadden kunnen vinden in de geheiligde boe„ ken, die by de Priesters bewaard werden, en waartoe
• zy alleen den toegang hadden . Deeze gronden hun.
per rechtspleeging hadden zy zorgvuldig verborgen ge• houden voor bet Volk, bet welk, door geduurige oor„ logen afgetrokken , zich ook niet hadt toegelegd op
„• a ne eigene overdenking van de algemeene beginzelen
• des rechts , en voorts meestal op hunne landeryen
• woonende, en alleen op de marktdagen in de Stad ko,, mende , buiten de algemeene vergaderingen niets van
In
• bet burgerlyke beftuur der Overheden moisten .
• zeer veele gevallen waren de Raad en de Con/uls dus
• wetgeevers en rechters tevens, en in alien byna was
• hun oordeel boven alle verantwoording, daar niemand
• uit bet Volk de wettige gronden hunner uitfpraaken
• kon beoordeelen .
„ Is beide nu allergevaarlykst, zelfs in de best mope;
yke maatfchappy van menfchen, die, met de edelfte
• lgevoelens
van burgerlyke gelykheid, nog feilbaare men .
•
• fchen blyven, hoe hagchelyk moet bet dan alzins met
• de burgerlyke vryheid van den geringen Remein ge.
• ftaan hebben, wiens Overheden den zotien waan op,
hunne geboorte koesterden, en van geene kieschheici
S5
,, in de middelen wisten om den geringen burger to on .
„ derdrukken, en zich op allerlei wyzen boven hem to
Het is waar, de aanflelling der Oe,
• doen gelden .
„ meens„

() Capful for lei &m . T. II. p.
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;, imeensmannen befcherrnde den Volkehng tegen den bal .
„ daadigen Adel ; maar war vermogt dezelve tegett die
~, heimlyke dwinglandy, welke,onder net voorwendzet van
„ recht ; haare offers kiezen kon , om ze met her zwaard
;, der Geregtigheid zelve to ontzielen ."
De Raad en de Adel hadden to veel eigenbelang by deeze
weezenlyke gebreken in den Staat, dan dat zy zieh tegen .
sulk een allerwenschlyktle verbetering niet met alle magt
zouden verzet hebben. De tegenwerkingen, de vertraagingen,veel to breed voor ons beflek, leeze men by STUART
zelve, en voele war-elk edeldenkend Romein tnoest gevoe •
len .
en zie by hem in hoe veel bogten men zich
wrong ten aanziene van de aantlelling der TienrnnnTnen .
Van d6ezer Aantlelling of tot aan do bVederaautlelling
der Confuls, geeft ons her Zesde Hoofdfuk een verflag ;
STUART vangt her aan met deeze aancenfchakelende be .
denking : „De rustlooze begeerte der Gemeensluiden, ont
,, de uitfpraak van her recht niet langer to zien afhan„ gen van de willekeurige begrippen der Grooten , en
„ her wederkeetig verlangen van deezen, orn de dreigen .
,~ de rechtbank des Volks voor eenen tyd ten mintlen
,, gellooten to houden, hadden thatts zaniengewerkt aatl
eene volkomene verandering van Romer ganfclie Staats;, befluur . De burgerlyke vryheld, aan de heerschzugttge
„ poogingen der Komngen ontworileld, en met zo veel
,, beleids tegen de overheerfehing der Cmfuls beveiligd,
;, was intusfchen, door den yver dier twee flaatkundige
~, Partyen, aan de goede trotiw eener regeering overge .
laaten , in wier hataden de wetgeevende, uitvoerende
„ en rechterlyke, magt, zonder her mintle opzigt, getleld
„ was ; terwyl bet Volk de eenige grens van dat betluur ;
;, in de tydsbepaaling van edn jaar beftaande , alleen
• fcheen to zulten bewaaken en verdedi?en tegen hun,
,; die dat nieuwe Staatsgellel to vroeg zou len willen om
• ver rukken. - War moest de vryheld niet vreezen
t , van zulk een onbepaald vertrouwen , en hoe ont .
• kwam zy de boeijen , welken haare to yverige verde;, digers haar zelve hadden om de handen gewrongen * 2 "
~~ Diet retie mogt de Gefchiedfchryver deeze vraagen doer
ten
(*)
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ten opzigte van een Tienmanfchap, „ die v66r de aan• viarding van hun ampt reeds dagelyks heimlyke byeen• komften hielden , om de middelen to beraamen , hoe . zy
• hurl flechts voor den jaar verkreegen gezag duurzaamer
• zouden maaken, en zich onderling door eeden verbon• den, rim elkander rimmer tegen to werken . In die , za.
„ menkomften werd de overweldiging en dwinglandy kunstniaatig maatig geleerd ; AiPIUS gaf 'er zyne lesfen, wier voor„ naame inhoud bier op uitkwam, dat men alles, wat eenig
be(luur betrof, naar zicli trekken, en om geene byeen„ roeping van den Raad, veel min van Let Volk, denken
• moest, wanneer men vry wilde regeeren . In den wcord,
• bet geheele Genootfchap der nieuwe Tienrnannen was
„ v66r de aanvaarding van hunne ampten reeds eerie heir .
• looze zamenzweering tegen de vryheid van bet Ge• meenebest ." --en leeze de Gel'chiedenis van die
Tienhoofdige Dwinglandy, en beeve ! Geiui :kig, dat de ge.
drochtlyke regeering van tien willekeurige, en even veel
vermogende, Dwingelanden , die hun buitenfpoorig ge .
zag aan de oneenigheden in bet Gemeenebest waren
verfchuldigd geweest , geen drie 'voile jaaren duurde ;
wanneer bet Staatsbe(fuur weder op den ouden voet
kwatn .
„ De dwaasheden ," betuigt STUART , „ welken de
„ ichrandere DIACHIAVEL in bet beleid van de Regeering
„ der Tienmannen nanwyst , en de haatlyke kleuren ,
„ waar mede de Ouden dezelve eenpaarig hebben af, e„ fchilderd, ilaan echter zoo geheej over tegen de wys .
,, held, welke geheel Europa aan hun irrgevoerde Wet .
~, boek beeft tcegefchreeven, en tegen den eerbied, waar
„ mede diezelfde Ouden alty d van bunne voorfchriften
„ hebben gefprooken , dat de oordeelk-uncle in twytel
„ geraaken moet, of de fchetzen hur .ri-r dwinglandyen,
~, ODs door de Ouden afgemaald, niet rog racer aan een
„ overdreevene zucht voor de vryheid by de Naakomelingy , (chap , dan aan de eVvoudige waarneid, zyn toe to
s , fchryven (*) .
De oudheid is zo gelukkig niet geweest in bet onge .
fchonden bewaaren hunner Twaalf Tafelcn van Wetten
:~ls in bet overbrengen van de verfchriklyke tafereelen
hunner onftaatkundige overheerfching . Naa de oorzaaken
bier
(*)

GoI,ns .

Gefch. der Romer, Tb . L f ceo, $oz .
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bier van opgegeeven to hebben, flaat de Heer STUART
dezelve to boek, met eenige toelichtende aantekeningen .
• Hoe gebrekkig die overblyfielen mogen wzezen,
• oordeelt by hct geheel , waarvan zy zekerlyk deelen
• zyn, al to naauw verbonden met de ganfche inrichting
„ des Remeinfclaen Staats , dat zy uog to groot eenen
• invloed hebben op de algameene rechtsgeleerdheid en
• rechtsoefening van deezen tyd, dan dat zy derzelver
• plaats in deeze Gefchiedenisfen, met her rechtmaatigfte
gezag, niet zouden invorderen ."
Het Rolneinfche Volk, welks Lota'evallen, van de Wederaanftelling der Confuls naa bet Tienman/chap tot aan
den Vejifchen Kryg, in het Zeven to Hoofdjtuk befchree-

ven worden, vouut in de toen eerct aangeflelde Confuir
niet flechts Verloslers van her ondraaglyk juk der dwing .
Jandye , maar teveas Confulr , die voordeeliger Wetten
voor den Burgerfland Inaakten, dan de Gemeensmannea
nog ooit hadden durven voorflellen . Zy, met naamen
en AI. HORATIUS BAI2BATUS
L. VALERIUS POTITIUS
waren, orn met onzen Gefcliiedboeker to tpreeken, ,, niet
• minder door hunne eigene , dan door de overge .
„ erfde gevoelens hunner Voorouderen , edelmoedige
,, eerbiedigers van de alge:neene rechten der burger• maatfchappy , en vonden in eenen Staat , die oqr.
• fpronglyk op eerie onnatuurlyke ongelykheid , tusf'cheaa
• Burgers en edeburgers, gevestigd was 0 gereede aan„ leiding om hunne rechtfchapener denkwyze openlyk
„ aan den dag to leggen . Daar de Raadsheeren zich tot
• .nog toe net ehouden hadden geagt aan de belluitea
,,,van alle de overige burgers, deeden deeze Confulr in
,~ eerie algemeene Volksver ;;adering in bet veld van
ars
• eerie Wet vastflellen , dat de Befluiten der Wykverga,, deringen (Piebifcita) Cdletten voor bet ganfche Volk zou• den zyn . Om het recht van beroeping van elk Bur-

• ger op bet geheele Volk , een recht , waar rnede de
„ burgerlyke Vryheid ftaan of vallen moest , en bet geen
• de Tienhoofdige Heerichappy geheel hadt vernietigd ,
„ niet flegts to herflellen, maar, oak voor eeuwig onfehend• baar to maaken , deedeu zy deeze nieuwe Wet door• gaan ; dat nienzand ooit eenige Overheid boven dit recht
,, .zou mogen verhefen , en dat lay , die zulks zou willen
• doen, met ec?2t van elk kon omgebragt worden ."

et een ftil wisnoegen droegen de meeste Grooten bet
invoeren van deeze en eenige andere de B .urgerlyke VryT t 3
held

K. STUART'S
430
heeid kragtdaadig begunitigende Wetten.
Zo zeer begun .
fligd en iii gezag geftyfd vielen 'er Regtsvorderingen
Het Volk Itelde Penningmeesters to velde aan .
roor .
Doch ontmoette bet Volk tegenitand van twee eifchen .
De eerfe, de affehaffing der Wet, welke bet Huwlylz
tusfchen de Patriciers en Plebejers verboodt ; en de twee.
de, dat een van beide de Confuls altyd een Plebejer be.
en redenvoerde in den Raad daar
-hoorde to zyn .
tegen ; doch de VDorfteller dier eifchen , de Gerneensman
CANULEIUS, lief zich voor bet Volk l;ooren : ,, Reeds
„ lang zag ik , 6 Romeinen! met welk gene veragting de
,, Raadsheeren op u nederzagen , en u naauwlyks als
y,
edeinwooners van Rome konden dulden ; meat nooit
~, duidelyker dan nu , uit hunnen afkcer van voorftellen,
,, welke hun waarlyk flechts herinneren , dat gy hunne
Wy vraagen eene wederzydfche
edeburgers zyt .
,,
„ Huwlyks-vereeniging met hun, welke ni,et geweigerd
,, wordt tusfchen nabuuten en vrecmdelingin ; wien wy
,, zelfs bet Burgerrecht, welk immers nog veel belangryker
Voorts eifchen wy to rug, 't geen een
3, is, toeftaan .
„ onvervreemdbaar cigendom des Volks is ; dat bet zelve
,z de hoog[te ampteu in den Staat den geenen moge op.
„ draagen , wien bet dezelven meest waardig keurt . Verdienen beide deeze eifchenzulk eene woede, als waar
~; door men zich naauwlyks van geweld - teen my Icon
• onthouden ? Zou dan het land zoo noo zaaklyk ten
• gronde moeten gaan , wanneer bet Volk niemand
,, buiten floot van de hoop om mede dep Staat eens
,, to befIugren ? Zou bet dan waarlyk even onver,, fchillig zyn, of een flaaf of een vrygebooren her land
~, regeerde, dan of een Plebejer of een Patricier bet roer
Dus denkt men, dus fpreekt men
;, in handeu bieldt .
,; echter, en wat kan u leevendiger den diepen fmaad vats
,, uwen rang doen gevoelen. Een Burger Conful ware in
„ bun oog eene heiligfchennis .
Zou men order de
,, Plebelers geene waardige menfchen vinden, die bet pur.
„ per zouden vereeren?
„ Het is waar, wy dringen op eene nieuwigheid ; maar
„ mogen 1 er dan nooit nieuwigheden plaits hebben r
• fehoon ze nuttig zyn , fchoxm ze voor een nieuw
,, Volk onontbeerlyk zyn? Dus wierd alles Veroordeeld,
!, TULLIUS, invoerden , dus
,, het geen RO ULUS I NU
• wierd de geheele vestiging van ours vrye Gemeenebest,
,, met a1le de nieuwe aanftelli,rgen van onderfcheidene
,, Over-
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0 , Overheden, veroordeeld . De Wet der Tienmannen om.
„ trent bet Huwlyk was nog onlangs eene nieuwig .
„ heid (*), hierom eifchen wy haare affchaffing Diet ;
„ maar om bet fchreeuwende onrecht, bet welk zy aan
• bet talrykile gedeelte der Burgers doet . Vreezen zy
„ waarlyk voor ontheiliging van hun bloed, laaten zy
„ hunne zoonen en dogteren afhouden van eene bur• gerlyke vereeniging ; wy zullen hunne kinderen geen
• geweld aandoen, dit laaten wy voor den Raadsheerly .
• ken wellust over ; maar dat zulks door eene Wet ver •
„ boden is, moet den Burger onverdraaglyk zyn, en den
• Staat altyd in twee partyen deelen .
en verbiede ons
• dan ook maar naast eenen Patricier to woonen, met
• hem denzelfden weg to gebruiken , of dezelfde lucht
,, in to ademen ! Hunne voorgewende vermenging van
• rangen lydt zelfs geenen last ; wanneer de kinderen
„ inimers hunnen Vader volgen, winnen wy by de groot„ fte toegeevenheid voor ons voorftel Diets anders dan
„ dat onze menschlyke en burgerlyke geiykheid openlyk
By wien rust eindelyk bet Op .
„ erkend wordt .
„ pergezag, by den Raad of by bet Volk? Voor alien is,
„ na de verbanning der Koningen , de Vryheid gelyk.
Het Volk kan naar welgevallen
„ maatig bevogten .
„ Wetten maaken, die bet heilzaam oordeelt, en bet is
„ dwinglandy wanneer de Confuls wervingen tot gezogte
,, oorlogen, als ftraffen tegen 's Volks voorftellen, gebrui„ ken . Gelukkig, wy tellen ze niet, en verklaaren thans
„ plegtig, 6 Confuls ! dat bet Volk gereed is uw ge .
,, leide tegen waare of gewaande vyanden to volgen ,
„ wanneer gy bun bet onderlinge Huwlyksrecht weder .
• geeft , en aan waare verdienften den toegang tot de
• hoogfte waardigheden vergunt ; maar dat niemand de
„ wapenen op zal vatten voor trotfche meesters, die den
„ onzen geen deel aan hunne eer , geen deel aan hunne
• liefde, vergunnen! "
Dit
(*) ., Geene Wet had eigenlyk nog v66r dien tyd eene Hu.

• welyksvereeniging tusfchen beide de flanden verboden ,
,, wear tegen de dwaaze vooroordeelen van edel en onedel

• bloed krachtig genoeg geweest waren ; doch izuik eene Wet
• hadt den Tienmannen noodig gefcheenen , na dat de toe .
• neeming van den Volltsinvloed in het Staatsbeffuar dien
„ fcheidsmuur meer en meet ondermynd had ."
Tt 4
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Dit-Hoofdftuk ontvouwt ons voorts de invoering der,
Krygstribunen , van her Cenforfchap , en her daarftellen det
foldy voor de Ronneinfche Krygsknegten, welke laatlte byzon-

derheid w y .i n ons plan byzonderder hadden t8 vermelden ;
doch wy zyn reeds breed genoeg geworden, en moetan
nlleen by al her uitgettokkeue nog voegen, dat bet 4chtfle Hoofdjluk, waar made dit Deel ten einde loopt, ons
dell Vejifchen Kryg befchryft, waarin , naa een tienjaazig on
opgebrooken beleg , de beroemdite Stad Van Etrurie ten
gronde ging .

De Oude en Nieuwe Conflitutie der Tereenigde Stan
ten van ~Imerika giit de beite Schriften in haare gronden ontvouwd , door
r. GERHARD DUPII3AR , Lid van
de
aatfclaappy der Nederlandfchc Letterkunde to Ley .
den, van het Provinc. Utrechtfche Genootfchap, en van
het Genootfchap Pro Excolendo jute Patrio, to Gronin.gen . Tweede Deel . Te JImJterdam by J. A . Crajenfchot,
1 794- In gr . 8 vo . 276 bl .

rL oen wy hot Eerfte Deel van dit Waarheid- en Vry •

heidlievend Work aanlcondigden (*), betuigden
wy, ten Plot, na her Vervolg to verlangen, en b,eloofden,
niet in gebreke to zullen blyven , orn den verdienstlyken arbeid, zo ras dezelve ons in handen kwame , op
Gene wyza deuzelven waardig , bekend to maaken, ea
zullen ons van de volbren'ging deezer belofre kwyten .
Doch kunnen wy niet naalaaten , vooraf, nit bet geen
de Heer DUDInAR aan den Leezer zegt, met veel genoegen , hot volgende over to neemen : „ Det gewigt der
• Onderwerpen, in dit Tweede Deel behandeld, doer o,-is
• 'denken , dat zy , die her voorige met genoegen ontvangen bebben , flit met geene mindere belangnee• thing zullen doorbladeren . Gaarne zouden wy zien,
• dat her ook in de handen van zulken onzer hedendaag„ fche Schryvers vallen mogt, welken, oni de woorden
• der° Letteroefeningen de onzen' te' roaaken , als zy van
• T/olkiregeering fpreeken, altoos het oog van de Vereenigde
,,,Staaten van America afwenden (i), of, gelyk wy, ten
„ hun .
(*) Zie boven, bl . 168.
(;j Ald . bl . j78-*
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to onderflel„ hannen voordeele , zouden verkiezen
„ len , nog nooit met voldoende aandagt het oog daar
„ op gewend hebben . Indien de zodanigen de klisto,, rte, de Staatsgefteldheid, en den tegenwoordigen t , ),,23 , ftand, van Noord-America overwogen hadden, zouden
• zy begrypen, dat het, om het fchadelyke van de Po• litieke Vryheid door voorbeelden to toonen, niet ge„ nueg is , tegen eene Natie to declameeren , die, door
„ buitenlandiche wape ; .en aangevallen , door verraadcry
„ en burgerkryg vericheurd , nog Dimmer her bedaarda
,, tydpunt heeft kunnen vinden, welk gefchikt was o .n
„ die Vryheid op eerien vasten grondffig to vestigen .
„ America biedt het ecrite voorbeeld aan van een Volk,
„ welk, in 't midden van de diepfle rust, dat is in eerie
„ omilanaigheid , waarin de verichillende begrippen cn
„ hartstogten onbelemmerdst kunnen to voorfchyn komen men , zich zelf eene Conilitutie heeft gegeeven , die
„ geheel op holksvryheid is gebouwd .
en betvyze,
„ dat , daar de holksvryheid de Burgerlyke verdelgt ; dat,
„ daar de •G elykheid tot die dwaaze uiterflen words g ;• dreeven, welken men derzelver Voorflanders zo onge'rymdlyk opdringt ; dat de duizenden,die uit alle hoeken
„ van Europa, inzonderheid nit dat Britfche Ryk, weiks
„ zogenaamde Conilitutie eertyds zo algemeen werd be„ wonderd , hunne door verjaariage geheiligde Reg,:e„ ringen derwaards ontvlieden, en meer en meer ande„ ren aanlokken, Diet anders zyn dan eene fchaare va .z
„ misleiden , die , hunne Burgerlyke hryheid door I.• Politieke uitgeroeid en vermoord vindende , blootlyk
„ medegenooten zoeken , om in hun onheil to deelen,
„ en daar door hunne fmert to verligten .
en bewyze
men zwyge . Hic Rhodus, hic Salta l "
• dit of
Dit TWeede Deel is op denzelfden voet als het voorgaande ingerigt . De twee eerst voorkomende Afdeelingen,
de X en X I. b y voortgang, bevatten Historifche Berigten
van DU BAR'S eigen opflel , en draagt de X ons vooe :
De verdeeldheid der Gemoederen in America over het Ortwerp der Nieuwe Conftitutie --- llanneeming van dezelrc
in de onderfcheidene Staaten , Penlyivanie , Delaware ,

Nieuw Jerfey, Georgie , Conned cut ,
asfachufetts , N h .
ryland , Zuid-Carolina , Nieuw Hampshire , Virgini,--,
Nieuw York . --- Noord Carolina verfchuift die aanneerraing .
Tt 5
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De XI geeft ons op , bet BeJluit van bet Congres - tot
bet in werking brengen van de Nieuwe Conftitut4e
Opening van bet lVieuwe Congres
Ferkiezing van
Prefident en Fire Prefident
Eerbewyzingen aan den
J'refident - Het Nieuwe Congres regelc de Departemen .
ten der Uitvoerende
agt, de Geregtshoven, de telling der
Folks en bet ftuk der Naturalizatie -4anneeming van
de Nieuwe Conftitutie door Noord Carolina en Rhode
i iland .
Gefchiedkundige Berigten, die ons den moeilyken weg
aantoonen , langs welken men , met veel behoedzaamheids
en overlegs, bet gewenschte einde bereikt heeft . -- Gefchiedkundigg Berigten, bier en daar doormengd met tref .
tende gevallen.
Wy kunnen ons niet wederhouden
van de verkorte opgave der Verkiezinge van den groo,
ten WASHm1GTON tot Prefident met eenpaarige Stemmen
van alle de Kiezers .
,-Nooit hadt men op deeze Pla .
,, n :et eene algemeener en zuiverder nationaale vreugde
„ aanfchouwd, dan die, welke Op WASHINGTON'S verkie.
„ zing in aller harten huisvestede , in alter oogen was
„ to leezen .
en zag de zegepraal der Deugd ; eene
„ zegepraal, welke self den overwonnenen geene verve„ dering kostte ; dewyl , wie ook zichzelven op den
,, tweeden trap van verdiente jegens bet Vaderland
„ plaatzen mogte, niemand weigeren kon aan WASHING,
„ TON den eerften toe to kennen, Genootfchappen van
„ de ftrydigfte beginzelen beyverden zich om in 'dit ftuk
„ hunne eensgezindheid openbaar to maaken , door brie .
,, ven van plegtige gelukwenfching aan den nieuwen Pre„ jident to doen overhandigen . Verfcheide Steden dee .
~, den hetzelfde. Lets daar uit mede to deelen zou over.
en voege, in zyne verbeelding, alle de
„ tollig zyn .
„ uitdrukkingen zamen , wellcen ongeveinsde hoogagting
,, en verfche dankbaarheid kunnen doen gebooren wor„ den , en derzelver inhoud is gevonden, ' Een deezer
„ ftukken zonderen wy maar nit, dat naamlyk van de
„ Burgers van Alexandria , een Steedje in de nabuur„ fchap- -van
ount Vernon , de verblyfplaats van den
„ Generaal, waar nit wy dat gedeelte zullen rrekkm, welk
,, tevens ftrekken kan, om den Leezer eeu denkbeeld to
an , ze.,
„ geeven van de wyze op welke deeze groote
3 , dert dat by, in den Jaare 1783, het hoogfte Krygs„ ampt, niet alleen vrywillig, maar met vreugd , voor
,, den
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den hand van cen byzonder Burger verwisfeld , en zyp

zwaard tot eene fikkel yerfmeed hadt, tot nu, dat zyil
• Vaderland andermaal oordeelde deszelfs dienst niet to
„ kunnen derven , zyne dagen hadt gefleeten . „ „ De
„ „ eertte en de beste der liurgeren , (dus luidt her)
• „ moot ons wederom verlaaten, onze Ouden verliezen
„ „ bun cieraad, onze Jongelingen bun voorbeeld, on .
„ „ ze Akkcrbouw hunnen verbeteraar, onze Koophan• „ del hunnen vriend, onze apkomende Akademie haa .
ren befchermer, onze Armen hunnen weldoener, en
9, „
• „ de biiinenlandfche Scheepvaart van de Potowmack,
,, „ welke nuttige zabk door uwe ouophoudelyke poo .
• „ gingen ° reeds ten deele tot f}and gebragt is (#),
• „ haaren inil:eller en bevorderaar." "
„ Dan, welke betuigingen zulke gefchriften ook mog .
• ten bevatten, zy konden diet dan flaauw zyn, verge .
• leeken by de uitwendige tekenen van algemeene vreugd,
• welke den Prefident vervolgens overal op zyne reis
De plegtige optogten
, 1 na Nieuw- York vergezelden.
• van eewapende Burgeryen , de begroetingen met grof
• en klein gefchut, bet luiden der klokken, bet afflee• ken van vuurwerken , deeze en diergelyke diugen ver .
Eene
• dienen hier naauwlyks genoemd to worden .
• meer harttreffende vertoonitig zweefde by elken flap
an des Volks . Duizen .
• voor de oogen van deezen
„ den, tienduizenden, waren gefchaard langs de wegen,
• niemand fcheen zichzelven to konden voldoen, in bet
,, genoeZen , welk by gevoelde , aan anderen to doer ;
y , blykeil ; ma-.r elk keerde voldaan na zyne wooning ;
• dewyl bet hem ten minfl :en nog eenmaal in zyn lee .
,, ven hadt molten gebellren, zynen besten Wend, hem,
„ wrens
{*) In eene breedere Aantekening vinden wy vermeld , dat
Fle Regeering van Prginie WASHINGTON, ter erkentenis van zyne
gednane dienflen , in bet bevaarbaar maaken vau de Potowanack
en de Yames Rivier , $o Aandeelen in bet Fonds der daartoe
opgeregte Compagnie aanboodt ; doch by antwoordde beleef .
delyk , , dat by, eens bet onwrikbaar befluit genomen heb• bende om zyne hand voor alle belooning in Geld to fluiten,
„ daar van, ouk in dic geval, niet kon afgaan ; maar dat by bet
„ hem toegedagte, indien de Regeering dit goedvondt , gaar• ne tot oogruerken , die bet algemeen weizyn bevorderen
uf. Vol. 1 .
• konden , zoude bel}ennnea . " Zie .4mer .
p. I 4 .
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wiens weldaaden zich mede over zyne laate Naakome„ lingfchap konden uit(trekken, to aanfchouwen .
„ Ondertusfchen was in dit alles niets dat den Heer
~, WASHINGTON vreemd l onde voorkomen . Toen by zynen gewigtigen post , naa 't fluiten van den Vrede,
„ haft nedergelegd en na zyne haartftede to rug keerde ,
„ ontving de amptlooze Burger overal dezelfde tekeneu
• van eerbied als thans de Hoofdperfoonadie in de Re .
• geerindes
g
Lands. Deezen volgden hem ook nader„ hand, toen hy, naa het eindigen der eerfle Zitting van
„ het Congres, eenen togt deedt om de Oostlyke Staa„ ten van het Bondgenootfchap to bezoeken .
ogten de Beheericliers der aarde eenmaal getuigen zyn
ten
„ van zulk een'tooneel! Zy zouden dan zien, dat waare
„ grootheid, de grootheid van den
ensch , niet noo„ dig heeft , eene reeks van Voorvaderen op to tel .
„ lets, voor welken de Volken gewoon cvaren in 't flof
• to buigen. Ook voor hun buldert het gefchut, ook
,, voor hun ontiteekt men zogenaamde Vreugdevuuren en
„ Illuminatien ; doch de floet die hen omringt zal hen
„ vergeefsch zoeken diets to maaken, dat haare toejui„ thing de toejuiching der Natie is, en dat de op hoog
,, bevel brandende lampen iets meer aanduiden dan de
,, onderwerping van een door vrees beteuceld Volk .
„ aar neen ! Blyft op eenen aftiand, VeroverAars der
„ aarde, die tienduizenden vernielt, om u van duizenden,
„ met welken gy den kring uwer heerfchappye hebt
„ uitgebreid, te doen aanbidden en to doen vloeken . Blyft
• opgeflooten in den kring van uwe vleijers, op dat de
waarheid u nirnmer genaake, en u een fpiegel voor
,, houde , waar in gy voor de eerflemaal uzelven zoudt
„ bezigtigen, en uwe weezenlyke betrekkingen tot alles
Vernederde hoog• wat u omringt leeren kennen .
„ moed is to ondraaglyke flraf voor de troetelkinderen
„ der weelde ; egter zoude het onhoflyke fpiegel u doen
enfchenvriend, op eenen
„ zien, dat de Wysgeer, de
„ ALEXANDER durft nederzien , terwyl by de Godheid
• looft, dat eens een WASHINGTON was gebooren ! "
De volgende Afdeelingen zyn wederom genoegzaam tilt
the Federalist getrokken ; met die invlegtingen en uitlaa .
tingen, welke deeze Onderwerpen belangryk voor alien
kunnen maaken . De XIIde Afdeeling heett deezen Inhoud
,,

„Inleiding tot de bef chouwing - van den aart en de waarfchynlyke uitwerkzelen der Nieuwe Confiitutie, ten einde daar uit
den
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den grand van derzelver volmaaktheid to beoordeelen
Voor- en nadeelen der onderjciteide Rcgeeringsvormen
De grondfiag der Con/titutze Republikeinsch - Europifche Staaten oneigenlyk Republieken geheeten .--,_ Nadeelen der oude l%olksreg .eringen door de Tlorderingen in de
Staatkunde ont,'eeken .

Deeze geheele Afdeelilag , fchoon kort, is voor ons
ter overneeminne to lang , hoe gaarne wy ook ons
Werk daar mede zouden opcieren ; mete treft 'er eene
bondige ontwikkeling aan van veele denkbeelden , die
veelal lang uitgefponnen en daar door verdonkerd zyn .
Het zal den Leezer niet verdrieten, eon en ander, bier
uit ontleend , aan to trefl'en . Uit voorheen berede .
tteerde Uellingen , zegt by , „ is ten overvloede op
• to maaken , dat, wanneer wy van eene Republikein,,
• fche Regeering fpreeken , men onze uitdrukking niei
• behoort to verwarren met die van zoutmige Staat• kundige Schryvers , die , niet zo zeer op den wpa •
„ ren aart der dingen als op de in gebruik zynde be .
• naamingen bet oog vestigerde , het woord Republiek
„ dtkwert op zodanige Staaten toepasfen, in welken geen
• kenmerk van eene \% olksregeering is to befpeuren . Het
„ is eene doorgaande gewoonte, de Vereenigde Neder .
„ landen met den naam van Republiek to beftempelen,
„ hoewel nit het geringite gedeelte der Oppermagt van
,, het Volk afkomftig is . Dezelfde titel wordt aan Fine.
„ tie gegeeven, fchoon daar her groote lichaam des Vol( :s
„ door een handvol erflyke Edelen op de volftrektfle wy .
„ ze wordt overheerd ; als mede aan Poolen, hoewel daar
„ niets- to vinden is dan een mengzcl van Ariftocratie en
onarchic , en tvel zulk een flegt mengzel als men
„
„ met mogelykheid uit beide zou kunnen maaken .
Niat
„ gepaster heeft men Groot Brittanje, welks Regeerings„ vorm allcenlyk een Republikeintchen tak heeft , dt-„ met eene erflyke Ariflocratie, en cen ee ;ihooftg be .
y , flier , verbonden is, op de lyst der Gemeenebesten ge .
• plaatst . Deeze voorbeel-fen van Staaten, wier Regee„ ringswyzen hyna zo zeer van elkattder als van eene
„ weezentyhe Volksregeering verlchillcn, toonen de groote
,, onnaauxkeurigheid , met welke men het woord Repu„ bliek in het behandelen van ftaatkundige onderwerperl
• heeft gebezigd ."
Naa aange oond to hebben dat de Regeeringsvorm in de
Yereeuigde Staaten van America, met vollen regt, den naant
van
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van Republikeinich verdient, vaart de Heer Dtl' BAa voort : ..

, r Dan juist deeze omftandigheid , dat de Regeeringsvorm
,, van Noord-America volftrekt Republikeinsch is , zai by
, ; zommigen eene genoegzaame reden opleveren , om daar
y , tegen uit to vaaren , en dezelve als een broeinest van
„ verwarring , kabaalen en beroerten , of to fehilderen .
,, Ook behoeft het den geenen, die met de geichiedeuia .;
,~ fen der k1eine Gemeenebesten van Grirkenland en ltatie
• bekend zyn , aan geese ffof t tot dcciameeren to Wit„ breeken . I-let is oumogelyk dezelve to leezen zonder
;, den tterkflen afkeer to gevoelen van de onrust ; welke die
„ Republiekjes in onophoudelyke beweeging hieldt, ell
, i van de fchielyke opvolging van omwentelingen, welkeil
• dezelven heeds tusfchen de beide uiterlten van onder,~ drukking en regeeringloosheid deedt flingeren, Vin Jt
itovan kaltnte , zy fchynen a1leenz
i , men er fomtyds dagen
fl'~ to vergaderen tot -nieuwe an,~ lyk to dienen om
• weerswolken . De tusfchenpoozen van gelukkiger tyden t„ welken 'er zich nu en dan vertoonen , befchouwen wy
; ; zelfs met een mengzel van leedweezen , ontftaan nit de
„ bedenking, dat die behaagelyke tooneelen weldra door de
;, woedende baaren van verdeeldheid en oproer zullen over=
,, ftelpt ~worden . Indien 'er eenige ftraalen van kortftondige
• glorie nit de duisternisfe voortfchieten , wier vlugtig fchyn,~,
„ zel onze oogen voor cen oogenblik kan doen fchemeren ,
y, zullen dezelve ons to gelyk herinneren, hoe beklaagens• waardig het is , dat de gebreken in de Regeeringsvor• men heeds moesten in den we- than , om de yverigfte
annen van de uitmuntendPe talented
poogingen van
„ en verheevenfte gevoelens , welke van tyd tot tyd in
• die Republieken ontftonden , van alien goeden uitflag
, ; ten nutte van de gemeene zaak to beroovem
„ De wanorden , die de jaarboeken van die kepublie :.
„ ken. ontcieren , hebben aan de Predikers van ha D~s• potsmus redeneeringen aan de hand gegeeven, om niet
„ alleen op den vorm van een Republikeinsch Beftier ,
• maar tevens ook op de gronden van alle .Burgerlyke
en heeft den Voorflanders van
„ Vryheid, aan t -vaflen .
• eene vrye Regeeringswyze, met een kwaadaattig genoe„ gen, en als in zegepraal , alle de rampen, aan die voor=
„ maalige Republieken overgekomen, voor de voeten ge .
„ worpen , en het befluit opgemaakt , dat Vryheid ntmaati , mer met de behoorelyke Onder-gefchiktheid in eene
„ fchappy konde gepaard gaan . Gelukkig zyn 'er ette
» ly-
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i , lyke weinige roemrugtige voorbeelden van Staaten , die
i, eeuwen lang under her genot van Vryheid gebloeid heb •
• ben , met welken men de troostlooze drogredenen van
y, zulke Predikers kan wederkggen ; en nog meet bemoe .
„ digend is her, dat men eerie gegronde en welgevestigde
• hoop mag voeden, van in America een gebouw to hAr,, ben zien opregten, welk tot een duurzaam gedenktekeu
„ van derzelver dwaalingen zal kunnen ftrekken,
„ Ondertusfchen kan men uiet ontkeiineu , dat de af=
,i, beeldfels, weken de zodanigen van Repuhlikeinfche Re,, geeringen hebben opgegeeven, dikwyls niet dan to veel
i, gelykenis hadden met her oorfpronglyhe, waar van zy
~, werden ontleend : en , indien men in hater tyd geeu
volmaakter outwerpen hadt weeten uit to denken , zouden de verlichte Vryheidsvrienden zich tot de noodzaa~, kelykheid gebragt gezien hebben , orn de zaak van di®
„ foort van Regeeringswys als onverdeedigbaar to laaten
i, glydeti .
aar de Staatkunde heeft , zo wel als de
„ meeste andere weetentchappen, groote vorderingen g, : •
„ maakt , zd dat men thans de uitwerking van verfcheide
„ inrigtingen, die by de Ouden of geheel niet of zeer gej, brekkig bekend waren, zeer wet verftaat, Hier toe be,j hooren : de regelmaatige verdeeling van gezag tusfehen
~, onderfcheiden Departementen, welken underling in even„ wigs ftaan, en elkander in bedwang houden ; her
et .
j, len van Regtbanken , wier Leden niet kunnen a€genet
,, worden , ten zy men hun geregtlyk van wanbedryf
„ overtuige ; de Vertegenwoordigwg van her ganfche Vollc
,, in de Wetgeevende Vergadertng, door middel van G .„ deputeerden, door her Volk verkooren! alle deeze din.
„ gen zyn of geheel Neuwe uitvindingen, of hebben ten
„ minften haare grootfte volmaaking in de hedendaagfche
„ tyden ontvangen, Zy zyn middelen , en wel kragtdaa .
„ dige middelen , om de voordeelen van eene Republi .
• keinfche Regeeringswyze to behouden, en tevens de oni , volmaaktheden , wear aan dezelve zoude kunnen onder .
,, hevig zyn, to verzagten of to vermyden ."
Aangemerkt hebbende, dat de Uitgebreidheid des Lands
in America veel zal roebrengen om her Americaanfclie Ge .
meenebest in ftand to houden , gaat by over om die Stel .
ling , welke zommigen vreemd zal voorkomen , en door
de Antifederalisten in America, als een tegenwerping tegen
de Nieuwe Conititutie, word aangedrongen, to verdeedige*i .
Pit is zyne taak in de XIII Afdeeling , behelzende : G6dab
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Seize door Spanje, ge .laan in de Yaaren 1786 en 1 87, its
't byzonder met ®pzigt tot den Landbouw ,
anufaftu t .
ren , Koophandel , Bevolking , Belastingen en InkomJten
ran dat Land, door ,1 . TOWNSEND, A L. . en Pre,
dikant to Peufey in het Graaffchap Wilts.. 11de Deelr
2de Stuk. Te Haarlem, by A. Loosjes, I'z. In gr. 8vo .
211 bl.
anneer een Werk , van eenige uitgefrektheid , by
W Deelen uitkomende, zich zelven, in alle opzi ten,
gelyk blyft , valt in het Vak der 13eoordeelinge weinig of
niet to verrigten , en mogen wy overzulks , met TOWN,
$END'S Reize door Spanje , ons werk der l;eoordeelinge
afgedaan rekenen , en uns beroepen op 't geen wy des
ter aanpryzinge een en andermaal gezegd hebben (*),
althans wy vinden volkomen vryheid om zo to handelen,,
ten opzigte deezec Tweeden Deels Tweede Stuk .
De Heer TOWRWNSEND vangt aan met eene Opgave vail
de tegenwoorriige Volkrykheid van Spanje , door hem geheld op 1o,2,68,I5o ; dan de Vertaaler, die wel niet veele,
doch meestal gewigtige, aanmerkingen maakt, ftelt, vol.
gens de Cenfo lspanol , door bet Hof zelve uitgegeeven,
bet getal der Ingezetenen van Spanje op Io,4c9,87 7 ; een
verfchil daarnit ontllaande, dat de Heer TOWNSEND het
groot getal Geestlyken onder deeze algemeene fom niet ge .
bragt heeft , terwyl by 's Schryvers misfag in de telling
der Kloosterlinzen aanwyst . Leezenswaardig zyn des
Schryvers opmerkingen over de oorzaaken van de mindere
volkrvkheid in Spanje dan voorheen . Veel komt leer iit
voor om het Volkscharaeler to ontwikkelen . Onder andereil
gait by bet denkbeeld, van de Spanjaarden veelal gevarmd,
to keer . „ Wy moeten," fchrvft by, „ ons geenszins
• verbeelden , dat de Spanjaarden uit den aart lui zyn ;
• in tegendeel, zy zyn opmerkelyk wegens hunne belien„ digheid, bekwaam tot de flerkfte infpanningen, en ged,ul„ dig onder allerlei vermoeienisfen . bat zy den ~arbeid
• fchuwen , moet derhalven toegefchreeven worden aau
• 'andere oorzaaken , waar onder , met opzigt tot zom .
,, mige bezigheden , bet nationaal vooroordeel eene der
„ voor-

W

(*) Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef voor 1792- 1 D .I St.
bl . 124. Voor x791 . 1 D . t St . bl . 84- en hier .boven, bl .3p.
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• voornaamfle is ."

Je 'I'OWNSLND

„ Zo het Volk'," leezen wq wy=
ders ,j zich de tegenwoordige gefteldheid van zaaken ten
• nutte maakte, ten einde de Inquifiteurs to verbannen,
„ en zyne Vryheid to handhaaven ; zo hetzelve, verge• noegd in de bezitting van eene der rykite Landen op
„ den Aardbodem , de grenzen van deszelfs overgroot
,, Ryk inperkte ; zo bet zyne uitzigten bepaalde binnen
j , den omtrek van zyn eigen Schiereiland , en de kunften
• aankweekte, welke de gezellinnen des vredes zyn ; zo
• het, ter opwekking van algemeeli vlytbetoon, de mun .
~, niken Orders affchafte , het getal van zyne Feestdagen
• verminderde , goede Wetten met opzicht tot den Veld• en Akkerbouw beraamde, en de kluisters afwierp, met
• welke zyn Koophandel tot hier toe geboeid geweest is ;
• dan mogen wy ons gerust verzekerd houden , dat, uit
„ aanmerking van den grond, het klimaat, den overvloed
~, van water , de natuurlyke voortbrengzelen , de rivie„ ren, de havens , de plaatslyke ligging, geen land van
„ dezelfde uitgeftrel theid beter bevolkt , ryker en magi, tiger, dan Spanje, weezen zoude ."
Het Character ties Konings levert oils geen
on van
groot Verftand, maar van een goed Hart, op . Bovenal
behaagde ons , dat by in de keuze zyner Staatsdienaaren
alleen met de welvaart van zyn Volk raadpleegt , en ge
meenlyk zeer gelukkig is in die keuze . De opgegeevene
Characterfclietzen van eenige der voornaamften wyzen dit
uit . „ Het moet," Iuidt de taal van TOWNSEND na deeze
opgave, „ een Engelschman zeer byzonder in 't oog val .
~, len , wanneer by alle de gewichtigfte Ampten in den
• Staat alleen in handen ziet van menfchen, die uit de
• laagere klasfen daar toe verheeven zyn, en onder dee• zen niet den an to vinden van hooge geboorte, niet
i , Un Grande van Spanje . De laatstgenoemden, zyn al to
• zamen werklyk geplaatst waar zy behoorden geplaatst
• to worden, jat is, zy zyn Kamerheeren, Opzichters
amer , Opperftalmeesters en diergelyke
• van de kleCr,
• meer, dus alle naby den troon , deelende in al deszelfs
,, luister, terwyl het zwaare werk en de verantwoordelyk• held der 'amptsverrichtingen aan anderen worden over„ gelaaten , die bekwaamer zyn den .last daar van to draa• gen . In Engeland is het verre weg geheel anders ge.
• field : daar worden de voornaamfle Heeren, van hunne
j, jeugd af, opgeleid tot hooger uitzichten ; op de Schoo .
„ len wordt hun reeds eerie edele eerzugt ingeboezemd,
„ en
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„ en wanneer zy vervolgens in bet Huis der Gemeenten
„ zitting neemen, zien zy daar, dat de pooging, om wee„ zenlyke kundigheden op to doen, en daar in boven an„ deren uit to munten, de eenige weg is om tot macht
„ en aanzien to geraaken . Dit geeft zodanigen fpoorflag
„ tot naarftigheid, dat veelen der grootte
annen en be„ kwaamfte
inisters, in fpyt van derzelver erflyke ryk„ doormen en eeretytels, onder den eerften Adel gevon .
„ den worden .
Daar en tegen is in Spanje , onder
„ de hoogfte rangen , alles in traage vadzigh .-id wegge„ zonken, de Grandes, to vreden met hunne erflyke ryk„ dommen en eeretytels , vernederen zich tot bloote wel,, lustelingen , en zyn dus voor den Staat verlooren . Zo
„ algemeen is daar zelfs eene verwaarloosde opvoeding,
„ dat bet de voornaamfte inisters zeer moeiiyk valt, out
„ bekwaame
annen, ter vervulling van de mindere Amp .
„ ten , to kunnen vinden ." Die fchaarsheid aan bekwaame annen heeft ook, gelyk onze Reiziger met de ftukken toont , ten gevolge, dat de bekwaamen van de eene
post tot de andere geroepen worden, eer zy in die welke
zy verlaaten, alles gedaan hebben, wat zy konden doen,
of de zaak noodwendig vorderde.
Van
adrid trekt de Heer TOWNSEND na Sevilla , en
maakt onder den weg zyne leerryke bedenkingen over den
Grond, den Land . en Veebouw, de Belastingen, en de bier
en daar nieuw aangelegde Volkplantingen . Te laatstgemelder Stede van den Aardsbisfchop allerheuscht ontvangen, hadt by, door deezen, middel om alles op de beste
wyze to bezigtigen, en ons eene Befchryving dier Stad to
geeven . Veel behaagen vondt by in de zamenftelling to
zien van een nieuw Orgel voor de Hoofdkerk, „ aan 't
„ welk vyfduizend drie honderd Pypen aangebragt zyn,
„ en dat honderd en tien Registers heeft, welk, volgens
„ verzekering van deszelfs maaker, vyftig Registers meer
„ is, dan in bet beroemd Orgel to Hdarlenm (*) ."
's Rei-

(*) „ Ik meende, in den eerflen opflag," merkt de Pertaakr
op, „ dat onze Schryver zich bier, ten aanzien van de beide
Orgels to Haarlem en Sevilla, vergist hadt ; doch bevinde, na
by bevoegde kenners deswegen onderzoek gedaan to hebben,
dat zyne opgave zeer echt kan weezen : alzo bet gansch pier
onmogelyk is, om honderd en Lien Registers in een Orgel aan
to brengen . Dat to Haarlem count nie ; zo zeer uit door her
getal zyner Registers (hebbende zelfs bet Orgel to Zwolle twinVV 2
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's ,Reizigers oog werd onthaald op de fchoonle Schil
derfkukken . De verbaazende Snuiffabriek en de Zydefa •
brick trokken zyne aandagt . De el quemadero, of de Ver•,
brandingplaats, geeft hem gelegenheid om over de Inquiftie to i~reeken, en twee gevallen , van laate dagtekening,
to verhaalen , die in het Werk zelve moeten geleezen worden. Gevallen, gefchikt om den recbtmaatigen affchrik van
zulk een Gerigtshof to verfterken, Hy voegt 'er by. „ Ik
,, kan Diet nalaaten, in 't voorbygaan aan to merken,
„ vat de Oorfpronglyke Inquifitie, onder den naam van
,, Geestlyk Gerechtshof (Spirttuel Court) , hedendaagscii
„ in Engeland beftaat , alwaar , even als in Spanje , de
„ arme lieden , door het misbruik van deszelfs gezag ,
„ wel bet meeste lyden moeten . Het ferpent, dat by ons
„ zyn fenyn fchynt verlooren to hebben , ligt flechts in
„ onmagt, maar is Diet dood ; en zo onze Regeering, in
,, vervolg van tyden , eene merkelyke verandering mogt
,, ondergaan , zou hetzelve kunnen herleeven , en voor
,, onze Naakomelingen even verderflyk worden als bet ten
~, aanzien ouzer Voorvaderen is geweest ."
De Landftreek , omtrent Sevilla , is laag, aan overftroo .
mingen onderhevig ; doch de grond ryk en in vrugtbaarheid onuitputtelyk ; finder de Voortbrengzelen munt het
Zoethout uit : „ en zegt, dat van dit laatfte jaarlyksch
„ niet minder dan vierduizend Centenaars , of ten naas• ten by tweeduizend Ton , nit Spanje gevoerd wordt,
• waarvan men onderftelt , dat een zeer aanmerkelyk ge,, deelte wordt opgekogt door de Brouwers van het zo .
• genaamde Porter , in Lotaden .
Konden deeze 13rou„ veers flechts bewoogen worden otn de z6geuaarrde
„ Indtfche Coculus (Kokelskerrels of Cocculi Indi) daar nit
,, welt to laaten , dan zou men het gebruik van Zoet .
• bout, zonder de minfte verhindering, aan dezelven zeer
• gerust molten toelaaten ." - By nader onderzoek bevondt de Heer TOWNSEN D den invoer deezer Droogerye
zeer aanzienlyk en Reeds toeneemende , en moest by
uit den invoer in de buitenhavens van het Ryk befluiten , dat de Brouwers to Londen het gebruik deezer aangetig Registers meet), maar hoofdzaaldyk door de fterkte en vol .
komenheid der Registers. Het Orgel to Sevilla kao dus zeer
wel vyftig Registers meer hebben, en nogthans, in vergelyking
met dat Vaderlandsch kunstwerk,,in zyne foort ongelyk flegter
weezen ."

REZ2E DOOR S3'ANJE .

64y

genaame en onfchadelyke -Droogerye tat her brouwen van
Porter.,. aan die der overige Steden . en van her PiatteiancX,
goleerd hebben .
De Lugritreek van Sevilla, en- bet ornliggende Land
Ie fctieep beg4
heeft op Gezondheid met to roemen .
zich _ ottze Reiziger, de Guadalquivir afzakkende, :na S4 .
Lucar, van w aar . b y op Cadiz ging . Deeze Stad 0 het.
voorwerp zyner \Vaarneeminge in eene .: volgende Afde~gng. 't Geen by vermeldt van her. Haspicio , of algem eeE
Vderkhuis, her voprnaamlte Gefticht .te flier Stede, en,dae
in zyne foort tiet beste beffuurd words, verdient de aartdagt
van elk .) die in den aanleg of bebeering zulker Gebouwen
deel •h eeft, ten hoog1len . _ Liet once piaatsruimte lietctoe,
wy,_zuuden her affchryven . Desgelyks treffen wy hier
hoogst belangryke aanmerkingen aan over de Oorzaaken,
die de Voortplanting des
enschlyken Geilaclits vertraagert,_, of waar door dezelve tot een vast getal bepaald
wordt ; weike wy alleen to dier zelfde oorzaake der Leezinge kunnen aanpryzen .
Her zyn uitweidingen, dock
niet van een lower belpiegelenden aart ; maar op voor .
komende Proeven gegrond . Zo is her ook gelegen met
zyne gedagten over den Spaanfchen Koophandel .
Hy
toont, met voldingende bewyzen , „ dat de Koop'ieden in
„ Spanje aan groote en zeer byzondere nadeelen zyn
3) blootgefteld , niet alleen wegens den aart der Re .
„ geeringe zelve, die volmaakt willekeurig is , en uit
„ hoofde van de onkunde, verl eerde begrippen of onacht .
„ zaamheid , welke,by de beste inisters zelve, zo dilewyls
„ plaats hebben ; ook niet alleen ter oorzaake van de
„ ongerymde beletzelen en verbiedende Wetteu,
ono„ pollen en drukkende Belastingen ; maar insgelyks door
„ her wangedrag der Provinciaale Gouverneurs , die, by
„ hunne uitfpraaken tusfchen twistende partyen , zich.
„ niet zelden door baatzuchtige oogmerken laaten ver .
• leiden ."
De Heer TOWNSEND deedt to Cadiz een kleinen. uitfcap,
om de Tuighuizeti en Dokken to Caraca to bezigtigen ;
en zag daar iets , t geen by waardig keurt naagevolgd
to worden ; , to weetan, otn- den voorraad van :hasten
„ to beveiligen tegen wormeu , en to beletten , dat zy .
• door de zon, den wind en her weer, niet befchedigd
• worden, begraaft men dezelve in Zand ; zy worden,,
• door- dit eenvoudig nziddel , veele jaaren goed - be.
• waarde'
Vv 3
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Was de Zeemagt van Spanje betreft, vermeldt onze
Reiziger : „ Sedert den laatst geeindigden Oorlog, heeft
„ Spanje de uiterfte poogingen aangewend , ten einde
„ haare Zeemagt op een geduchten voet , to brengen .
• Geduurende myn verblyf aldaar , was inzonderheid al• les in beweegiug , en de
inister van bet Zeeweezen
• beyverde zich, om, zo veel in zyn vermogen was, een
• fferke Vloot uit to rusten ." Om to toonen hoeveel
de Spaan/che Zeemagt in weinige jaaren toegenotpen heeft,
geeft by cone lyst van derzelver ftaat in de Jaaren 1776
en 1788 .
Stukken.
III

94
80
74
70
68
64
6o
58
54
40
34

Schepen in 1776.
I 5

Schepen in 1783 .
10
3
--- 3 - '
- 41 --

41
4
6

55 -- •
~-- 4

r

2
40

Van de kleinder Fregatten , als van weinig aanbelang,
maakt by geen gewag ; doch deeze aanmerking voegt by
'er nevens : „ Deeze lyst toont duidelyk aan , dat de
• Zeemagt van Spanje , indien wy alleenlyk op de me• nigte van Kanonnen zien, bykans verdubbeld is ; doch
• than wy bet oog, zo op bet getal der grooter Sche• pen, als derzelver fterkte, dan zien wy die magt veel
• meet dan verdubbeld . Wanneer wy, wyders, de oog .
• merken van bet tegenwoordig inisterie, benevens den
• byzonderen fmaak en neiging van den nieuwen Sou• veretn, in aanmerking neemen, dan mogen wy daar uit
• befluiten, dat noch kosten zullen gefpaard worden,
• noch dat het aan de uiterfte oplettenheid ontbreeken
• zal, ten einde de Zeemagt van dit Ryk ifeeds meer en
• meer geducht to maaken ."
Zeer belangryk zyn 's Schryvers overWeegingen, bier
aan gehegt, over het VraagRuk, of Spanje zich behoort toe
to
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to leggen om een voornaamen rang onder de Zeemogenheden- to bekleeden ; gepaard met de befchouwing , der nadeelen , aan buitenlandfche en verafgelegene Bezittingen
vast, met die des Oorlogs ; welke in bet Werk zelve maeten geleezen worden .
En zal het niemand verdrieten , maar veeleer verlustigen, wanneer by ten einde van dit Stuk over de meer
plaatslyke, de Schouwburgen, de openbaare Predikatien,
de Boetedoeningen', de Lykplegtigheden, leest, en 'sReizigers genoeglyke verkeering to Cadiz ; waar by onder
zyne Vrienden telde, Don ANTONIO ULLOA, den Reisgenoot van Don GEORGE JUAN . „ Deezen ," op dat wy
dit ten flot hier byvoegen , „ vondt by een volkomen
„ Wysgeer , een verftandig en zeer kundig man ; lee .
„ vendig in zyne gefprekken, en even gemeenzaam als
„ befchaafd van zeden en manieren .
Toen ik twee
„ Schildwachten aan zyne deur zag fiaan, verwagtte
„ ik in deszelfs uiterlyk voorkomen min of meer trotsch„ heid ; doch vond niets minder dan dit . Deez' groo .
„ to man , zeer klein van perfoon , ongemeen mager,
„ bukkende onder den last zyner jaaren , gekleed als
„ een boor , en omringd van eene menigte van kinde„ ren , met bet jongfte , omtrent twee jaaren oud , fpee„ lende op zyne knie, zat, ten einde bet uchtend-be„ zoek zyner Vrienden to ontvangen , in een vertrek,
„ welks grootte en hnisraad myne opmerking voor
„ eenige oogenblikken aftrokken van den
an , die bet
„ voorwerp van mynen eerbied was . Deeze kamer was
„ twintig voeten lang, veertien breed, en minder dan
„ acht voeten hoog . Hier- in lagen verward door elkan„ der, ftoelen , tafels , koffers , doozen , boeken en pa„ pieren , een bed , een pers , zonnefchermen , kleede„ ren, timmermans gereedfchappen, wiskundige werktui„ gen, een barometer, een klok , fnaphaanen, fchil4ea , ryen , fpiegels , delfftoffen , mineraalen , hoorns en
„ fchelpen, zyn fcheepsketel, bekkens,gebrooken aarden.
„ kruiken, Americaanfche Oudheden, geld, en een fraaije
„
ummi van de Canarifche Eilanden , of ten minften
„ den romp daarvan met bet hoofd en de armen ; want
„ naardien deeze tot bet dagelyksch fpeelgoed zyner
„ Linderen behoorde, hadden dezelven zich vermaakt met
„ deeze
ummi de tanden uit to trekken, en de leden
„ daar van to breeken." --- ULLOA liet hem onder de
buitenlandfche Delff{ offen veelerhande Zeefchelpen zien,
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the by naby de kruinen der hoog{{e bergen in Ameeirm
zelve verzameld hadt , van welken eenige boven
grand, anUere in kalkiteenen rots, gevonden waren .

den

,Beknopfe P•efcfrryving, n evens eene naauwkeurig ajgezette Kaart
der Zeven Vereenigde- Azederlanden , in 't Ifoper gebragl door'
) . VAN JAGEN , en opgefkld door wylen den Heere W. A . BACHIENi, uitgegeeven ten dienfle van alien, welken een fpoedig,
en klaar derakbecld van de Jigging, flerkte en gefleidheid, der
byzondere Landen en Stedea in de Zeven Vereenigde Pravincien wenfchen to verkrygen . le Amflerdam by 1) . Onder de
Linden en Zoo", 1793 ., In gr . 8vo . 47 3l.
Beknoplc Pefclzryving, nevcns eene naauwkeurig afgezette Kaar't
der Qostem ykfche Neder •landeu , in 't Koper gebragt door j . veN
JAGEN, en opgefleld door wylen den Heere w . A . BACHIENE, nooit
'oar deezen gedrukt , dock than met eenige veranderingen
(dour den zyd noodxaaklyk geworden) uitgegeeven ten dienflo
'an alien, welken een fpoedsg en klaar denkbeeld van de L gging, Sterkte en Gefleldheid, der byzondere Landen en Steden
in de X (zogenaarnd, : ; Oostenrykfche Provincieh wen/chen to v, •, krygen . Yierde Druk. Te 4mJlerdaru by D. Under de Linden en
Zoos, 1794 . In gr . 8vo. 52 hl.
1IY y voegen deeze twee Stttkjes van gelyken cart en aan •
belang zamen . De tydsomflandigheden, de Tooneelen
van den Oorlog, in de opgemelde Gewesten reeds gevoerd,
en nog meet zo veel verwoeslens gefpeeld, maaken de kennis
Breedvoerige Befchry .
deezer Streeken voor alien belangryk .
iringen, met Kaarten , zyn 'er eenoeg voorhanden ; doch eels
}landboekle gereedlyk to raadpleegen , by het leezen der
Nieuwspapieren, zo bekuopc en tevens zo zaakryk, ais deeze
beide, zal men bezwaarlyk elders aantrei'en .
Zy voldoen aan
de breede Tycels . De naamen, zo van den Op(leller ais van den
Graveerder der twee Kaarten , zyn genoegzaame waarborgen
van derzelver juistheid en zindelyke uitvoering .
Buiten aanmerking der Tydsomflaindigheden , welke zeker
eene meerdere vraag na dit flag van Handboekjes moeten maazyn deeze
ken, blykens de vierde Diuk van hot eene
twee Werkjes, van zo weinig oulflags en kostbaarheids, alter .
$efchiktst om den Landzaat eenige plaatslyke en gefchiedkundige Weetenibhap to fchenken vaiT be, Laud zyner Wooninge,
Warea deeze algemeener ver .
en de aangrenzende Lauden .
fpreid, elk zou met meer vetflands de berigten in de Nieuws •
papieren leezen, met sneer oordeels over de voorvallcn spree •
ken , en geene befchaamenswaardige oukunde verraaden oin .
trcnt
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welker kennisverkryging zo gereed open

trent Voorwerpen ,
ligc.
Wy konden, deeze Stukjes voor ons hebbende, niet naalaaten
to wenfchen , dat dezelve op de Nederduitfche Schoolen i ll
deeze Landen worden in,,gevoerd, om ook de Kinderen der geringile l;ngezetenen eenig denkbeeld to doen verkrygen van
iets , "t welk eens vroeg ingedrukc onuitwischbaare fpooren
, Desgeiylls mogt men, in de Lesbilot/z,ken'
zou, naalaaten .
an, hoedanig 'or eon eerst `te Haar.
voor • den Genreenen
leVz , , door her Departement to dier Stede van do
aatfchappy
TaT NAT VAN 'T ALGE EEN, - zeer onlangs is opgerigt , en welk
loflyx voorbeeld wy verneetkugn , dat op meer dan eene plaats
ILat gevolgd to worden, dergelyke Sculcles ter Leezinge aanbieden, onder andere, die 'toc de Kennis van den Vaderlande
betrckking hebben .

Onzydig herhaal, wegans de Belegering van 's lie rtogenbosclz, doer
de . Franfchen , van den twee en-twintigflen September 1,-94, ios
de Overgaaf der Stad,op den twaalfden van OCober deszelFden
;wars ; volgens het Dagregister, door eenen Inwooner dier Stad,
geduurende het Bekeg , gehouden . Te Awflerd ztn by
. de
Bruyn, 1794 . 113 gr. 8vo. 4o bl.
~'~, aar de overgave der Hoofdllad 's Hertogenbosc,i aan de
Ftanfchen eene algeneene verfaagenheid in ons Gemeenebest, veroorzaakt heeft, is her geen wonder, dat, daar
over, zeer verfchillende redeneeringen, en daar onder verhaalen , zyR gehoord, welke of uit kwaadwilligheid, of nit re onvredenheid, of uit onkunde, gebooren, zeer vreemde denkbeelden omcrent die gebeurcenis veroorzaakt hebben.
„ Om deeze tegen to gaan is her oogmerk van dit Bericht .
Hetzelve is genoegzaam geheel een Affchrift van bet Dagregister, gehouden van eau voornaam Inwooner dier Stad welke
tevens gelegenheid gehad heeft , om , geduurende bet Beleg,
veele byzonderheden to zien, to hooren en op to merken ; en
wiens Aantekeningen door verfcheide geloofwaardige Getuigen
Dus luidt de Aanvang : en bier aan bezyn bevestigd ."
antwoordr her kort, maar leezenswaardig, Werkje, 't welk wy
geheel eenvoudig vonden, en welke Eenvoudigheid, onder andere , ons tot een bykomend bewys der Egtheid en Geloof.
waardigheid itreltte .
'\vy zullen uit her Dagverhaal niets overneemen, dewyl bet
daartoe niet wel geCchikr is .
Op 't zelve volgt de opgaaf van
eenige tydingen, naa bet intrekken der Franfchen in di-- Vesre ; doch die met geen gelyken trap van zekerheid veriueld
worden .
(Yverneemeas gefchikt keuren wy de volgende Bedenking
V v 5
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De Leezers zullen, waarfchynlyk, met verwondering in het
Dagvcrhaal her detail van den hoogen prys van fomtnige lee .vensmiddelen hebben gezien (*), daar hot algemeen hekend is,
agiflreat, eenige weeken v6dr de berenning dot `Stall,
dat de
alien Kooplieden en Winkeliers op het ernfligfle -had •a ange
maand, zich ryklyk to proviandeeren, en , by uicflaan van groote
partyen, her uitgegeevene weer to vervullen .
„ Doch die verbaazing zal ophouden, Vvanneer men zich her+
innert, dat niet alleen een groote tros van Hanoverfche en Hes •
ftfche Bagagie ,' ntaar oak her Hospitaal der eerstgenoemden,
weeken lang naby de Stad 's Hertogenbosch gelegen heeft ; en
vooral, dat eene talryke Armee, uit Engelfchen, Haneverfchen
en Hesfen , beflaand,e , in en by die - Stad lang heeft gecampeerd ; de confumptie, daar door veroorzaakt , en door de
ruime Ieevenswyze der Engelfchen en hunne rylcelyke betaa .
ling, gansch zeer vermeerderd, is byna ongelooflyk .
Al .
leen twee bewezen blyken daar van kunnen doen oordeelen ;
hoedanig die geweest zy.
Een Koopman in flerke Dran. ,
ken verkogt, behalven eene aanzienlyke, doch niet gefpecifi .
Ceerde, quantiteit Brandewyn, nog zeven Stukvaten Genever
op ednen dag ;en was in den naamiddag nog genoodzaakt, twee
~nkers van zynen Buurinan to teen to vraagen . - Een Handelaar
in Tabak had, in nog geen twee dagen, over de honderd duizend Ponden, in kletne partyen, verkogt, en verklaarde drie
4agen Iaater geen read ce weeten, alzo zyne ganfche provifie r
van die grootte, aan welke by in ordinaire tyden den gehee .
len winter genoeg had, reeds was geconfumeerd .
„ Dit veroorzaakte de fchaarschheid van de bovengenoemde
Artikelen, wyl 'er geen genoegzaame tyd was tusfchen her ver,
trek, bet zo onverwagt vertrek, der Engelfchen, en de komst
der Franfchen, tot de vereischte • proviandeering ; to meer, daar
de
eyary, anders een ruimen toevoer aanbrengende, door to
vooren gemelde menigte en leger ontbloot, en zelfs door zommige Wapenknegten beroofd, was .
„ 'Vat her vry algemeen zeggen betreft, dat , indien de Stad her
drie dagen langer gehouden hadt , de Vyand had moeten retiree .
zen,of volgens den eenen door gebrek aan Gefehuc,of volgens
den anderen door her vermeerderen der Inundatie, wyl de
aas hooger werd ; hetzelve is volkomen ongegrond ; vent
bet verdubbeld fchieten in de laatfle dagen, en de groore voorraad van Gefchut en Ammunitie,van welke de Franfthen, door
de
,,

('~) De Boter klotn tnt 42 Stuivers, de Kaas tot 8, de Kaarsfen, die
naauwlyks to krygen waren, tot tz Stuivers her pond . Een vierde van
een fchepel Aardappets koste 24 Stuivers, en eenige Winkels verklaarden geen Zeep of Olie meer to hehhen. Voor den sneer vermogenden
was geen Tarwenbrood, en aileen tegen hooge pryzen eenige Groente ,
to bckytnen.
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ate overgave van Crevecear, waren meesters geworden, weer,
leggen bet eerstgezegde ; en het laatfle is loutere onkunde, dear,
aas nog zo hoog , dit geen bet minite water
al werd de
aan de Stad kon aanbrengen , wyl de vyand Creveceur, door
weiks Sluizen het in moest vloeijen, in handen hadt, en :de
Dam, in de Diefe gelegd , alien anderen weg daartoe volko .
men (loot ."
In een Naafcbrift worden de redenen , die oorzaak tot de
Overgave opleverden, gegeeven, met eene en andere bedenking
vergezeld. „ Redenen," zegt de Schryver, „ over welke bet
ons niet betaamt een beflisfend oordeel to vellen ; maar welke
ten minilen de verdeakingen, wegens een onbezonnen overgee .
ven der Stad, als ongegrond vertoonen ."

Bet Rechtsgeding var LoDEWYK DEN XVI, geweezenen Koning
der Franfchen , of volledige en echie Yerzameling van alle
Rapporten aan de Nationaale Conventie gedaan, en van de
verfcheidene gevoelens, betrekkelyk dit Rechtsgeding , door de
Vertegenwoordigers des Yolks , of andere Perfoonen, op het Na.
tionaale Spreekge/loelte, voorgedraagen, of door den Druk ge.
sneen gemaalet ; en dus van alle Stukken, tot dit groote Rechtse
geding betreklyk, tot de eindelyke uitfpraak van her Yonnis
toe. Eerffe Deel, Eerfle en Tweede Stuk . Te Duinkerken by
van Schelle en Comp. en to Haarlem by J. Tetmans, 1793 .
11; gr. 8vo . 484 bl,
B ehalren dat deeze breede Tytel genoegzaam uitwyst war
wy in dit Werk to wagten hebben, ftelt het Berigt der
Utgeeveren ons in ftaat, om den voet,daar in gehouden, onzen
Leezeten order 't oog to brengen . Zy zeggen : „ Welk eene
• denkwyze men ook voeden inoge over de tegenwoordige
• Tyds- en Staats-omitandigheden, zeker is bet, dat zy de op :
• merking en bet onderzoek verdienen van elk redelyk weeaatfchappy der Waereld, geen volftrekte
„ zen, dat, in de
„ vreemdeling begeert to blyven . Onder de gefchiedenisfen van
„ onze dagen behoort inzonderheid bet Rechtsgeding van LnDe volledige mededeeling van cite
• DEWYK DEN ZESTIENDEN .
• de egte Scukken moet voorzeker aangenaam weezen voor
„ veele duizenden onzer Landgenooten, die 'er, ult welke te;, genftrydige beginzels dart ook, een gewigtig belang in fiel .
• len ; en zulks' to doen op eene wyze, die zelfs den ge .
;, ringften zweem van partydigheid verbant , kan niet andets
• dim door een algemeen genoegen beltroond worden .
„ Beide deeze einden hebben wy ons voorgeIleld in de uit• gave van deeze Stukken , en geene onzer Leezers, om 't
„ even welke Staatsparty zy toegedaan zyn , zullen 'er den
„ kleia1ten trek in vinden, die naar partyzugt belt . Wy leve,, ten
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„ fen de Stukken van dit altoos gedenkwaardig Proces zo a!s
„ ze zyn, onverminkt, en zonder eenige de minite toevoegzels

• of aanmerkingen, en , even gelyk wy, hier begonnen zyn,
• zullen wy ook dit altoos , belangryke Werk, zo fpoedig
• mogelyk, voltooien ."
Voor een Uittrekzel zyn deeze Stukken niet vatbaar, alleen
kunnen wy de Lyst dear van opgeeven, en de Naamen der
Spreekeren, of der Inleveraaren, zullen veelal gewigts genoeg
hebben tot bet uitlokken der nieuwsgierigheid , om to zien en
to booren wat elk hunner in deezen to berde bragt . Hoe zeer
over ddn Stuk loopende, is 'er veel verfcheidenheids in .
In bet Eerfte Stuk hebben wy voor ons - Rapport van
LOUIS JERO E GOH`ER
Rapport van DUFRICHE-VAL4R6
Rapport en Ontwerp van ten Deereet , gedaan door JEAN
' AILH1E
oYRE sAYLE aan zyne
edegedeputeerden
Yoorflel van PETION
Gevoelen van den Burger OR ON
- Gevoelen van den Burger SAII\T JUST
Cevoelen va ;t
CLAUDE FAUCHET
Cevoelen van FRAN9OIS ROBERT .
In bet Tweede Stuk treffen wy aan
Cevoelen van den
Burger ROVRLT
Gevoelen van den Burger GREGOIRE
Cevoelen Van F . ELLINET
Brief van THO AS PAYNE, aan
den Preftdent der Nationaale Conventie
Gevoelen van THURedenvoering door j . PETION
1 AS PAYNE
Poorflel van
COUTHAN -- Gevoelen van den Burger GERTOUX
Ge.
voelen van P . ANUEL
Gevoelen van ICHEL ARE A
Cevoelen Van OONDORCYT
Cevoelen van C . E . ASSELIN
Cevoelen van JOSEPH SERRE
Zitting van 3o Nov . 1792 .
Gevoelen van A . G . CA US - Gevoelen van A . GET
$ERSAIN r.

!Iet Year en Tegen , of volkomene Yerzameling der Cevoelens, uit .
gefprooken in de Conventioneele Yergadering , betrefende het
Pleidool van LOD -WYK DLN XVI.
en heeft bier alle de echte
Stukken der Pleiting bygevoegd, naar de origineele Paryfche uitgave van BUISSON en CHAUDE in het Eerfle Yaar der Repu .
bliek . Eerfle Stuk van het Eerfle Deel, 1793 . Te driflerdam
by J . de Coster, in gr. 8vo . 142 bl.
nder deezen Tytel hebben wy den aanvang, of het Eerfle
U Deels Eerfte Stuk, deszelfden Werks, waar van wy, in
het laatst voorgaande Artykel, Twee Stukken aankoadigden .
Uitwyzens den Inhoud loopt her juist zo verra als bet bo .
vengemelde Eerfte Stuk . En , naar luid van het Voorbericht
der Franfche Uitgeeveren, zullen zy „ de verfchillende Stukken
• in hun geheel uitgeeven, zonder die to veranderen of ergens in
„ t0
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„ to verminken ; met errs woord, Textgewyze, en zonder ons
„ zelven eenige de mintte aanmerking to veroorlooven .'
Dubbel komen wy dus in de gelegenheid om ons deeze oor .
fpronglyke Stukken zonder inmengzels to verfchaffen . - Dan,
behalven dat de Vertaaler van het Regtsgeding den Vertaaler van
het Poor en Tegen zo merklyk in den arbeid vooruit is, heft
eene vergelyking van een en ander fluk ons ten vollen over .
tuigd , dat de Vertaaling des eerstgemelden die des Iaatstge .
noemden verre we- overtreft . En is het van geen gering belang, eene goede Vertaaling to hebben van Stukken , waarin de
aneesten zich op klem van welzeggen hebben uitgelegd .

7eugdige CedicI ten Van

GERRIT VAN LENNEP .

Qd do n:nam faeiles aditus per carmina qu~aro t
lie procul, dllJ4, Ji NIHIL ista valent.
TI BULL US.

Te Leyden, 1794 .

In 8vo. 8 r . bladz .

ndien wy in ons Tydfchrift een byzondere Rubriek voor

hadden , dan moest dit boekje , voor alle andeIren,Prullaria
eene plaats op de lyst derzelven hebben .

Wy kunnen
met de grootlte opregtheid betuigen, hartelyk gezind to zytl,
om jonge lieden , in welken wy den vonkje waare genie zien,
aan to moedigen , en hunne gebreken to verfchoonen .
aar
wy houden het evenwel tevens voor een heiligen plicht, om
geene roegevendheid to gebrulken ten koste van de waarheid ; en wy meeuen , dat het getal van Jongelingen, die door
onverdienden lof onherR_ibaar b~dorven zyn , vooral niet minder i , , , dan van hun, die door eene to ftrenge berisping zyn
ne rgedrukt . Een Jongeling , die , in een zyner liedjes , den
onfterlyken BELLA Y aldus durft aanfpreeken :
'k Trachtte it immer na to Jlreeven
In uw ongekunfleld fchoon --r
'k Trachtte, zo als gy, to zingers,
Wars van lafen woordenpraal.
Heb ik dan, betninde Dichter!
Heb ik hier dan in geflaagd,
't Is door 't lezen uwer zangen,
Lie ik fchoon
en godlyk noem :
en die ondertusfchen zelf niets anders voor den dag brengt .
dan gedachtenlooze of laffe beuzelpraat ; zulk een Jongeling ver .
diem over zyne vermetelheid eene geftrenge beftraffing : en die
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a.

VAN LENNEP, JEUDDIaz GEDIC TEN.

beftraffing, wel ontvangen zynde, is bet eenige middel, 0
niet tot een' • Dichter, want dat zal by wel nimmer
hem
maar tot een draaglyk mensch , to maaken .
worden
Onder de Lofverfen, voor dezen bundel geplaacst, is 'er ddn
van j . W. VAN SONSBEEK . Deze vertelt , dat by op een nwrgen
in zyn nachtjapon to peinzen tat op een onvoorbeeldig lofdicht ;
dat zyn dichtaer niet wou vloeien ; dat by belde ; dat ylings zyn
zangfler , in haar /laapjak, kwam binnen fluiven ; dat by haax
met de zeer welfprekende aanfpraak
Toe, di&er my eens een rympje,
Ter vereering van de zangen
Van myn dierb'ren vriend van LENNEP,
begroette ; en dat bet antwoord was :
Zeg eens, moet ik ii dan altyd
Opgewarmde fpys epdisfchen?
oet ik u dan daaglyks zeggen,
Dat al die VAN LENNEPS nimmer
Lofgezangen noodig hebben ?
een, geloof my, hunne naamen
Zullen onuitwischhaar blyven,
Zoo in 't Album van APOLLO
Ells in VENUS'S Portefeuille.
Dit ftukje vinden wy zoo fraai , dat wy niet na kunnen laa .

ton , ' er onze Lezers op to onthaalen . Wy denken , dat bet

een zeer gefchikt middel zal zyn , om hunne lachfpieren in beweging to brengen, len bevordering
dus terg banner gezondheid
mede to werken .
aar wy krygen 'er tevens aanleiding nit,
om hen to waarfchuwen, dat zy toch vooral onzen GERRIT VAN
LENNEP niet verwarren met den zeer uitmuntenden Jongeling,
ea zeer begaafden Dichter , DAVID JACOBUS VAN LENNEP , meo
wien by , door SONSBEEK'S zangfter, zeer onwaardiglyk wordt:
zamengepaard .
lets over 't Rouwdraagen .
et agt
odellem
W. Holtrop, 1794 . In groot 8vo . 16 hl.

Rmfferdam, by

e dood van Nedrlands ingezetenen was, voor hunne Na.
beftaanden , fints lange, zoo kostbaar als omflagtig, door
de veele plechtigheden , welken daadelyk naa bet overlyden
plaats vonden : als I) door een prachtig bekendmaaken. a) Door
een gewoonlyk Rouwbeklag . 3) Het kostbaar en nadeelig be .
graven in de Iierken . 4, Het langduurig fluiten der Sterfhui .
ten ; en eindelyk , 5) door het draagen van Rauwgewaad. Itn
de jongstverloopene jaaren, fchafte men zeker, nu en dan, eeige van die gebruiken af ; doch de laatfte, namelyk bet Avuwdraa-
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bleef tot beden in gewoonte . De Schryver van dit
kleine flukjen , niet willende beflisfchen (zo als in HALLO'S
gliicklirher Ibend. Th . 2 . Z. A3 gedaan words) of deeze gewoonte geheel en al diende vernietigd to worden ; tracht alleen
bet lastige kostbaare, drukkende en dikwils rufneufe, daar van
to verbeteren, door bet invoeren en draagen van Linten ; waar
odellen opgeefc , kunnende onderfcheidenlyk als
toe by agt
Rouwtekens gedraagen worden , i . over Echtgenooten , 2 . Ou .
ders , 3 . Kinderen , 4 . Broeders en Zusters , g . Grootouders,
6 . Kleinkinderen , 7. Oosns en Tantes , en 8 . over Neeven en
Nichten .
„ [let zou (zo als de Schryver wdl zegt) noodelooze moeite
zyn, breedvoerig voor to ftelien,hoe bet aanfchaffen van Rouwklederen altyd ten uitertlen lascig en kostbaar is, em hoe het
dikwils gebeurt , dat de Rouw over 't hoofd van een talryk
Huisgezin , met wiens afflerven alle middelen van beflaan op .
houden, de ondergang van geheel 't Huisgezin naar zich fleept ;
of ten miuflen een zeer gevoeligen flag toebrengt ; en dir,
6 wreed en otinatuurlyk bedryf 1
dit gefchied dan dikwils,
zo 'c heet, ter Eere van eenen
an of Vader , die allddn tot
nut van de zynen leefde , die niets als 't nut van de zynen
wenschte, en wiens dood, die hem om de zynen welligt allddn
hard viel , zyne overblyvende dierbaare panden to meer moee
knellen , dewyl van 't weinige , dat by kon nalaaten , nog zoo
veel , mogelyk alles , aan de allerongerymdfte gewoonte moec
worden opgeofferd ; terwyl daarenboven al bet menigvuldig
Zwart, dat men fteeds voor zich ziet, en met zich torsc, de
droefheid , die men in waarlyk treurige gevallen (in anderen is
bet Rouw .draagen enkele ydelheid) zo treffend gevoelt , zo
veel mogelylc nog vergroot, en alle verii:deming tracht of to
Weeren ."
en ziet uit bet geflelde , dat bet oogmerk van den Uitvin .
der deezer weinig kostbaare Rouwdragten alzins pryswaardig
is ; verdiettende daarom zyn Plan de goedkeuring van zodanige
lieden, zo als wy 'er reeds kennen, die moeds genoeg hebben,
om de eerile voorbeelden to geeven , zo in bet draagen van
zulke, of foortgelyke, eenvoudige ,Rouwtekenen, als in dezelve
door testamentaire dispofitien aan to pryzen . Dat de dankbaare
zuchten van diepbedrukte Weduwen en Weezen, hunne zo wet
21s des Schryvers nutte poogingen , daar voor toegewyd mogen
worden , is ook onze wenscb !
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Gehiedenis
der Rampfpoeden van den Heel* ANTHONV AUGUSTr»
fc
VUS THO%inS DU F. Uit het Engelsch van
evrouw WILLIA S.
Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1794 . In 8vo . 38 bl.
O ok dit klein \Verksken behelst een Verhaal van de haatlylte Gemoedsgefleldheid cens Tyrannifchen en Onnattrur .
lyken Vaders, die t no dot by, in de eerfle Levensjaaren van zy
lien Zoon , op hem en zyne Broeders en Zusters, gelyk op
zyne Egtgenoote , al de zwaarte van eenen llespotifchen vuist
had laaten weegen, hem, toen by eene Vrouw naar zyn hart,
moor nict naar den zin zyns Vaders, had genoomen, door eene
vervloekte list, Uk Engeland , werwaards by gevlugt was , is
Frankkryk to loklttn moist , en door eene horde en langduurige
gevangenis deed ondergaan, welke by, met groot gevaar van
zyn leven, or.tvluchtte,
tot dot by, no bet nitflaan van
veele Rampfpoeden , door den dood zyns ontmenschten Va .
oeder , in zyne natuurlyke regten herfleld
ders , en zyner
Leezers , die eenig menfchelyk gevoet bezitten,
werd .
zullen dit boeksken niet nederleggen, zonder bet gedrag van
den Vader to verfoeilen, en bet edel Character van den Zoon,
en zyne onhezweekene Huwlyks-Liefde, met verwondering en
goedkeuring to befchouwen .

'V

Nieuuwe Sentimenteele Reize . Eerfin Deel.
et Plaaten . Naar dcjs
Franfchen vyfden Druk. Te Leyden, by J. van Thoir, 1794,
.In 8vo. 148 bl.
f deeze Reizen, indedaad, van den beroemden Hr .

STEP-

0 zyn , word ons zo min op bet Titelblad gezegd, als
in de dubbeizinnige Advertentien, die wy daarvan in de Cou .
NE

ranten hebben geleezen .
Doch 't zy bier mede zo • als
't wil, de Schryver , die zich Yorick en zyn knegt La Fleur
noemt, en zich op oude bekendheid in Frankryk beroept, zy
dan STERNE of niet : in 't eerfle geval heeft, by ons, de goede
STERILE veel van zyn vuur verlooren ; en in 't laatfle geval zyn
deezG Sentimenteele Reizen verre beneden de eerften .
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LETTER-OEFENINGEN,
be Eonheurs uit de ode. Heldendicht. In drie Zangen,
r . E . J . Ia . SCHONCK . To Haarlem by A . LoosDoor
jes Pz . In gr . 8vo . Sq4 bl.
e aanleiding , tot het vervaardigen van dit boertig
Heldendicht , kreeg de Dichter scHONNCK door het
leezen van BODDAERT'S geroofde H rlok, naar POPE, en
onze herinnering in de beoordeeling van dat Werkje : dat
onze Natie, tot hier toe, nog van zulke Heldendichten
Hy geeft dit Stukje echter niet als geverftooken was .
noegzaam op, om dat gebrek to vergoeden ; maar otn
andere Dichters daar door op to wekken, om ook onze
Natie niet langer zonder boertig Heldendicht to laaten .
'(Vdl voorgaan doet wdl volgen .
De Hoofdperfonaadjes van dit Proefftukje zyn twee bekende Coefures, de Bonheur de la Vie, en de zogenaamde
Pamela, van welke de eerfte de lydende, de laatfte de
zegevierende , is . De Dichter begint zyn Heldendicht op
de volgende boertige wyze s

D

G Zang -Nymf! 't zy ge thans op mutze-bollen woont,
I-let zy ge u by 't toilet der Jufferfchap vertoont,
Of een Charlotte -hoed u ten verbiyf kan frekken ;
Ai wil my, op myn bee, den rasfen val ontdekken
Van floddrige Bonheur, voor nette Pamela?
Geef, dat lit dus lien val op myne Citer flaa ,
Dat zelf de Jufferfchap, met luistergreetige ooren,
Dien zang nog liever dan eeu micnelied moog' hooreti ;
Waar in men haare deugd en fiere kuisheid meldt.
.
't Gaat wel, my dunkt dat reeds myn boezem zachtkens elt
Ik voel agree myn geest , door minnelyke lonken
Van SAARTJES mutze-bol , in yvergloed ontvonken,
Ny blaast then yver aan, door SAARTJES fluif fouf/let.
3k word op geurig vocht vergast van haar Toilet .
Waar by geen hengfien-nat van Helikon mag haalen .
't Lust my de zelfmoord van een Juffersmuts to mmalen,
Door wreevlen nyd ontvonkt in 't winderig gemoed
Van sAARTJES konkeikap . Is 't mooglyk, dat ook 't bleed
XX
P,y
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By gaas of kamerdoek den boezem kan doen zwellen?
Ik dacht, dat wind of vocht alleen haar kon ontftellen .
Ik dacht flat flyve gom of meet gekookc tot pap ,
En ingewreeven met de hand der jufferfchap,
Bet i'lodderig petist alleen maar kracht kon geeven .
Zoo is dan ook de nyd med door dat doek geweeven! . . . (T)
utzenmaakf}er, die kort to vooren nog
LA TOUR, de
een geheele bawl met gaas had auk gefneeden , ziet dat
haare neering vervalt . Zy vorscht de oorzaak daar van
pa , en een vlugge Naail'er vindt die in de invoering
der Bonheur :

„ Dat floddrig Inutzentuig, die weidfche konkel, ja ;
• Die, durft zy zeggen, die is de oorzaak onzer fchae .
„ Geen jonge Duffer met de naald zoo onbedreeven ,
„ Of zy weet zelf het doek ligt dat fatzoen to geeven,
• Dewyl die flodderkap, verflooken van fatzoen,
• Nocll evenredigheid, noch houding, heefc van doen ."
Deeze ontdekking dryft de
utzenmaakfter naar de Goodes, fmeekende dezelve om herftel van haare
din der
Fabryk, en de verdere invoering van de Pamela, in plaat .
fe van de Bonheur. VERTUDINA verhoort de bede van
LA TOUR, doende haare Raadslieden, in de zaal van bet
odejlot, to zamen kom'en , om de beste middelen to beHet befluit is , dat de Droomgod zich naar
raamen .
SA A .RTJES Slaapvertrek zal begeeven , om haar de Bon .
heurs op de affchuwelykfte wyze voor'te flellen. bit ge,
fchied, vindende by Juffrouw SAARTJE
Nog op haar Ledikant, in diepen flaap gedompeld ;
Dar by haar ftraks het brein met droomen overrompelt,
Van Eunjers, Bytebauws en He'rzen , gansch beroofd
Van harlens, alien met bonheuren op bet hoofd ,
Voor wier affchuwlyk oog zelfs jonge en kloeke helden,
Aan
ayors dienst gewyd, bet op een looped ftelden .
De Kamerjuffer, naa dit verfchynzel, by bet weidsch

toilet komende, hoort met verwondering de uitfpraak en
bet bevel haarer Duffer, benevens alles wat ten nadeele der
eerst zo zeer geliefde Bor heurs gefchied is. Naauwlyks
vraagt
r(*)

VIRG .

R.--

glen . L . L v . 15 .
Tantene anise I: cc
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LIARTJE : waar is myn Pamela? of cen heir vats
Sylfen zweeft naar dat Kapzel toe

vraagt

Zoo vliegen op den wenk der wankelzieke Crooten,
Ook zonder hun bevel, de mindre huisgenooten ;
Schoon echter ook een deel dier geesten , minder zwak
Van harfens, zich in 't gaas der konkelmuts verftak,
Om, zonder zich aan 't ras verkeeren iets to kreunen,
De Conflitutie van dit hulzel to onderfteunen .
Beklaaglyk is hier op het noodlot van Bonlieur. Niet
alleen dat het roode Lint, op haar kruin, van fchrik
verfchiet, maar haar ruimen bodem wordt zo fterk ge .
fchud , dat dezelve als ineen gekneepen words . Door
den reuk der geurige pomade weder egnigzins by haare
zinnen gebragt zynde, berst zy eerst in zuchten, daarna
in fchelden, utt ; bet welk de zachtzinnige PA ELA,
die nu ook de zegepraalende is, en derhalven gemakkelyk zachtzinnig kan zyn -niet weet to ftuiten ; zelfs niet
met de volgende woorden, die zy haare mededingfter,
ter vertroostinge, voorhoudt :
..w ., dit is odes loop, zoo wentelt 's Werelds kring,
Zoo leeft de Jufferfchap steeds by verandering .
Slaa odes 7aarboek op, waar vindt ge thans Dormenfen,
Waar de a la Grecque muts, waar knorrige Boudeufeu,
Waar is de belle poule, en 't alliantie lint ? . . .
Zie, of ge aan een toilet 'er ftaaltjes meer van vindr .
Heeft niet her Kapzel zelf gedoopnaamd naar inerve ,
et dat van Pompadour , zyn wezen moeten derven?
Hoe hoog Fontanje ook rees, ver boven dyk en duin,
Zy viel met anderen, in eens, van 's Duffers kruin .
Laat of dan, bid ik u, op ceuwige eer to hoopen?
Wat zou toch L'OLIViER, Wat ZOU LA TOUR, verkoopen,
Indien de mode van een muts, of kraag, of moues,
Tot die verfleeten waar, by meisjes duuren zou?
Neen , ik zie zelf alree karkasfen famen viechten ,
Het doek is reeds op 't raam, dat ook myn roem zal flechtes .
Hoe ! zachtzinniger de Pamela fpreekt , hoe meer de
woede en toorn van de Bonheur klimt, die zich van haare
mededingfter geenzins als Zedemeesteres wil laacen rm .
gelooren .
Haare woede Nat dus eindelyk geheel tot
wanhoop over, zo dat ze zelf de fchaar vat, lich zelve, met dat moordtuig, wond op wond geeft, en weldra geheel verfnipperd op den grond nederzinkt .
X x a
WOW
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Vrouw JUNO , Patrones van de Bonheur , medelydell
hebbende met derzelver dood , verzoekt, in den Tweeden
Zang, aan haaren
an JUPXN, dat by haar zo geliefdc
Nuts by de Starren gelieve to plaatfen . Dit verzoek toe .
geftaan zynde, ylen JuPYN's Dienaars naar beneden , zoe.
ken alle de fnitzels op, naaijen die aan elkander, en
plaatfen de dus hernaaide Bonheur, digt by bet hair van
BELINDE, of de geroofde hairiok van POPE, aan den he .
mel . Dit maakt VENUS, of de*Avondfter, die, met haar
brillant gezicht , hot eerst dit nieuwe tintellicht ont .
dekt, nieuwsgierig , wie bet daar geplaatst heeft ; en
van welk een afkomst het is .
Zy vraagt zulks aart
WARS, maar die weet meer van bet fmeeden zyner Wa •
pe'nen, dan van nieuwe Sterren, to fpreeken . PnoEuu
voldoet haare nieuwsgierigheid maar half, en de redenen
van DIEItKURIUS beflisfen , ten deezen opzichte , ook
niets . Zy brengt dus de zaak op her Salet der Goden en
Godinnen , waar alles van flukje tot beetje verhandeld
words, doch niet zonder hevige gefchillen, over het recht
om een
uts to vergoden, dat inmiddels reeds uitgeoefend is : doch welke gefchillen, eindelyk, met den Twee.
den Zang , een vriendelyk einde neemen .
Uit den Hemel brengt de Dichter, in den Derden Zang,
zyne Leezers weder op Aarde, befchryvende de gevolgen,
welken bet noodlot van Bonheur heeft , zo dra bet gerucht, op de wieken van jonker LoRRINJET, aan de kap •
tafel van sAARTJE verfcheenen is . Dit gerucht wordt
niet onaartig, zeer modern, en zo perfoneel, befchreven,
dat men hot heden in duizend jonge Heeren zou kunnen
kennen :
't Is, alt nog, met honderd ooren
Voorzien, om, waar bet kan, wat nieuws to moogen hooren,
En heeft, by ieder oor, ook eenen wyden mond,
Waar mee bet daadelyk 't gehoorde nieuws verkoadt .
't Is fcherp van item en bleek, met ingevallen kaakca,
Bevallig in zyn foort om Duffers to vermaaken .
}let heeft op 't mager (*) hoofd een hoed, zoo hoog en groot
Van bol en maakzel, als een hollahds Zuikerbrood ,
En om den hats een doek, v66r opgezet met huiven,
Zoo bol en rond gelyk de borst van Kroppers-duiven ;
4m 't rank en fpichtig lyf een rood gebloemd gilet,
et kleine knoopies rechts en links zeer digs bezet .
Hie

(•) Vntc .

dendd. L. 1Y. Ys. 177 . •- -- Caput inter nxiila condit.
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kiier over been een Frak, voorzien met lange fireepen,
Waarin het lighaam en oak de armen zyn gekneepeu .
~Eeu broek van Caf mir, al even glad en ftrak ,
En twee horlogies in den een en andren zak,
Waar aan twee Kettingen met fleutels nederhangen,
Zoo lang en breed als of 't 'er dieven mee wou vangea .
't Heeft gespen op den net gn fpitsgeneusden fchoen ,
Zoo groot van maakzel, als belachlyk van fatzoen .
Aan dit Geruche, of Jonker LORRINJET, vertelt SAARTJE haar nacht- of liever morgengezicht, van de a la
Bonheur gekapte Toverkollen ; en hoe of die, in haare
kamer, op den bezemftok reeden . 't Gerucht fpot , in
den beginne , met het verhaal, doch, tot reden gebragt
zynde,vertelt bet alles, met niet weinig vergrootin&, aan
elke Lame ; niet als gedroomd, maar als waar geichied .
De gevoelens , over de oorzaak daar van, zyn geheel verdeeld .
De fentimenteele CHARLOTTE, wier kwynende
ftreepjes, in een zacht Adagio, even als haare zttchten,
voortvloeijen, de medelydende CHARLOTTE, fmelt geheel
weg . Anderen fpotten met bet verhaal, tot dat SAARTJ&
zelve de waarheid van alles in het gezelfchap omftandig
voordraagt ; waarvan het natuurlyk gevolg is, dat niemand der Dames Bonheuren meer wil draagen , en alle
tot de zo geliefde Pamela overgaan ; het welk in den Winkel van LA TOUR vry wat drukte veroorzaakt .
„ 'Er moeten (zegt zy, aan haar TVinkeldochters) dezen dag
nog dertig P-amelaas
„ Gereed zyn, 'k zal daarna u alles breed vertellen ."
eer fprak zy niet, en 't gaas vloog reeds langs maat en ellen,
De fchaaren knarften, in den een en andren hoek,
et fchrafelend gepiep, door gaas en kamerdoek.
Terwyl vast de armen, als of zy aan koordjes hingen,
By 't vlytig naaijen, finks dan op dan neder gingen .
De houten mutze-bol, wiens byfland nimmer faalt,
En altyd dienstbaar is , wierd voor den dag gehaald ;
En kreeg, het Been finds lapg aan hem niet was gegeeven ;
Door 't nieuwe kapzel, weer bevalligheid en ]even .
De kleine JANETON, fchoon jong, nooit zoomens moe,
Bragt haar gezoomden ftrook met dubblen yver toe .
Weer andren naaiden then op itevige karkasfeu,
Of plooiden linten, elk wist op zyn plicht to pasfen .
et anders was de vlyt, toen 't grof Cyklopen-rot
1ENEAS Wapens fineedde, in
TNAAs rookend grot.
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Op deeze wyze loopt dit boertig Heldendicht, dat seele geestige trekken heeft, ten einde . Hetzelve geeft een
goed uitzicht . op beter ; immers was de ftryd der Kikuizen ook her eerfte boertig Heldendicht
vorfchen en
der Grieken niet! Intusfchen twyfelen wy, of de Jufferinneliederen zal
fchap deeze Zangen wel liever dan
hooren : eensdeels om dat 'er niets van Liefde in .
komt , en anderdeels , om dat 'er in den Tweeden Zang
to veel dichterlyk cierfel gevonden words, voor her welk
maar weinige Duffers berekend zyn .
Dan dit raakt de
Duffers van onzen tyd, en geenzins de Ileldendichter, die
haar een boertig Dtchtftuk, •op eerie !toile die haar eigen
is, in handen geeft .

Bet Leven van F . L . KERSTE AN, Profesfor Honorair en
Donor der beide Rechten . Betrekkelyk tot alle de onderfcheidene tydperken , waaronder zyne ivonderbaare Lotgevallen, in verfchillende gelegenheden, gebeurd zyn . Door
hem zelven befchreven. Twee Deelen . Te Amflerdam,
by J . B . Elwe . - In gr . Svo. gob en 288 bl .
L . KERSTE AN, wiens Grootvader, in de Vrou, welyke linie , afflamde van her oud en doorluchtig
huis van BREDERODE , werdt, na den afloop van een
zwaar proces , tusfchen zyne Ouderen gevoerd , door
oeder, met en benevens zyn ouder Zuster en
zyne
jonger Broeder , opgevoed : hebbende in zyn zesde jaar,
by gelegenheid eener zwaare ziekte, met zyn eigen doodkist gefpeeld ; die hem zekerlyk naderhand to klein, of
by voor dezelve to groot, is geworden .
Zyn Aloeders Zuster vervolgend8 met een ryk en aarzienlyk man getrouwd zynde, die naderhand to Rotterdam in regeering gekomen is, nam deeze aangetrouwde
Oom de zorge over hem op ; lief hem van zyn elfde
tot aan zyn veertiende jaar in een Fransch Kostfchool to
Voorburg onderwyzen , en gaf hem toen de keuze was
by wilde worden , fldvocaat , Predikant of Geneesheer.
KERSTE AN bet eerf'e gekozen hebbende, werdt hy, in
zyne geboorteplaats 's Gravenhage, op een voornaam Procureurs Comptoir befleld ; moetende ten zelfden tyde in
de Latynfche taale onderwezen worden .
Her ergerlyk leven dat Patroon en Klerk hield ; (van
welke de laatfle, om aan geld to komen, gellotene brieyen
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en dezelve door een bood .
fchaalooper deedt bezorgen) deed beiden welhaast van el .
kander fcheiden . Nauwelyks ze .tien jaaren bereikt heb .
bende, en nog veel to jong geiicht wordende om naar
de Hoogefchoole gezonden to worden, zondt men dent
jongen Klerk, met zeker Fransch Heer, ROUGE ONT ge .
heeten, naar Parys, ten einde zich aldaar in de Rechts .
geleerdheid to oefenen . In deezen ROUGE ONT trof by
eigenlyk een befpieder, die de overrompeling van Gent
vproorzaakte ; en in deszelfs gewaandeu Neef WILLIA
eene jonge Jufl='er aan, die den Franschman overal volgde
en geleidde . Te Parys gekom_n zynde, raakte by in ken .
nis met zekeren ERI TTONVILLE , wiens levensloop won .
derbaar genoeg was ; als mode met zekeren HEYNE , die
zich verbeeldde dat de aardbol meer driekant dan road
was ; en die des yachts een koets met zes paarden , in
de voile aan, zag ryden . Eene geveinsde krankheid des
ligchaams, maar eene wezenlyke ziekte in de beurs, van
KE1 STE AN , werdt gevolgd van een \Visfelbrief van dubbele waarde, en een bevel om birnen veertien dagen
weder naar Holland to keeren .
Nu volgde eerlang de fludie tot 4dvocaat : eerst twee
jaaren to Leyden , in de gronden van bet N .ituurlyk
recht, en in bet befchreven Roomfche recht , onder den,
Hoogleeraar VITRIARIUS ; vervolgens anderhalf jaar to
Utreclit , onder den ouden Profesfor VOORDA .
Daar
deeze fludie met agter een gefchiedde , maar door den
Oorlog van bet jaar 1747, of liever door den tegenzin
van IcERSTE AN in bet Studentenleven, afgebroken werdt,
zo was zyn vertrek nit Leyden mede een gevolg van eene
wellustige en wilde levenswyze ; welke hem als Cadet
dienst deed neemen , orn Bergen op Zoom to helpen verliezen ; naar welke plaatfe by in Guarnifoen gezendea
wierdt .
Als Vaandrig en Werfofficier to rug gekeerd zynde, ont •
pond eene byzondere vrycry , in Welke KERSTE AN met
flaagde . Hier op volgde zyn eerlle proefiluk als Schryver, liggende by toeumaals met zyn Regiment to Breda ;
daarop volgde eene groote armoede, welke echter door
zyn' Oom weder vergoed werdt : en eindelyk zyne hervatte, en reeds gemelde , fludie aan de Utreclitfche Hoogefchoole. Een vermaaktogtje , met dda zyner Vrienden,
uit die Stad naar Arnfterda7n doende, bragt hem hetzelve
in gezelfchap met den beruchten Doctor en Astrologist
Xx 4
Lx;-
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wiens wonderen by naderband, onder de beg
naaming van
eester FRANCISCUS, befchreven heeft, en
Van welke wonderen by Dog eenige proeven in deeze Lei
vensbefchryving mededeelt .
Na zes weekeu to Harderwyk, als Candidaat , onder
den Hoogleeraar PAGENSTECHER , dagelyks twee Duren
lang, de private lesfen bygewoond to hebben , werdt
$ERSTE AN aldaar, als DoEtor Yuris, gepromoveerd . Bea
gaf zich daarop naar Rotterdam ; en van daar naar Parys,
om aantekeningen voor iemand to houden, wegens cell
2eldzaam Proces dat daar bepleit werdt . Van daar to rug
gekomen zynde, wachtte hem eene andere Commisfie to
l3roningen ; welke verric :it , en weder to Rotterdam gekomen zynde, door een vertrek naar Zaltbommel werdt gevolgd ; om aldaar de jeugd , zo de Historie- als Aardtykskunde, benevens de Franfche taal, to onderwyzen ; net
welk onderwys by in
ci I7(JI een begin tnaakte . Hierop volgde zyn Fluwelyk , dat hem de LeE7orsplaats to
Hertogenbosch deed afllaan ; z} nde zyne Vrouw Diet to
bweegen,
'Se
om haare geboorteplaats Bommel to verlaaten :
weshalven by, ichoon in 1764. to Heusden bet Le6loraat
,zanvaard hebbende, echter in Bommel bleef woonen .
Een voorval met zekeren ADRIANUS -JSE IE , een be,
rucht Zwendelaar to Utrecht, bragt KERSTE1\IAN to Zaltbommel in cen kwaaden naam, zodanig dat by 'er Been
drie dagen meer vertoefd zoude hebben, indien by zuiks
niet om zyne Vrouw gedaan had . Na het afllaan van
het LiEtorjchap to
iddelburg , en het overwinnen van
verfcheidene zwaarigheden, bereikte by, anderhalf jaar laa .
ter, eindelyk zyn oogmerk, wanueer by, met vrywillige
goedkteuring van zyne Vrouw, zyne vaste woonplaats to
Amflerdam verkoos, alwaar zy hem , met baare twee
kinderen en huishouden, beloofde to zullen volgen, het
welk evenwel Diet gefchied is .
KERSTE AN gedroeg zich zodanig to Amfterdam, dat
hem voor zes maanden de Pleitbank ontzegd werdt ; en
fchoon by aanvanglyk als Rechtsgeleerde, als Autheur en
als Astrologist, eenige winst behaalde, maakte een zamenloop van zwendelaaryen hem die groote Stad' eindelyk to
benaauwd . Dezelve verlaaten, en den Wintertyd to Bomrnel doorgebragt hebbende, werdt by vervolgens, to Schoonhoven gearresteerd, en van daar naar Rotterdam in de gevangenisfe gevoerd ; aldaar juist op zyn 4Sften verjaardag,
voor de eerftemaal, verhoord,, befcbuldigd zynde wegens
bet
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het maaken van een valfchen Wisfeibrief, onder de firms
van ELZEVIER en ROCQUETTE to Rotterdam getrokken,
Daarna werdt by in een donker en onaangenaam vertrek
opgefloten . Op den I9den Augustus 1773, kwam die zaak
in ordinair proces ; in de maand van December des vol .
genden jaars, werdt dezelve vier dagen agter een be .
pleit . henigen tyd daarna werdt de befchuldigde krankzinnig, door then hem des nachts, als met een zagte
flem, in de ooren geblaazen werdt : ik ben de Duivel die
K,an men den Schryver gelooven , dartt
u koint bezoeken .
heeft de beruchte KAAT AIOSSEL, die meer dan tien jaaren daarna in hetzelfde vertrek gevangen zat, over eene
dergelyke ontmoeting geklaagd ; fchoon by zich , zo als
by wel gewenscht had , Dimmer in de gelegenheid bevondea heeft, om haar daar over to ondervraagen .
Twee jaaren gevangen gezeten hebbende, werdt by op
den 7den
aart 1775 gevonnist , om 3o jaaren in Stadswerkhuis gevangen to blyven, en voords voor al zyn le .
ven gebannen nit Holland en Westfriesland . Intusfcheiz
werdt by, op den 19den April 1786, uit die gevangenis
ontilagen, en vervolgens van dat bannisfement volkomeiz
bevryd . Hy deed v66r zyn vertrek, namelyk 23 April,
i i de perk van het Werkhuis to Rotterdam, eene open,
baare Kedevoering van affcheid, die veele Lieden tot
zich getrokken had, en hem aanmerkelyke giften b ezorg.
d e . Deze Redevoering, benevens een Aanfpraak van Dank,
zegging en Zeg^nwensch, door hem in gemelde Werkhuis,
12 January 1783, gedaan, zyn beide in bet Tweede Deer
geezer Levensbefchryvin&e to vinden .
Geduurende de elflaarige gevangenis van RERSTE AN,
to Rotterdam, was zyne Vrouw, als merle zyne
oeder,
geflorven . Hy begaf zich, derhalven, aanvanglyk by zyne
Zuster to Voorburg , van daar naar Zwol, en vervolgens
naar eenige andere Plaatfen ; in de meeste zyn beffaait
zoekende met voor de Drukpers to fchryven , en met bet
trekken van Horoscoopen . Eindelyk begaf by zich weder
naar Amflerdam .
Hier eens eeu nacht in den Bayert,
met de arme Vreemdelingen, dan weder op bet Franfche
Pad , met de Bedelaars , gelogeerd hebbende , bezorgde
Schout PAPECAAY hem, op zyn verzoek, in bet zogenaamde nieuwe Werkhuis ; welk verblyf de Regenten van
dat Huis hem fterk hadden afgeraaden . Aldaar in her
Bad geweest zynde, werdt by, door afgematheid en an .
dere ongemakken, ziek ; doch herffelde eerlang, door bet
Xk 5
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gebruiken van goede geneesmiddelen en gepast voedzel ,
zo dat by, na een verblyf van zeven weeken , gemelde
Ulerkhuis weder verliet ; hebbende by deeze Levensbefchryving, in den ouderdom van 64 jaaren, aan het huis
van een Koperflager geeindigd ; met oogmerk om zyne
verdere ,vederwaardigheden aldaar voor den Boekver.
kooper ELWE op bet papier to flellen ; om daar nit , na
des Schryvers dood, de kosten der begravenisfe to kun .
nen vinden .
Wy hebben deeze Levensbefchryving omftandig willen
fchetfen , ten erode onze Leezers iets meerder van den
man zouden kunnen weeten, welken zich
eester FRANciscus liet noemen , en de meeste gfchriften , ' op den
naam van den Astrologist LUDEt1IAN uitgekomen, heeft
opgefleld . Veele Lieden wisten reeds lang, dat die be .
ruchte Horoscooptrekker nimmer iets van dien aart in het
jicht gegeeven had ; anderen waren overtuigd dat by to
gebreklyk fchreef, om iets in her licht to kunnen geeagazyn
yen ; zynde bet nog onlangs, nit BALDINGER'S
voor Art/en, en wel byzonder uit een bewaard Horoscoop
van LUDE AN, gebleken, dat zyne opflellen zo dwaas,
als zyn' ilyl barbaarsch, moeten geweest zyn . En hoe
befchaamd moeten nu zodanige Lieden ftaan , welke de
gewaande Voorzeggingen van LU19EDIAN , vooral in de
iaatfte jaaren , meerder , ten minften zo veel , als den
Bybel, geloofden, en als zo veele Godfpraken telkens aanweezen ; daar KERSTE AN zelve, een zwervend 4vanturier, en opfteller van die Schriften, verklaart, dat hy,
als de maaker van alle deeze voorzegkundige Gefchriften ,
voor de volftrekte echtheid van dien niet in de bres fpringen, noch de geloofwaardigheid daar van bepleiten wil .
Behalven de Levensbefchryving Van KERSTE AN , zal
men in dezelve verfcheidene byzondere gebeurtenisfen en
voorvallen aantreffen, welken waarlyk wonderlyk genoeg
zyn . Van dien aart zyn de gefchiedenisfen van BRITTONVILLE, welken by to Parys had leeren kennen ; van j .
unter, welke met hem in
DI . PORTLLET, een valfche
Abet Werkhuis to Rotterdam opgefloten was ; en van
Ook zyn eeRIA KANTZ , of de Bedriegelyke .7ufrouw .
nige voorvallen in zyn eigen leven ons byzonder genoeg
voorgekomen , waar van bet volgende tot een tlaal kan
dienen .
„ I-let gebeurde (zegt de Schryver, D . I . bladz . 276)
(,at ik my op een morgen by den Grave van NASSAU LA
LECQI,
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LECQ, Hoofdofficier der Stad Utrecht, beyond, om met
hem to raadpleegen, oedanig men zich in het geval van
een gevangen Smokkelaar gedraagen moest . Zo dra dit
mondgetprek afgelopen, en met gemeen overleg diertaangaande een befluit genomen was, vroeg by my, al fchertfende, na den uitilag van de ontmoeting, welke my, drie
jaaren geleden , met den beruchten Zwendelaar ADRIANUS BEDIDIE bejegend was ; op een vrolyken trant daar
by voegende, dat ik misfchien, wegens de ontydige kraambevalling van de Tabaksverkoopers Weduwe , in zyn
fchuldboek aangetekend geweest zou zyn, by aldien de
zamengevoegde charakters van Profesfor en praetifeerend
Advocaat my in dat opzicht niet gedekt hadden . --~
Hoor, niyn Heer de Graaf! antwoordde ik, op geen minder fpottenden toon , als gy het durft waagen om my
over deeze beide gevallen in rechten to betrekken, zullen wy zien, hoe wy die fchuld to zamen behooren to
vinden . Ik bedank u hartelyk voor dat onzeker buitenkansje, hernam hy ; myn voorzaat heeft, in zynen tyd,
als Hoofdofficier van deeze Stad, met den Advocaat VAN
CULENBURG zulk een f}erke proef ondergaan, dat ik my
in geene andere procesfen hoegenaamd met Advocaaten
inwikkelen wil . -- Het geviel, ruim twee maanden daarna,
wanneer ik inmiddeis myn zomerverblyf to
aarsfen genomen had, dat ik, door een voornaam Logementhouder
to Utrecht, aldaar ontboden werdt, om met een perfoon
van hooge geboorte , die eerie aanzienelyke waardigheid
in het Staatsbewind bekleedde, ryplyk to overleggen hoe
men best de bedreven misdaad van een Student , zyn
bloedverwant zynde , en die wens deeze oorzaak in
harden van den Ioofdofficier ge llen was , afmaakea
zoude . Ik was van begrip, dat, terwyl zyn Neef de Stu .
dent daar over bereids in hechtenis zat, wy, om geen
onnodig geld to verfpillen , voorzichtig moesten to werk
gaan ; to meer, aangemerkt ik by ondervinding wist, dat
de Graaf van NASSAU, in foortgelyl a voorvallen , geen on .
handelbaar of bloedgierig Hoofdofficier was . Doch in het
midden van onze raadpleeging, kwam de onverwagte tyding , dat de perfoon, met welken de gevangen Student
in duel met den degen gevochten had, aan zyne bekomene wonden , hinnen den negenden dag was komen to
overlycten , waar door dit ongelukkig geval , het walk
anderzins, ten opzichte van gevaarlyke gevolgen, niets
to
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to beduiden bad, teen volgends de Wetten volftreltt
doodfchuldig moest worden verklaard,"
,, Ongeacht zodanige onaangenaame vooruitzichten, liet
ik my daar door niet affchrikken, om, ter behoudenisfe
van bet levee van , den gevangen Student, een kans by
den Hoofdofficier to waagen : „ Ik weet de oorzaak
„ waarom gy by my komt" zeide hy, zo dra ik in de
kamer getreden was -- hoe is bet mogelyk, myn Heer
de Graaf; dat gy zulks zo net raaden kunt? vroeg ik met
een nagebootfte verwonderiug : „ Wel ! " hernam by „ ik
„ kan wel denken dat gy komt om ever de zaak van den
y , ongelukkigen Student to fpreeken . Het fpyt my waar,, lyk, dat een jongman van zulk eene defttge famille, in
„ de fleur van zyne jaaren, zyn leven verliezen moet ;
$, want fchoon 'er in al den tyd dat ik het Hoofdoffl .
„ cierfchap bekleed heb, nog geen doodrecht voor de
„ Stad gefchied is, zo moor ik echter, in dit geval,
,, myn' pligt betrachten ." -- Daar ik nu begreep, dat
qty de pas daar door afgefileden werdt, wendde ik bet
gefprek op een anderen boeg ; zeggende : dat, hoe zeer ik
juist niet gekomen ware, om met hem over bet geval van
den gevangen Student to fpreeken, en daar toe ook met
geen byzonderen last voprzien ware, ik gaarne zesduizend guldens voor dat klein ftukje Schildery, dat vlak
boven zyn hoofd hing, zoude willen verfpillen, indien
Per een middel ter ontvlugtinge voor deezen jongeling kon
bedacht worden : „ Wat bet eerlte betreft" antwoordde
cie Graaf, „ daar meet gy de Gravin over fpreeken,
,, want ik ben geen Schilderyverkooper ;' en aangaande
„ bet laatlte, kan ik niets doen, om du bet buiten myn
,, magt is ; en, behalven dat, tegen myn' eed en pligt,
„ als Hoofdoicier, ftrydt ." Na vervolgends nog een pool
over onverfchillige zaaken, raakende de Crimineele rechts .
pleeging, met hem gefprooken to hebben, verzocht ik ua
drukkelyk
k om bet geluk to verkrygen van
evrouw do
Gravinne eons alleen to mogen fpreeken ; zonder de minfte
bedenking ftond by myn verzoek toe ; en naa affcheid
van my genomen to h--bben , gaf by zyne Gemalin daar
van kennis, die daarop welhaast in bet voorfalet kwam,
bet geen van dat gevolg was, dat wy, na eene onderhandeling van een klein half uur, de koop van bet bewuste Schildery, hoe ongemaklyk, zy daar van fcheen to
willen afitappen, veer vyfhonderd goudenen Ryders eens
wier-

VAN F. E . KERSTE WN°.

661

Wierden, Zodanigen grendfiag met een vooruitziend oog .
Inerk geheel gelukkig gelegd hebbende, verfpreidde zich
den volgenden morgen , heel vroeg , her gerucht door de
gantfche Stad, dat de opgefloten Student, door de acht .
loosheid van den knecht van den Cipier, nit zyne ge+
vangnis ontfnapt was : de kneCnt van den gevangenbe .
waarder over dit pligtverzuim weggejaagd zynde, werden ;
zo wel door den Iloofdofficier als door de Regeering, alle
mogelyke poogingen aangewend, om den ontvluchten Stu .
dent to achterhaalen ; maar, vermids zulks vruchteloos af .
liep, bleef de zaak daar by berusten ; terwyl ik geen re .
den had om my over de fchaale belooning to verheugen
noch to beklaagen ."
Over het algemeen, kykt, in de zneeste plaatfen dee .
zer Levensbefchryving , de Nude Zondaar nit, die zich
nog al to levendig de gebeurtenisfen en de hartstochten
zyner Jeugd herinnert, welken hem ongelukkig gemaakt
hebben . Wel verre van hem derhalven als een nuttig
voorbeeld ter navolginge aan to pryzen, wenschten wy
wel , dat by hier en daar wat meer affchrik voor de Ondeugd had ingeboezemd, en de galante voorvallen met
minder vermaak had to boek gefteld . Heeft by zich dike
maals moeten verwonderen , dat een mensch , met een rer
delyk oordeel begaafd, zo ver van bet fpoor der gezonde
reden dwaalen kan, om, met verzaaking van zyn zelfbelang, een verkeerden weg in to flaan ; men zal zich niet
minder verwonderen , dat iemand, door zo veele tegen .
fpoeden geleerd , op bet laatst van zyn leven , geene
betere raadgeevingen, en gepaste waarfchouwingen voor
anderen,
daar by zo veel gelegenheid toe had
in zyne Levensbefehryving heeft medegedeeld .
CATHARINA HER AN , Tooneelfpel , door
r. JAN JACOig
VIREUL .
Te 41anJterdam , by J . Allart, 1793 .
In gr,
SVO . 112 bl.
AN, eene Noordhollandfche Vrouw,
was de Echtgenoote van een dier ongelukkige Schee
pelingen , welke , geduurende bet beleg van Oostende,
door de Spanjaarden verrast, en in ketens geklonken wierden . Naauw vernam zy bet ongeluk, haaren man over=
gekomen, of zy befloot, om hem, zo her mogelyk ware,
uit zynen ketker to verlosfen : Na gedeeltelyk haar lang
hoofd-
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hoofdhair afgefneden , en zich in mansgewaad verkleed to
liebben, begaf zy zich op refs naar de vyandelyke legerpiaats voor Oostende . Deezen gevaarlyken togt gelukkig
doorgeworfleld hebbende , ontmoette zy bier de grootfle
gevaaren . Haare ongemeene fchoonheid namelyk trok de
oogen, haare fpraak de aandacht, van bet Spaanfche Krygsvolk tot haar ; maakte haar verdacht, en deedt haar eerlang voor een' verfpieder van AURITS houden . Dit vermoeden bragt haar in eene gevangenisfe , alwaar zy ge.
heel onkundig bleef van bet lot haares Echtgenoots . Op
zekeren dag echter, werdt zy uit deeze wreede onkun .
de, door nog wreeder bericht, getrokken . Zy vernam, dat
zeven der Hollandfche gevangenen ter flood gebragt zouden worded, om den dood van zeven Spanjaarden, door
de omen op den wal van Oostende insgelyks gedood,
met gelyke ftraffe to wreeken ; en dat de overigen naar
Spanjen vervoerd zouden worden, oin aldaar den Koning
als Ilaaven to dienen . In deezen angst en onzekerheid
wegens HER AN'S lot, kwam haar een Vader Jefuit bezoeken, om haar, volgens gewoonte, de biegt of to neemen . In deezen eenen
enfchenvriend vindende, beiloot zy , hem haar geheim to openbaaren . Verbaasd
over de trouw en den moed deezer waariyk groote Vrouw,
beloofde de eerwaardige Vader haar alien mogelyken byfland . Aan KAREL VAN LONGUEVAL, Grave van BUCQUOI,
Gouverneur van Henegouwen , en , by afwezigheid van
Dertog ALBERT , Opperbevelhebber der Spaanfchen voor
Oostende, maakte by zyne ontmoeting bekend , en verwierf van deezen, dat CATHARINA in den kerker van baaren man wierd overgebragt. Deezen to ontmoeten, deedt
haar van onmagt zwymerr . Tot zich zeiv' herkomen ,
openbaarde zy verder haar voorneemen , en verhaalde,
hoe zy alles, wat zy kostbaar bezat , verkogt had, ora
haaren man vry to koopen ; dat zy, om dit zeif ten uityoer to brengen , vermomd herwaards gekomen was ;
doch dat zy, indien dit doel haar mislukte, beflotetr had,
haaren man in de flaverny of in den dood to verzellen .
De Graaf van BocQuol dit hoorende, begeerde dit edel
paar to zien . Verwonderd en diep getroffen door zulk
cene ongemeene getrouwbeid, kon by aan de item van
zyn hart niet wederflaan, en gaf de beide Echtgenooten
de voile vryheid . '
Dit is de gefchiedenis van CATIIARINA HER AN, welke
in ion's Vaderlandsch Woordenboek gevonden wordt , er:
door
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door den Heere j . J. VEREUL tot een' grond van dit
Tooneelfpel gelegd, en zo na mogelyk gevolgd, is . Wy
hebben hetzelve met veel aandoening en genoegen gele .
Zen ; de Verfen zyn vloeijend en kragtig ; de karakters
volkomen naar de natuur en de gefchiedenis ; en de ge .
Dit, zo verre de leezing aangaar .,
voelens inneemend .
Intusfchen gelooven wy niet , dat dit Tooneelfpel op bet
Tooneel zelve genoeg voldoen' zoude .
De perfoonen
fpreeken to veel, en werken to weinig, zy puttee de $off
als nit , waar door zy geene levendigheid genoeg vcor
den Aanfchouwer bezitten .
Onder anderen misfen de
Alleenfpraaken, in dit Stuk, die woeling van v erfchillen.
d e hartstochten, die alleen in Nat is, om bet invoerert
eerier Alleenfpraak to doen goedkeuren . Het Stuk had zaa .
kelyker, en een derde kleiner, kunnen zyn .
Daar bet voor 't eerst is, dat de Dichter in dit vak
arbeidde, zal , by zeker onze Aanmerkingen niet euvel dui .
den : in welk vertrouwen wy 'er de volgende nog zullen
byvoegen : Een Tooneelfpeldichter behoort zorg to draa .
gen, dat by de verrasfing, die de ontknooping van de
daad moet veroorzaaken , niet vooraf verzwakke , door
to vroeg , al ware bet flechts van ter zyde, to laaten
blyken, waar het eindelyk op nit zal loopen . Dit laatfte fchynt ons toe in dit Tooneelfpel to gefchieden .
Reeds in bet midden van bet Stuk, (bl . 5o en 5I) kan
men duidelyk voorzien , dat HER AN en CATHARINA
door EtJCQUOI vrygegeeven zullen worden .
Het geval
der beide gelieven is hem, door den Biegtvader, reeds
volkomen bekend geworden .
en kent zyn toegeevend
kara&er, en, even zo zeer, dat van zyne Gemalin, die
daadelyk vraagt :
Bucquoi! gloeit in uw hart een vonk van tederheid,

stunt ge al de wreedheid van dier Droeve lot bezeffen ~_ . .;
En aarfelt ge eenen flond haar aau dit Iced to outheffeu?
Het Antwoord van BucQuoI, op die vraag, ontdekt
veel to veel war men va ;, hem kan verwagten , indien
de twee lydende perfoonen hunne onfchuld en braafheid
doen blyken ---die de Leezer en Aanfchouwer nu reeds
kennen, en dus, by de verdere ontdekking, niets anders
dan eene vxygeevrng kunnen voorzien .
Ge•
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4Geliefde! (zegt hy) ik ben als gy verflomd, my zelv' ontvoerar
Door dit tafreel van trouw en jamren diep geroerd ;
1Vlaar dat die eerfte drift in onze ziel bedaare,
TOT ZICH DIT WREED GEHIE

VOLKQ EN OPENBA4RE :

flet is waar, de wreede ALONZO is van een tegenge .
fteld gevoelen, en men zou iets ten nadeele van zyne
zyde kunnen verwagten ; maar hoe weinig kan by doen
tegen iemand, die (bl . 92 .) maar to zeggen hdeft : Tlolbreng vat ik begeer! --- Ook de opkomst van CATIIA .
RINA, in bet Eerfle Bedryf, Derde Tooneel, maakt aldaat
eene gaaping, die tot verfcheidene vraagen gelegenheid
Ian geeven : als i , hoe komt CATHARiNA zo aanftonds
do het midden der Legerhoofden ? --- Kan een onbe
bende dat zo doen? 2 . Waarom verlaat BUCQUOI 20 Onverwagis bet Tooneel, dat ALONZO zelv' 'er verwonderd
over ftaat? -- enz . Alle gewrongenheid loopt, meer
dan elders, in een Tooneelfpel daadlyk in 't oog .

GEORGE WALLER ' S Leven en Zeden , naar waarheid of
svaarfchynlykheid befchreeven , door hem zelven .
Naar
Te Dordrecht by de Leeuw en Krap y
't Hoogduitsch .
.
1794. In gr . 8vo . 294 bl

ndien de Schryver vats dit Stuk gedagt heeft, dat by
j zich zelven een Compliment maakte , in hoope dat
het tegenovergeftelde op hem , door gunftige Leezers ,
zoude terug iluiten , vreezen wy , dat by in zyne ver .
Na herhaalde
wachting zeer to leur gefteld zal zyn .
leezing, zeggen wy, met den Schryver, dat „ dit boek
ten Stuk zonder plan en goede order is , in het avelk noclr
fentiment, noch zcdenkunde, noch gevoel, hcerscht ."111
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21st
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96
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m . f o- 16-o
59$
Artz ( De) voor de
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r.
by H. v . Emenes , in 8 vo . f r - 5 - 0
303
Asfchenberg, (H.) Poezy.
Amfl. by P. .7 . Uylenbroek,
in 4t0. f 3-o-o
i$6
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hiene, (W.) Beknopte Befchryvin , nevens eene naauwkeurig afgezette Kaart, der Vii Vereenigde lWderlandeu . Amft. by D . Onder de Linden en Zoon, in gr .
8vo- f 0 .17-0
64S
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landen . Am(1. by D. Onder de Linden en Zoon, iu gr .
8vo. f 0-17-0
643
oerbezien-boom , Herders-Zang .
Backer, ( .7. A.) De
. Langeveld, in 8vo. f o - 6 -o
fpel. Amft. by D.
--- engelingen uit myn Portefeuille. lade
Deel . Amft. by A. B. Saakes, in 8vo . f i - IG-o 2gz
Barlow, (.7 .) Raadgeeving aan de Bevoorregte Standen in
de onderfcheiden Staaten van Europa, enz. Utr . by
G . T. v. Paddenburg en Zoon, in gr . 8vo8
f i-g-o
13edenkingen (Ernftige) op zekeren Rondgaanden Brief
van de Cardinaaleii en Aartsbisfehoppen van de Galli .
caanfche Kerk, enz . Alom, in gr. 8vo. f 0
48 9E
gemmelen, (. v.) Lesfen voor de eerstbeginnenden in de
Engelfche Taal . Leyd . by A. en 7. Honkoop , in
291
12m0. f o-16-o
on, (H. C.) Gedenkwaardigheden uit bet openbaar Be ' &
Leeven van .7efus, enz.
et een Voorbericht van den
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486
.7. Honkoop, in gr. 88vo f 5 .16 -o
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459
(Noodige) aan do Nederlanderen, wegens Du.
mourier . ifte Afl . Amft ., in gr. 8vo . f o-6-o
463
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jes Pz ., in gr . 8vo . f r -16-o
419
Bewaar uw Vuur en Kaarslicht wel ! Of Leerreden over
de noodzaaklykheid om met vuur en licht voorzigtig .
Jyk om to gaan . Amft . by 7. R. Poster, in gr. 8vo.
1
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Blab , (H.) Leerredenen . We en VIde Deel . Amfl. by
S7
W. Holtrop, in gr . 8vo . f 2-4-®
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Graz.
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traaven van Zutphen . Ifte Deets 3de Afd . Utt. by .
Attheer, in gr . 8vo8
f 6 .o-o
S36
lonnet , (G .) Vyftal Leerr'edenen , ter aarpryzing van
Onderzoek in Zaaken den Godsdienst' betreffende . Utr.
by PV. v. Tzerworse, in gr . 8vo . f i-o-o
197
Poogh , (3'.) Nederduitsch Woardenboek, of Alphabeth
van alle Kruiden , Wortels , Zaaden en Gommen s
enz . Amf . by 3' . 3'. Wysmuller en Zoon, in gr. 3vo .
f o-it-o
574
$osch, (H. de) Carmen de . qualitate Hominum . Am fl.
aped P. den Hengst, in 4to- f. m - f 2-o-o
289
-- - (De Gelykheid der enfchen . en de Pligteit
daar uit voortvloeiende. Naar bet Latyn van) Door Y. G .
Ddornik . Amft. by P . Y. Uylenbroek , in gr . 8vo .
Y 1- 16-0
55
Box, (W.) aan bet Publiek, Amft. by Y. B. Elwe, 11
gr. 8vo. f i - z-o
- 337
Brez , (J.) La Flore des Infectophiles . Or. chez B . Wild
& J . Altheer, in -gr . 8vo. f Q-o-o
g06
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rigt aan bet Publiek, enz . Alom , in gt . 8vo. f o - 4
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III
Briefwisfeling van den , Generaal Dumourier, met den Oore.
logsminister Pache: Dordr . by de L-eeuw en Krap,,in
gr . 8vo . f I-o-o
47d
Wvan den Generaal iranda,, met den Generaal Dumourier , en de
inisters van Oorlog Pache eti
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470
f 1-0-0
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396
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een gevoelig Nederlander en bet beminnelykfte Batavifche eisjen . 2de Stnkje . Amft. by Y. L. Y. Laar
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435
Brisfot, (3'. P.) Nieuwe Reize in de Vereeniade Staateit
van" Noord - America. - Ifle Deel . Amfl. by . de Bruyn,
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Brawn,,{L . Lir) Proeve, betreffende de Gelykbeid der
enfchen, als ook der Rechten , die daar nit voort .
vioeijen, en de Pligten, die hier op lleunen . Utr . by
de bred. S. de Waal en Zoon, in gr . 8vo . f 1'5"0 229r
1 ruckner, (1 . C. F.) Beknopte Clinifche Verhandeling
over den Typhus ; enz . 's Hag. by Y. F. .7 . de Age,
in gr . 8vo . f o 8 - 0 354
liruining, (G .) Leerreden over 7udas vs . 14 en 15 .
Rott . by N. Brakel , in gr . Svo8 f o - 8 .0 300
enfchen-Gevoel .
Bydragen (Ecntge) voor Genie en
3de Stuk . Dr. by G. T. v . Paddenburg en Zoon, in
Svo . f I -6-o '601,
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f o-11-o
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Casquer, (J. E . du) Traits des Declinations & Conj ga
tions de la Langue Fran aife. Dordr . chez N. v. Eys .
den en Comp . , in Svo . , o-12 - o
291
Catteau , Tegenwoordige Staat van Zweeden . Utr. by
B . Wild en 7 . Altheer, in gr. 3vo. f 2 -4 .0
127
Characters en Leevensfehetzen van merkwaardige ter dood
veroordeelde Perfoonen . Ifle Deel . Camp . by T. F. Nieman, in gr. 8vof f i-2-0
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Chuml, ( . N.) Vervolg op diens• Algemeen , Huishou .
delyk ; Natuur- Zedekundig en Konst - Woordenboek,
door A . de Chalmot. Verrykt met Konstplaaten . I6de
Stuk . Camp. by .7. A . de Chalmot , en Amtl . by
. Thtarna, in gr. 4t0. f 5 - o -0
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17de Stuk . f 5- 15-0
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Christianur, Onderzoek, of, en in hoe verre, de Leer-aars van Jezus Godsdienst 'er zelf oorzaak van zyn ,
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. Alom , in gr. 8vo . f o- 18 - o
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Couperus, (P. T.) Brieven over bet voortzetten van Schaapen,
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pets , en bet verfynen- van derz6ver Wol, in de Peree.
nigde Nederlanden . Gouda by W. Verblaauw , in gr .
8vo f 0 .10-0
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Oas, (H. C.) Verhandeling over de Gelykheid der enfchen, en de-Rechten en Pligten , welke uit die Gelykheid voortvloei}en . Haarl . by'C. Plaat, in gr . 8vo.
f o-18 .0
492

D.
]Dalrymple , CD.) De Tweede Oorzaaken , welke
r.
Gibbo* heeft gefteld voor den fpoedigen Voortgang
van het Christendom, onderzogt . Utr . by W. Y. Tzerworst, in gr. 8vo. f i-5-o
209
Dichtlauren voor Nearlandsch Helden, beflaande in Prysvaerzen . Amft . by W. Brave, in gr . 8vo . f i-16 o
,ar
Doornik, ('Y . G.) De Krygskunst, in zes Zangen . Nar
her Fransch van Frederik de If . Koning van Pruisfen .
Amft . by P . 3. Uylenbroek , in gr. 3vo . f z -16-o 13&
Drukkunst , (De) eene Verhandeling , nitgefprooken in
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in gr . 8vo. f o .II-c
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Dumbar, (G .) De Oude en Nieuwe Conftitutie der Ver.
eenigde Staaten van America. Ifte Deel . Amft. by Y . A.
Crajenfchot, in gr. 8vo8
f 1 .14-o
09
Ilde Deel . f I -16 - o
632

E.
ckartsbaufen, (Van) Her Beftaan en, de Werkingen van
her Dierlyk
agnetismus, en . her
agnetisch Somnambulismus . Dardr . by de Leeuw en Krap, in -gr. 8vo .
o-18-o
ItS
wardr, (B .) Burgerlyke en Handelkundiae Gefchiedeniz
van de Engelfche Volkplantingen in de West-Indien. Itle
Deel . Haarl . by A. Loosjes Pz ., in gr . 8vo8 f i , 16 - o 579
Emdre, (S. v .) HerGodsinftgHuez,inag
naame en leerzaame Gefprekken . Ifte Deel . Utr . by
W. v . Tzerworst, in gr. 8vo . f 1- to • ©
401
Ewald, (Y. L.) De nplettende Bybelbefchouwer, vry napevolgd door 7. A . S. Hoekjtra . Ifte Deel . Uir. by
de Wed. S. de Waal en Zoon, in gr . 8vo. f 2-16 -o 5
---*--w--Overdenkinaen over her Lyden, den hood
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Ama, by W. Holtrop,322
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en Voordeelen ; nevej brie Leerredenen # over de waarq,
Christlyke Verlicht}ng, door Y. G. - Rofenmuller. Am ft,
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350
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Over de Volksverlichting. U
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Wed. $ de Waal en Zoon , in gr . &vo . f i - 2 - o
350,
- Brievett aan Emma , over de Philofoplije
van Kant. Utr . , by IV v . Y'zerworat , in gr. 8vo,
f o-i6-o
395
Eyk, (Y. v.) Liederen voor den Landman . the Stukie.
Amft . by Y. Allart, in i2mo- f 0
141

F.
. okke Simonsz ., (A.) Catechismus der Weetenfchap, .

pen, fchoone Kunften en fraaije Letteren. Jude Deels
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Gesfcher, ( I) . v.) Beginzelen der algemeene oefenende
Heelkunde . Ifle Deel . Amfl. by de Wed. Y . D6ll ell
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God, de
voorgedraagen aan Ouders en Onderwyzers, enz . Dordr .
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Graaf (De) en zyn Liefje . Rott . by A . Danferweg Wk.,
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heel. Utr . by .7 . de Waal Samz . f 4-a 0
576
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Huzard , Inftruten fommaire aux Voitures ConduEteurs de
Fourgons & autres Poiturer publiques, &c . a la Hayec]iez
1. v. Cleef, in gr. 8vo . f o - 12-o
491
J. en 1 .
agt , (G, v. d.) Recht en Prhyk in Brieven . Haarl.
' by 7. Tetmans, in 8vo . f o • 16- o
595
fanfon, The New Pocket Dii •tionary of the Dutch and En .
glish Languages . Rott . by L . Benner. In half 4to for-

Zn

Ida van Zwaben, Cleindogter der Keizerinne Gfela . Alkm .

by 3. Hand, in gr . 8vo. f 2-4-o
100
lets over het Rouwdraagen . 1\-1et acht
odellen . Amfl.
by W Holtrop, in ~r. 8vof
f o-8 • o
654
Italie, het Land der Liefdc , of Brieven door myn Heer
van D, aan
ejuffr. van R . , door ej. C . V. D . W . . . .
Rott. by N. Cornel, in
r. 8vo. f i - io- o
56ef
11
(asteleyn , (P. Y.) Chemifche en Phyffche Oefeningen .
Ille en Ilde Dee1 . Leyd. by Honkoop en v. Tiffelen,
in gr. 8vo. f 6-o o
16o
Kerfteman's (F. L .) Leeven , door hem zelven befchreeven . II Deelen . Amil. by Y. B . Elwe, in gr. 8vo.
f 3-12 -o
662
rcinsbergen , (Van) Befchryving van den Archipel, tot
nut van den Krygsman, Zeevaarenden en Handeldry*
vender. Amfl . by 9 . Allart, in gr. 8vo. f i-16-o 326
Klinkenberg, (1 . v . Nuys) De Bybel, door beknopte I7itbrei .

J

R E G I S 1 E R.
breidingen , en ophelderende Aantekeningen, verklaard .
XXVfle Deel . Amft . by Y. Allart, in gr. 8vo. f 4
149
Klinkenberg, (3 v . Nuys) Onderwys in den Godsdienst .
IY en Xde Dec] . Amft. by 7. Allart , in gr . 8vo .
202
f 9 .6 .0
XIde en laatfte Deel. f 4 .16-0
G
Kluizenaar (De) in Helfa. Leyd . by P. H. Trap, in
8vo . f 1-2-0
244,
Knigge, (A . F. hryheer v .) Pieter Klaus. Ilde en Jude
Deel . Haarl . by F. Bohn, in gr . 8vo. f 2-10 .0
239
•Brieven , gefchreeven op eene Reize
uit Lotharingen na Neder- Saxen . Amft . by Wesfing en
v. d . Hey, in gr . 8vof
f 1-0-o
S43
Koppen, (D . Y'.) De Bybel een Werk der Godlyke Wysheid . Itle heel. Utr . by de Wed . S . de Waal en Zoon,
in gr. 8vo . f 2 .6-o
341
-- Ilde Deel . f 2-Iii-o
521
Kotfebue, (A . v .) Het Lyden der Ortenbergfche Familie .
Ilte Deel . Utr. by G . T. v . Paddenburg en Zoon, in
gr . 8vo- f 2
339
Krom, (Herm . Jo .) Diatribe de authentia Dialogi 7uJtini
artyris eurnTryphone Yudeo. Editio altera . Accedit antisJa vandicans & illuftrans . Traj. spud W. ab Yzerworst, in 8vo. f. m . f o -12- o
154
-- Godgeleerde , Uitlegkundige en Wysgeerige, Verhandelingen . Ilde Deels 2de Stuk .
idd . by
P . Gd lis fen , e nz . i n gr . Svo . f o-,18-0
389

gr

L.

eeraar (De flichtend vermaakende) van Kinderen, ge .
vol,-,d naar het Hoogduitsch van den Heer Salzman.
6c8
Leyd . by AA en Y. Honkoop, in 8 vo . f o - i i - o
Leerredenen over eenige Geboden der Wet Gods . Leyd .
298
by A . en .7. Honkoop, in gr. 8vo. f i - 4- o
r. .
door G . Karrdorp, 3 . de 5 ager en 5 . A. S.
Alton . by
Hoekftra, met cen voorafgaand Vertoog .
7. Schultz, in gr. 8vo . f 2 .0 - 0
570
Leeven (Het) van 5'eanne de St . Rensy de Valois, geweezeu
Gravinne de la
otte . II Deelen . Dordr . by de Leeuv
56t
en Krap, in gr . 8vo- f 4-0 0
~ .. .~.. .®- Bylaagen tot het zelve . f o-12- e
56t
Lee.
Yy 5

L

9 E G I S T E I r
L,eeven en Dood van Ca/imire, in' leeven regeerende Gra .

Utr. by W. v. xzerworst, in gr. 8vo,
vin van Lippe .
f 1-0 .0
47y
Lennep, (G o v.) Jeugdige Gedichten . Leyd .in8vog
f o'-12 - o
653
it,eonore van Belfond . Niet vertaald . Dordr. by N. Y.
orks , in gr. 8vo. f i - 10 - 0
Eysden en B. .
339
Loo, (7. v.) Vierde , vyfde en zesde, Bedel'Qnd . Utr.
by W. v . Tzerworst, in gr. 8vo. f o- i2-o
153
Loosjes Pz. , ( A.) Het Hout, of Boschgedaehten, in zes
Betpiegelingen .
et Plaaten. Haarl . by A. LgnsjesPz .
Q37
in gr . 8Vo . f 4 .4 - 0
------ Charlotte van Bourbon . Haarl. by 1
383
Loosjes Pz., in gr. .8vo . f 3 . o-0
enfchen na hun food . Hurl. by 4. Loo ;.
Lot (Het) der
jes Pz . , in gr . 8vo. f o -1 i - o
302

.
aatfchappy , (De) Een Leesboek voor Lieden van
~V1 Smaak en Vernuft . Rott . by N. Camel, in gr. 8vo.
f I-O-O
5Q
JVlan, ( . Y. de) Gedachten over de Bloed- en Watervloeijing nit Jefus doorftokene zyde . Amft. by 7. Al .
lart, in gr. 8vo, f o-12-o
356
aron, Gehed en Formulier van hot H . Avondmaal, -ten
gebruike van de Proteftantfche Kerk to Parys. In
gr. 8vo . f o - 8 - o
40 .E
artinet, (Y. F.) Huisboek voor Vaderlandfehe Huisgezinnen. Am ft. by ' . Allart, in gr . 8vo . f 3 - i 2 - o
203
eerman, (,7) De Burgerlyke Vryheid in haare heilzaame,
de Volksvryheid in haare ichadelyke, gevolgen voorgefleldi
inzonderheid met betrekking tot dit Gemeenehest . Leyd.
f o -1 i - o
by S. en J . Luahtmans , in gr . 8vo8
176
Nembrien van den Generaal Dumourier , door hemzelven
gefchreeven in 1793 . II Deelen. * Amit. in gr. 8vo.
.f 2 . 2-o
46
enschkunde, of Verza .meling van de beste en voortreflykfte Waarneemingen en Ondervindingen over de
en.
khen . Dordr. by de Leeuw en Krap, in gr . gvci
f 1 .16-0
112
ercier, Het Jaar Tweeduizend vierhonderd en veertig .
Een Droom . Ilde Deel . Haarl. by F. Bohn en A. Looses Pz ., in gr, 8vo. f 2- -o
230
lvlid-.
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R,

iddelen om tot Vrede to kunnen geraaken . Alotn, in
gr. 8 vo. f 0-12-0
501
r. P . Paulus , Schryver cener Verhandelin.
.IVIi€live aan
_,ge over de Vraage : In weaken Zin kunnen de enfchen
gezegd worden Gelyk be zyn , enz. in gr .. 8vo.8 f o . 6 -o
z,
-.~ van de H . H . Gecommitteerden wegens Zeeland
tot de Zaaken der 0 . I. Comp . , van den 6 aart 1794.
376
Alom, , in gr. 8vo . f o - 3 - 8
engelingen . Amft . by
oens , ( P.) en B. Bosch,
7. L. v. Lear ahuet , in gr. 8vo8 f i - 5 - 0
430
JIortimer, (G.) Waariieemingen en Aanmerkingen , aangetekend geduurende eene Reize na de Eilanden Tenerif'e, enz, Leyd. by A . on 3 . Honkoop, in gr. 8vo.
f o . i6-o
$86
uller, (C.) De Naarftigheid der Kinderen beloond, in aangenaame en leerzaame Verhaalen en Gefprekken . Rott
by Y.
eyer, in 8vo. f o-9-a
194
hunter, (F.) Berichten van Napels en 'Sicilie , byeenverzameld op eene Reis, gedaan in de Jearen 1785 en
x786 . Ilde Deel . Haarl . by A. Loosjet Px,, in gr. 8vo.
f 1 .5 . 0
9o
-IIlde Deel. f i - io-Q
547
NN
aagedagtenis (Ter) van wylen zyn Excellentie den Heer
41 7ohan Arnold Zoutmun . Gouda by I3. L. Y. Burns
en-CO P- f 1-5-0
556
--- (De) van Amftels, den en gryzen Burgervader,
Henrik k looft D,vntelrz . vereeuwigd . P ntftL in gr . 8 var.
f o-8-0
559
Nederland,(Aan) ter gedagtenisfe van den dapperen Hop .
man Krop . 's Hag- by Y. F. 37acobs de Age, in gr .
8vo. _;P 0.3
49
INederlands ipoedige Ver, lost ng ; zynde een ,beknopt Verflag van de meest weetenswaardige Gebeurtenisfen .
Delft, by ?. de Groot , in gr. 8vo. f 1-:o - o
338
-jqegerflaaven, (De) Treurfpel, in vyf Bedryven. Rott.
by .f1. •°Danferweg . W,x„ in 8 vo . f i - o - u _
370
„Newton, (Y.) Leerreden , uitgefprookeu binnen Lon .
den, 9p den Algemepnen Vast- en Bededag. Amft . by
A(. de B,ruyn, in gr. &vo .f Q - 8 - Q
499

01-
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O.
idenborg , (P. v.) De Belegering en Verdediging
van de Willemflad, in aart 1793 . Dordr . by A. Blusfe en Zoon, in gr . 8vo8 f 4- r6-o
22S
01m, ( . v.) Tydrekenkundige Oefeningen , en Vervolg . Gron . by N. Veenkamp en A. Groenewolt, in gr .
8vo . f 0-12-0
186
Onderhoudingen (Leerryke en aangenaame) voor de Jeugd .
Leyd . by D. du ortier en Zoon, in Svo . f o-4 .0 6o8
Opwekkingen (Korte) tot een daadlyk Christendom, door
E. L . J . F . ifte Stuk . Amf1 . by .° . de Yongh, in gr .
Svo. f o-6-o
534
Oskamp, (T . L.) Tabula Plantarum Terminologic e . Lugd .
Bat . apud A. & J. Ronkoop, in fol . m. f. f i - io - o

O

22

P.
aulur, (P.) Verhandeling over de Vraage : In welken
Zin kunnen de enfchen gezegd worden Gelyk to zyn?
En welke zyn de Regten en Pligten die daar uit voortvloeijen ? Iiaarl . by C. Plaat , in gr . 8vo8
f z-6•o
3 15
Payne, (T.) Burgerpligt leeretide Redenvoeringen, gerigt
aan het Volk . Duink . by Y. Schelle en Comp . , in gr.
8Vo . f 0-4- 0
Pfenninger, (~. K.) Oude Joodfche Brieven . VIIde Deel,
245
Leyd . by L Herdingh, in gr. 8vo. f i -16- o
Pharmacopcea AmJtelodamenfss nova. Amfl . apud P . H.
Dronsberg, in 4to . f 3 .4-0
64t
Ploeg , ,(H. W v . d.) Leerreden over Eph. V : 15 , 16 .
Cref. by A. ter eer, in 8vo. f o - 6- o
574
Portefeuille van Rozette . file en 2de Stuk . Rott. by
N. Curnel , in gr. 8vo. f 3, 0 .0
479
Piirtner, (H. D .) Nagelaatene Leerredenen . 2de Stuk.
Amft. by Wesfing en v. d . Hey , in gr . 8vo8
f z - 16 -o

F

250

Leerredenen by gelegenheid van het Kersfeest . Amft. by W. Brave, in gr . 8vo. f o-16-b 400
Post, (E. .) • Kinderlyke Traanen . Amll, by . Allah,
in gr . 8vo . f 1-5 .0
98
Gezangen der Liefde. Amft . by 5. Allarr,
---603
in gr . 8vo . f 2-io-o
Priestley, (Y.) Lessen over de Gefchiedkunde en Algemeene Staatkunde . Ifte Deel . Dev_ . by L. Leemhorst,
161
in gr. 8 vo. f a • 15 - o
Proe-

R E G Y S T E,A,
Proeve van uitgekipte Vertaalingen nit eisfners Skisfen .
99
Rott . by N. Cornel, in 8vo. f o- 18 -o
-. Nieuwe) voor het Veritand , den Smaak en het
Hart. Door eenige Nederlanders . ille Stukje. Utr. by
242
G. T. v. Paddenburg en Zoon, in 8vo. f 1- .5 . o
van den Geest der Jacobynen van Parys , getrokken
ult bet, Dagboek hunner Zittingen van de
aanden
January tot aart des Jaars 1792 . Amfl. by W. Brave,
5O2
in gr . 8 vo . f 1- o - 0

R.
aynal , (W. T.) Wysgeerige en Staatkundige Gefchiedenis van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen , in de beide Indien . Ifte en Ilde Dee) . Amft.
. Schalekamp, in gr. 8vo. f 7-4-0
48
by
Regtsgeding (Het) van Lodewyk den XVI. Ifte Deels ifle
en ede Stuk . Duink. by v. Schelle en Comp ., in gr.
65t
8vo. f 4-2-0
Reize langs den Rhyn, van aintz tot Dusfeldorp, behel.
zende eene zo naauwkeurige als belangryke Befchryving der Steden, Dorpen en Vlekken, aan den Oever
des Rhyns gelegen . Ifle Deel . Haarl . by F. Bohn, in
42,
gr. 8vo. f 1-16-0
- (Nieuwe Sentin}enteele) Ifle Deel . Leyd. by .7. v .
f 1-5 .0
656
Thoir, in 8vo8
Richard Flemming , of de Deugdzaame Staatsdienaar. Ilde
Dee] . Utr. by de Wed, S. de Waal en Zoon, in gr. 8vo .

R

513

f s-16-o

Rochette, (A . Ph . de la) Principes de la Religion Natu •
relle. Haarl. chez C . Plaat, in 8vo. f o - 8 - o
619
Grondbeginzelen van den Natuurlyken Godsdienst . Uit het Fransch vertaald . Haarl. by
C. Plaat, in 8 vo . f o - 8 - 0
619

S.

alzman, (C . G.) De Boode nit Thuringen, belaande in
Schetzen tot een Tafereel van enschlyke Gelukzaligheld . IVde Deel . AmflL by G. Roos en Y. ten Brink Gz.,
in 8va. f 1-10 -0
19S
...
Korte Voorftellen ter Verheerlyking
van Yefus. Amft . by 3 . de Yongh, in gr. 8vo . f 1= 12 .0

S

Schonck, (E . 7. B.) De Bonheurs nit de ode. Heldendicht, in drie Zangen . Haarh by A Leosjes Pz ., in gr.
two . f o- A5 -o
657
Schouw.
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86houWtoo)teel (Historlesch) van 's Werelds Lotgeval=
len, of kort aaneengefchakeld Berigt der voornaamftd
Gebeurtenisfen van deezen Tyd . Ilde Deels ifle en ade
Stuk s No . i . Haarl . by A. Loo:jet Pz., in- gr.'8vo .
f 10-1 .7--o
415
Schwarz , (3. W.) Aardsch Geluk en 's enfchen We1zyn, een nuttig Leesboek voor Kinderen, die gelukkig
willen worden . Rott. by A. Danferiveg Wz. , in 8vo.
Smollet ,o De gevallen van Peregrine Pickle. Ifte De6e
's Hag. by I. Y . Cleef , in gr. 8vo. f 2 - 8 - o
432
Solingen, (A . van) Oratio Inauguralis, de praftantia Reeentiorum in Arte ObJtetricia progresfuum , &c.
ed.
spud P. Gillisfeni & Viduam J. P. Gillisfen , in 8vo,
f. . f o-18-o
404
Speciebus ( De) Plethorte diverfr , quatenur inde Hcemorrhagiw uterine oriri queunt, &c . Am ft . spud A. Fok .
ke Simonsz ., in 8vo . f. m . f o-Ia-o
216'
Spiegel voor het enschdom . life Deels i fte Stuk . Anift.
by H . olenyzer, in gr . 8vo . f o-i6-o
340
Staat (Tegenwoordige) der Vereenigde Nederlanden , behelzende het begin der Befchryvinge van bet Landfchap
Drenthe . ifte Stuk . Amft. by Y. de Groot, enz . i n gr.
8vo . f 1-1o-o
116
vervattende een aanvang der Befchryving van Stad en Lande. Ifte Deel . - AWL by .7. de
Groot, enz., in gr . 8vo. f 3-ie-o
451
Staverinus, (3. S.) Reize van Zeeland, over de Kaap tie
Goede Hoop, na Batavia, Bantam, Bengalen , enz. II Deelen . Leyd . by A. en 7. Honkoop, in gr . 8vo . f 3 -12 - o

n

Streek, (N. C. v .) geb . Brinkman, Zedelyke Verhaal
Fabelen en Vertellingen, voor de Nederlandfche Jeugd .
Amft. by .7 . B. ERIve, in 8vo. f i - S • o
387
Stuart, ( .) Romeinfche Gefchiedenisfen . Ilde Deel .
Behelzende de Gefehiedenis van het Gemeenebest, van
deszelfs Vestiging tot aan den Ondergang der' Fabien.
Utr. by B. Wild en Y . Altheer, in gr . 3vo . f 3 -15 . o'
1 71
624
-- IIIde Deel. f 3-15 .0
Sylloge O p,ufculorum ad Dol`Irinam Sacram pertinentium .
Edsdot H .
untinghe, S. S. Theoi. D. &c . Tom . I &
Ii
. Lugd. Bat. apud A . & J. Honkoop ' in -Svo : maj.
f 4 .8-0
253

T

R E G I S T E Imo .
T.
ielke, (9 . C .) Onderrigt voor de Officieren, die zich
in den Velddienst zoeken bekwaam to maaken . Ilde
oeleanan, in gr . 8vo,
en IIIde Deel . Arnh . by .7. H.
f
Tovnfend, (Y .) Reize door Spanje, gedaan in de Jaaren
.1786 en 1787, in 't byzonder met opzigt tot den Lane .
anufa&uuren , Koophandel, Bevolking, Bzbouw,
lastingen en Inkomften , van dat Land . Ilde Deels i[le
Stuk . Haarl . by A. Loosjes Pz ., in gr . 8vo . f i- S -o
.•-r--- Ilde Deels ode Stuk .• f a-io-o
641
J
sttenhoven, (A .) Gefchiedenis der Hervormde Kerke to
Antwerpen, van de twaalfde Eeuw tot op den tegenwoordigen tyd . Ifle Deel . Amft. by A Schalekamp, in
gr. 8vo . f2-4-0
573
V.
XTeit-RofenfIok . Een geestige Roman, door W T. Utr.
V by H. v. Emenes, in gr . 8vo . f 3 0 .0
5z
Vereul, ( 3 .) Catharina Herman, Tooneelfpei . Amit .
by .7 . Allart, in gr. 8vo. f i-i6-0
66.9
Verhaal (Onzydig) wegens de Belegering van 's IIerto. de
genbosch en de Overgaaf dier Stad . Atnft, by
Bruyn, in gr . 8vo- f 0-7-o
649
Verhandelingen , raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst . uitgegeeven door Teyler's Godge .
leerd Genootfchap . XIIIde Deel. Haarl . by Y . Enfchede
en Zoonen , en Y . v. Walrd, in gr. 4to . f 4 - 0 .0 13
en 6 ;
uitgegeeven door de Ho1Iandfche
aatfchappy der Weetenfchappen to Haarlem . XXIXfIe Deel .
Haarl . by C. Plaat , in gr . 8vo8
f 3 -12 - 0
7a
-- (Beredeneerd Register, of Hoofdzaaklyke
Inhond der) die in de XXVIII Deelen van de Hol .
landfche
aatfchappy der Weetenfchappen voorkomen,
opgemaakt door _?. F.
artinet . Haarl . by C. Plaat,
in gr. 8vo. f i-16-o
74
r-- van het Bataafsch Genootfchap der Proef .
ondervindelyke Wysbegeerte to Rotterdam . Xlde Deels
ifte Stuk, in gr. 4to . f 2-12-o
400
Verzameling van Cafus Pofitien , Voorftellingen en Declaratien, enz . ifte Stuk. Amft. by P. H. Dronsberg,
in gr. 8vo, f 1-5-o
135
Z'er-
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Verzameling van Redenvoeringen , openlyk uitgefprookerz

door de beroemd(te
annen van ons Vaderland . Dordr,
by de Leeuw en Krap, in gr. 8vo. f o . 16 - o
151
Yllaume, Brieven over den Oorlprong en de Ougmerken
van het Kwnad . hide Deel . Utr . by G . T. v . Paddenburg en Zoon, in gr . 8 vo . f a-6-0
444
Platen, (Van) De Bybel vertaald, omfchreeven , en door
Aanmerkingen opgehelderd . VIIde Deel . 1Jtr, by G . T.
zat
v. Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo. f 4 .6-o
VIII(te Dee1 . f 4 - o -o
437
Voor (Het) en Tegen, of volkomene Verzameling der Gevoelens, uitgefprooken in de Conventioneele Vergadering. Ilie Stuk van bet Ifte Deel . Amft . by Y. de
Coster, in gr . 8vof
f o-16-o
652
Vraagen (Onze) van den Dag . Amft. by ,7. Allart, in
gr. 8vo- f o-16 • o
146
Vrye Gedachten over de Opvoeding van bet
enschdom. Zaand . by H, v. Aaken, in gr. 8vo. f o- 1z-0
520

W.
aarom zyn zo veele menfchen bevreesd voor den
Blikfem en den Donder. AmftL by A. B . Saakes, in
146
gr. 8vo . f o-4-0
1'Packerbarth, (A . 3. L . Y.) Pieter de Groote en Karel
de Groote met elkander vergeleeken . Amll:. by W. Holtrop , in gr. 8 vo . f 1- o - o
472
Walker, (R.) Leerredenen over eenige Onderwerpen, betreffende de Beoefening van den Christlyken Godsdienst .
IIIde en laatfte Deel . Utr . by W. v. Tzerworst , in
gr. 8vo . f 3-4-0
9
ILaller's (G .) Leeven en Zeden, naar waarheid of waarfchyniykheid befchreeven , door hem zelven . Dordr . by
de Leeuw en Krap, in gr. 8vo8
f 1-16-o
672
IVatkin , ( T.) Reizen door Zwitzerland, Italien, Sicilien, en de Griekfche Eilanden, na KonJtantinopolen, en
van daar to rug door een gedeelte van Griekenland,
over Ragufa en de Dalmatifche Eilanden, in den jaare
1787, 1788 en 1789 . Ifte Deel . Haarl . by F. Bohn,
in gr. 8 vo . f 1- o - 0
503
Weyde , (C. L . v . d .) Henry en Louife. Eene Nederlapdfche Gefchiedenis, in gemeenzaame Brieven (niet
vertaald.) Ifte Deel, Leyd . by D. du ortier en Zoon,
in gr. 8vo. ,f z-z8-o
385

W

wit.

R. E G I S T E L
W"itte, gun . (7. E. de) Schetzen voor bet enschlyk Hart.
Ilde Deel . Amffi . by deWed . .7. D6ll, in gr. 8vo . f i-io-0
429
Woordenboek, (Vaderlandsch) oorfprongivlc verzameld
door .7. Kok . XXVIIfie Deel . Amft. by 7. Allart, in
124
gr. 8vo. f 3 .12 -o
Wy, (G . Y. Y.) Nienwe anier van Cataraa of Staar•
fnyding ; beneffens Heel- en Vroedkundige Waarnee •
mingen . Arnh. by W. Troost en Zoon , in gr. 8vo .
71
f 1-5 . 0
Y.

Tpey, (N.) Verhandelingen, den Vestingbouw betref •
fende. Amft. by Y. B. Elwe, in gr. 8vo. f 2 - lo • o
s5
Z.
'ollikofer, (G. .7 .) Nagelaaten Leerredenen . 7de Stuk.
Amit. by de Erven P.
eyer en G . Warnars, in gr .
8vo. f 1-5-0
523
Zuckert, (
F.) Genees- en Zedenkundige Verhandeling
over de Hartstochten. Hard . by 7. v. Kasteel , in
gr. 8vo, f 2-8 .0
254
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In de Letteroefenin,en voorkomende .
Americaanen (De oorfprongiyke)
A.
ADA (De Valvan)als voordee • door veele Schryvers to laag
.c8z
lig befchouwd , 446. Hoe gefteld .
dezelve onvermydelyk ware . Am(erdam, ( Befchryvingvan bet
enigte van Zee .
448 Eiland) 587.
Adel in Duiucbiand geraaden wac honden aldaar,, 588 . Liggina
to doen in deeze verlichte da . van 't zelve , 590 . Tot de
323 Robben-en Cachelotten.vangst
gen .
Afbeeldingen der Bybelfche Ge- gefchikt gekeurd.
aid.
fchiedenisfe, welke onvoegelyk-Arnhem . (Opheldering van den tyd
heden 'er in moeten vermyd der voorgenomene Bouwing des
worden .
6or Kasteels te)
593
4ibicorer , welk eene Zeevisch. Athenen, ( Tegenwoordige gefteld .
282 heid van) 328 . Hoe deerlyk
de Rivieren de Lllisfus en EriALVA verliet, de Landvoogdy aan
danus verloopen zyn , 329.
REQUESENS overgegeeven hebbende , de Nederlanden niet Welke voorraad het omliggend
terftond , 593 . Stierf niet in Land oplevert .
aid.
Spanje met's honings Ongenade . Avondrnaals.Lied.
246
aid .

t4mbagten . (De

B.

Drie) Dichtftukje. Bantam, flegte Ververfching,wel189

America,(Noerd-)Lof der daar loge-

ke de Schepen daar krygen .

289
voerde Conititutie,171 . Verge . Barn/lleen, welk een Voortbrergzel .
42
lyking van de Omwenteling al .
daar met de Franfche , 175. floe BEIREIS, Hoogleeraar to Helm.
zich, in de Vereenigde Staaten fiad, een wonder van Werk'van 4mirica, de Burgerlyke en zaamheid .
451
Volksvryheid vereenigt, 178 . Berlyn , hoe flerk bevolkt, 461 .
en vindt'er geen Kerk, maar Ongebondenheid aldaar, als
Godidienst , 499• Heeft zich openlyk gewettigd, 462 . Evenzelve eene Conflitutie gegeeven redigheid haarer BewoondereR
op de Valksvryl,eid gebouwd, tot die des geheelen Ryks. aid.
633,
ag alleen con Republiek Betlfa'ida , Oorfprong van den
heeten , 637 . Daarom geen naam deezer Plaatze, 53 . Waar
broeinest van verwarring , ka- men 'er in de Schriften des N.
baalen, enz . 638 . Of gelyk to 1' . van gewaagd vindt, aid .
ftellen met de kleine CTemeene- Gefchil over de lisping, 54 •
besten in Griekenland en Itslie . Hoe men de ztvaarigheid, bier
ai,,d. utt ontitaande, oplost, door
.~e .

B L A D W Y Z E R
bet met rococKR voor hetCANULEIUS , zyne Redevoefing+
tegenwoordig Beitftda to hou . over de Volks,ielykheid . 63o
den, 54 . Anderen ftellen twce Catania , Vryheid van Boeken
ook der Protettanten to Jeezen
$ethfaidas , 55 . Doch dit is
noodloos ; eene aanmerking op de Hoogefchool aldaar ver.
548
over de Jigging dier Stad gund .
neemt alle zwaarigheid weg .Charibdis, cone zo gevaarlyke
aid. Draaikolk niet als de Dichx
lISCARI,(Prins)Gefchiedenisdee- ters willen .
553
zes grooten
ans.
548 Chri .tendo+n , ( Waar In zommige
Boekdrukkers . (Opgave van eenige dryvers van Nieuwigheden bet)
der voornaamlte enbeste) 5io naar bet oordeel van BoNNRT,
198
Roekenkennis, welk eene den Ge- doen beftaan .
leerden noodig.
509 CHRo.NYxEN , (De Boeken der)
Bologna . (Ongunitige toeftand van van welk eene nuttigheid, 6og
de Hoogefchooll te)
551a
554 Door wren opgefteld,
Ronyt, welk eene Zeevisch . 2,821 CITRON . 11: 2 . opgeheidesd.ald.
- IV: 4I . wyst uit, dat de
Breemers (De Eer der) tegen den
blaam van Onkunde en Stug- byzondere Stamvorlen niet
held gehandhaafd, 543 . Ver- ongelyk waren aan do Irabijch$
,
all.
flag van bet ufrum, of de Na- Cmirs
-- V11:6 . Over Benjamin's
tuurkundige aatfchappy to dier
Stede .
545 Zoonen, op andere Plaatzen verli+ielle (Byzonderheden van bet meld, met hot bier gezegdr3
bemagtigen der Stad) door de overeengebragt .
aid.
Watergeuzen.
33 - - IUV: 14. zo vertaald,
Prieven der Apostelen, derzelver dat hot met 2 SA . V : 23 .
6 overeenftemt .
herkomst .
61s
- XILI : I . Over den Sa,
(Charafterfchets van)
BRUTUS .
273 tan, die DAVID tot de Volksteh
Burs, (PAULUS) Ad vocaatvan Hol- Zing aanporde .
aids
- XXII : 14 . Begrooting
262
land, zyne Verrigtingen .
aid.
Jiurgerfocieteiten in'ons Vaderland van DAVID's Schatten .
- XXIV : io. Hoe bet
opgerh t , van welk een aart,
225 . Hoe men daarover naar daar gemelde kan Itrekken ora
billykheid to oordeelen hebbe . LUK . I : yen 8, op to helderen.
.aid.
612
-- XXIX : 7. Over de unt
Bybel (Drie oogmerken in de
Verzameling der Schriften van daar bedoeld .
aid.
den) bedoeld .
3432 CHR0N. II : 13. hoe to verftaan.
(Ingeeving der Schryveren
aid.
van den) befchouwd als onder---- Xr : 72 . Over bet doers
fcheiden in trappen.
52,1 verhuizen van den Prtester(Het maaken van eon Uit • hand .
6 :3
ttekfel van den) afgukeurd . 525-- XIV. Over ASA'S LeC.
gertnagt .
aid,
istlag in - do
andia (Oorzaaken der tegen-------- XVI: x .
woordige Onvrugtbaarheid van getallen .
aid.
321 Z z z
2 CHRON.
hot lwiland)

C
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262
s CnaoN . XX : 2 . hoe to ver . naamite lotgevallen .
614Engeland, den invloed van het
itaen .
inifterie aldaar op de kiezing
XKVI: 7 . anders to
ald. der Parlements - Leden gepree .
Ieezen .
Co' pagnie, (Oost-Invli/che) Verflag zen, r8o . Denzelven gewraakt .
van derzelver zeer verlegenen
18'p.
toeftand in den Jaare 1794 . 376 Etna , bet denkbeeld van zeer
Conftantinopolen , 't getal der In- vroegeUitbarfttngen diensBergs
55z
woonderen klein naar de groot- voorgeftaan .
to der Stad .
334 EZECHIEL, Aanmerkingen over
CORIOLANUS , diens Uiteinde , diens ityl en fchryftvyze. 438
276. Zyn Charafterfchets. 278 --- IV: 1-4. opgehelderd .

D.

aid .

ankbaarljeid,denKindetenaan
4-17 . toegelicht . 440
gepreezen.
195
F.
Daodflazger (Het Huis van e,en FRANKLIN, a1s Staatsman en als
Nienwsfchryver, befchouwd .
voortvlugtigen)mogt oudtyds in
Gelderland door de Vrienden
374
des vermoorden ftrafloos inFrankryk . (Oorzaak van de Onbrand geftoken worden, 540 . godsdienftigheid in)
495
G.
In de Veluwe , by een uiten .
draklyk gebod , dit afgefchaft. Gelykheid (Zedelyke) der
542
fchen , waarin geiegen , 16.
Doodf rafen, op welk een grond floe verre die gaat in den Bur .
het Regt daar toe der Overheid gerftaat .
18
299---- (De Voordeelen der) ge.
toegekend .
Drenthe, van hoe veel aanziens, fchetsc , 66. Gelykheid der
enfchen als in een Staat van
in vroegeren tyde, by de Lands67
Regeering, I I7 . Aanzien van Beproeving befcbouwd .
(Waar denkbeeld van de)
den Landdrost , 119. Kof y
236
en Thee daar onbelast en veelRedenen, waarom de Gevuldig in gebruik , rzo . Geenfchen zo zeer
itempeld Papier is 'er niet in lykheid der
twang , aid . Er zyn bykans de fofFe van den dag geworgeen anderen dan Hervormden, den is, opgefpeurd.
494
12 r . Geen wet tegen het ver Gefchied- en Staitkunde, hoe deeze
nachten van een Roomsch Pries- elkander toelichten.
163
ter heeft 'er plaats , aid. Geen Gefchut . (Overdenking in Een .
11;Iokkengelui, maar het Trom- zaamheid op bet hooren van)
melen van een Tamboer, ver43®
wittigt bet aanvangen van de Godsdienst en Staatkunde, hoe ver •
Op
Godsdienstoefeningen .aid. eenigd fchadelyk , 214 .
Droades, welke Zeevisfchen, 281 welk eene wyze zamenverbon215
Luitschland, hoe men 'et na Vry den heilzaam .
322 - (Eigenlyke) Verrigtingeii
heid haakt.
moetz:n van invloed op ons
E.
INDE, (JACOB vAN DEN) Advo- Burgerlyk gedrag zyn .
349
caat van Holland , zyne voor-GoEs, (ALT AYRTESS VAN DER)
Adi,
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Advocaat van Holland,diens Ver• Standbeeld to Parys geftaax
heeft , 42r . Verflag van do
261
rigtingen .
GOES (ADRIAAN VAN UER) volgt Vervaardiging van 't zelve . aid.
diens Vader in dat Ampc ; Hertogenbosch , hooge prys eeni.
hoordzaaklyke inhoud van zyne ger Leevensmiddelen geduuren .
bedryven .
262 de het b .-leg, 65o, Redenert
a1d.
Goiven . (Over de Beweeging en daa , van .
81 Hi/paniola .
Gedaante der)
(Schilderachtige beGottingen , (Inrichting der Hoo- fch~yving der Bergen opt 585
gefchoole te) 460 . Hoe hetHo1ANSON, (OLOF) een Zweedmet de Le .fen in de Godge- fche Boer, van veel invloeds
leerdheid daar gefteld is . aid. Op bet Ryksbeftuur, en aldaar
GRANDIER, (U.) onfchuldig door zeer geeerbied
133
bewerking Van RICHELIEU ver-Hoofdiileden . (Gebreken der to
514 grout wordende)
brand.
462
GRANVELLE, (De Cardinaal) blykHooFr , DANIELSZ . (HENDRIK)
van zyn onverfchrokken moed . verlaat f4mflerdam net om eeui31 ge beweegingen voor zyn huis,
GREATRAKES, (V.) een dweepend 56 I . Aan welk Ongernak by
Geneezer van Kwaalen , door tcerft .
aid.
agnetismus . Ruurelyken met de linkerhand , in
bet
Dierlyk
115
Pruzrf n den Adel vergund ;
464
Groningen, (De Bisfchoplyke Amp- hoc zeer to wraaken .
J . en I .
tenaar hadt geen Regtsgebied
in do Stad) 454 . Oorzaak van ERE IA XXXI : 26. toegelicht.
bet grout Gezag dierStad in datJ
393
diens Chara&er.
Zie veider
Gewest, 455 •
437
JEsAiA Lili : i - 8 . VAN VLO .
Stad en Lande.
TEN'S Uitbreiding of Oalfchry .
H.
104
uaaijen, Befchryving van deeze ving dier Bybelplaatze .
lL verfiindende Visfchen, en de Ingeeving van de Heilige Schrif.
wyze op welke men dezelve ten als in onderfcheide trappea
283 voorgefteld .
vangt .
524
K.
Ilarnturg, (Hot vergezellen van
Boosdoeners op 't Schavot te) Jaap de Goede Hoop , BefchryA
ving van den Tafelberg aldaar.
in 't Jaar 1784 verboden . 517
Jlanoieraanen , tot bun ongeluk . (Zie Tafelberg.) Do miswyzing
in Krygsdienst aan Groot-Brit- van bet Kompas bet gemaklyk
tanje onderworpen, 454. Ge- en byna bet zekerst middel orst
lukkig dat do Inkomiten in bet de Kaap aan to doen . 289
460lctNT , (Aanmerkingen over de
Land verteerd worden .
3tlartstoclzten, hoe derzelver be- duisterheid der Wysbegeerte
256 van) 395 . Tegenoverftelling
weeging to regelen .
HrNDRIK , Bisfchop van Luik, van bet Zedelyk Beginzel van
en diens Brooder, Graaf OTTO, JESUS CHRISTUS en dat van
in w~1ken zin Voogden van Hol. RANT.
398
land en Zeeland geuaamd. 537KATS, (jAcos) Raadper~Bunaris
264
NiNUatx DT IV, waar deszeifs van Holland.
Kert
Z z 3
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$erk en Godsdienst, menigmaal 2 K0N. XXV : 7 . Op walk' eene
met eikander verward, zeer van wyze zEuUUUA geblind word . 486
elkander onderfcheiden, 498 Kwaad, (Natuurlyk) als aanleid-

In de Staaten van Noord-America vindt men geen Kerk, maar

lyk tot net Goede befchouwd .
44S
Godsdienst .
(Zedelyk) Nut daarvan, 446.
499
Als de bron van Geluk aangeKERSTL AN, (F. L .) kort verflag
447
van diens Leevenaoop, 662 . merkt .
Is de vervaardiger der meeste
L.
Schriften op den naam van Lu Labdalum, (Het Kasteel) to SyDE AY uitgekomen
666
,acufe, befchreeven .
94
Klanken, (Onderfcheidr) door de Legpenningen, door de AmericaaIooden in bet Ochtend-Gebed nen op tcnaars bezogte Plaatzea
op bet Nieuwejiarsteest go- ter Gcdagtenis gel .iaten .
59r
blaazen.
156 Lemnos, tegenwoordige Staat van
830
i IioN. II : 5, enz. toegelicht. 107 die Stad en Eiland .
XVII : 6, 14 en 17 . ver •L ente . ( Lof der)
238
109 Londen , ( In) onthoudt zich de
klaard .
XIX: $ . opgehelderd . 110 tiende
an van geheel Enge)X: 3o. hoe to vertaan . land.
462
aid . Lootslnannetjes,welke Zeevisfcben .
:
284.
*--- XXII :19
enz. opgehelderd.
ald . LUDG AN , (De meeste Schrifte;i
481 op den naam van) door KERSrr2 KoN . I : g . toegelicht .
AN vervaardigd .
..--I:17.VereffeningvanditVers
666
met bet 111 : 1 . en V11I : 16. Lyk/latien (Ouderfcheide gevoeaid. lens , die by ons opryzen , als
II: 1 i . fpreekt van een men verfchillende) bywoont.
58, 59
Onweer , waar in ELIA ten
Hemel voer .
482
.
AIR, (P. ii .) vervalt tot een
2o en 23 . opgehelderd .
aid.
fchenddaadige Leevenswyze,
III: 16-19 , EISA's God- 514 . Aaninerkingen op zyn
fpraak op nieuw vertaald . ald. CharaEter en Uiteinde .
516
VI : 26 . anders vertaald . A.$3 At1CUS V: i - I9. als een bewys
g3 . aangevuld . aid . voor bet daadlyk beflaan des
346
~.-. VIII : 15 . Verfcheide gevoc- Duivels aangevoerd .
lens over den dood van BENHA- asten,tegen bet bederf in Zand
aid. bewaard .
643
DAD.
- XIV : 8 en 11 . opgehel- eer- of oerdamp, oorfprong dier
484 Iienaaminge ; deeze, verkeerd
derd .
-.- XVIL 2 . tydrekenkundig voor een Damp uit de Zee en
oerasfen genomen, is eigenlyk
485
goedgemaakt .
'-- XIX : 35 . Wie 'er do ver- de Damp van afbrandendeVeen .
aid.
landen , 122 . Niet ongezond.
dervende Engel zy.
, XX : 8 . Wat men door
123
den Zonnewyzer to verflaan heb- emorie van Canfideratien en u .
be .
486 cidatien , door den Iiaad van
Swan
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Staaten ingeleverd, wel nier door Overiieid (13eantwoording
der
cone Tegen- emorie by Holland Vraag ., : mag men aan de) haar
wedetiproken ; doch deeEc nier hoog Gezag ontneemen , wante min vervaardigrl ; en waar. neer zy hunne JViagt tot Onder'
om niet ter tafel gebragt . 223 drukking van hot Volk misensch, (De) in 't algemeen be- brutkt?
567
fchouwd .
113
P.
etelin , Volkrykheid van dit Et- papierengeld , Nadeelen van 't
zelve.
3711
land, 330 . Wat hetzelve op331 Part's . (Tegenftelling van Oud en
levert .
irony , con Eiland alleen door lVieuw)
419
Zeevaarenden bewoond .
333 PAULUS van .gina, in zyne Vroedrn . us, (Aus) over zyn fordlg kunde onder de Grze,ten to hoog
omfpringen met Stukken van ge(leld .
405
den ouden tyd , geelspt .
537 PAULA , (ADRTAAN) Verfag van
osEs , diens Ontmoeting met deezen Raadpenfionaris van
cen Egyptifchen
an, den Kin- Holland.
263, 264
deren ter leeringe voorgefteld . 7 Pavia. (Verlichting en Verdraaguscur . Dier, f efchryving van 't zaamheid op de Hoogefchool
zelve, 577 .
arcus, veelal ver- te)
554
vaischt , hoe do rechte to on-PETER DE I, (CzAAE) eenigeChaderkennen .
578 raaartrekken van dien Vorst,
N.
en verfag van zyne laatffte Lee .
poli di Romania . (Tegenwoor- vensoogenblikken , 183 .
et
dige gefeldheid en Handel CDREL DaN GROOTEN zonderling
328 vergeleeken .
van)
474
Negropon :. (Tegenwoordige faatl'ETRUS, (Apostel) hoe men diens
van het Eiland)
329 val uit een zedelyk oogpunt
Nieuwied . vourdeelig berigt ace- konne befpiegelen .
295
zer Stad .
428hnILIPI WILLE
, ZOOn Val ; WILD.
LS den i. uit Leuu~n na Spanje
LDENBARNEVELD, (J . VAN) PCgevoerd en gefaakt, 407 . Wit
ngt van then Advocoat van op zekere voorwaarde geene
Holland.
262
Goederen a invaarden , 408 .
Omwentelingen , tot bevordering Som, voor eens, door de Staaten
vat) Volksvryheid , veelal en aan hem gc-fchonken , 4c9
waaromm van Wantrouwen ver- Neemt zyn verblyf to Freda,
gezeld , 172 . Die in Noord- aid. Niet Spainsch gezind ,
America met de Franfche verge- blyk hiervan, aid . Uit den Lan175 do zehouden, ajo. Fenizztns
leeken.
Ogel (Hot) in de Hoofdkerk to met eengun(ligeroogaaneezien,
Sevilla , met dat to Haarlem aid.
en Ping zyne wegen na,
vergeleeken .
643 411 . Verfchynt ter StaatsverOTTO (Graaf) en zyn Brooder
gaderinge , 412 . Te Breda in11BNDRTK Bisfchop van Luik ,
gehuldigd , 413 . Zyne Gemaold
in welk een ztn Voogden van linne in Holland onthaald , .
Holland an Zeeland genoemd . Zyne Leevenswyze en Charac-
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diens Charafter. 274 RECUPERO, (De Kanunnik) hoebePropheet (Hat Character van ec- zwaarlyk de Vervolging der Junen) gefchetst, io2 . Hoe fours ftitie ontkomen .
552
als Staatsmannen hoog geagt, of Republiek ( et den naam van)
verfmaad, aid. De komst van worden de tereenigde Nederian"
den LSSIAS to voorfpellen hun den , Yenetie , Poolen en Grootboofdwerk niet.
103
Brcttanje, verkeerd beftempeld,
(De duisterheden in de 437. De Vereeniggde Scaaten
Schriften der) veal opgehelderd van ;Noord -Ancrica vetdienen
door 4 betere kennis van de alleen deezen naam .
638
Taal der Oosterlingen, en cter REQUESENs , met welk een oog .
toelichtmgen van Reiziueren in murk, .olgenseenoudSchryver,
bet Ousters, 390. Waarom ze rya de Nederlaudeu gezonden .
nog zointyds duister blyven, 593
aid. Wanneer men ai'.e Accom . Rhyn, Schilderagtige Befchryving
modatie in de Aanhaalingen vanhetgedeehedierRiviere,op
wit verbannen , w iklu.l t men de hoogte van de Trie fche Tot
zich in veele zwaarigheden , en Overampt Stad Boppard.425
en verfpreidt duister- Rorneinen, (Gebrek aan een Wet391 .
held over de ProphetiL he boek by de) van welke gevolSchriften, door de kort op ban- gen .
625
den zynde vervulling voorby to Rouwdragc, (Eene onkastbaare)
zien, en die in laater Tydperken voorgefteld .
654
to zoeken , 392. De Prophetien RUTGERODT (J . H . y) diens hoogzyn veelal Redevoeringen, aid. gaand boos Character .
513
S.
Pruisfen, Onderzoek of hetzelve
onder eene willekeurige
o . Sabbath, (Hat gebod van den) hoe
narchie ftaat, 463 . De ftaat voor de Ciir srenen als verbin .
der Boeren nadert aan Slaaver
dend aangemerkt, to . Waarny .
464 om door de eerlce Christenen op
den Eerlten Dag der Weeke
Q,
uotenin'sLands GewooneLas- veranderd .
Ii
,il
., ten, nieuwe Verdeeling der . Saloniki, walk een Voorraad men
zalven , 415 . Hoe veal elk daar aantreft, 330 . Getal der
der Gewesten in de Buitenge- Inwoonderen .
aid.
woone draagt .
ald,Sarnos, was dit Eiland oplevert,
R.
333. Bevolking van 't zelve .
aadpenfionaris, walk een Ampt
aid.
i n Holland, 260 . Zwaarwig-2 SA UEL I : 18 . anders vet'
2
tigheid van 't zelve, aid . Eerst taald.
onder den tytel van Advocaat
---- V : 6, 8. beter overaid.
van Holland, 261 . Verflag van gazes.
eenigen die deeze Waardigheid -- VI: 4 . is de naam
bekleed hebben, 262. Wat tot uzza waarfchvnlyk uit den HIezyn Ampt behoort, 265 . Jonglte breeuwfchen Text uitgevallen . 3 .
lnitrudie hem gegeeven , aid. , Vill: 2 . DAVID'S gem
Welke Wedde deeze treks, 270. drag, omtrent de
oabiten ver.
aid.
tietinghaidderWeddevoortyds : fchoond .
aid.
2 SA .
Pol'LICOLA,

R
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2 SAVUEL XII : 3r . lydt den zag- brengzels bet omliggend land op.
ten zin niet door zommigen daar levett, 332 . Koophandel . 332
3Sfoek. (De) Dichtflukje .
787
aan gegeeven .
.
• XV11I : 9. AB$ALO Spanje (De Bezittingen der anhing niet aan zyn hair .
47 Ten in) volmeakt van die der
XXIV : x . Detoefchry- Vrouwen onderfcheiden.
40
(De Koning van) zyne lee .
ving van iAVins Volkstelling
5 venswyze, 44. Een dol lief.
aan J>:HOVA opgehelderd .
aid.
Schaanue, (Valfche) in verfcheide hebber van de Jagt.
(Van de Cortejos in) veele
opzigten ontvouwd . 529, enz.
Schattingen , Voordragt van der- Geestlyken neemen die Post by
zelver vrywillige opbrenging . d e Dames waar, 46. De Bis232 fchoppen daar van vrygefproo •
aid.
Schepping , een tooneel van Gods ken.
Opgave der Volkrykheid ,
goedheid .
6o
Schepraden , in de Watermolens, 641 . Aanmerking tot verdedihoe dezelve in 't algemeen ge . ging van bet Charafter der Spanutaakt worden, befchreeven, 75 . jaarden, tegen de befchuldiging
VoorgefleldeVerbeteringen, 76, van luiheid, aid. Hoe de ICoVoordeelen daar aan vast, 77 . ning to werk pat in de keuze
642
Onderfcheide Schepraden in zyner Staatsdienaaren .
olen aangepreezen, 79- hoe zeer de Koophandel
een
Zwaarigheden daar tegen op • daar belast is, 645 . Opgave van
aid. de Zeemagt, in de Jaaren 1776
gelost .
Schipper (De) en zyn Stuurman. en 1788.
646
19oSpiegeiglazen, verbaazend groote
Dichttukje .
Schorpioen-Olie, met recht van ele to St.Ildefonfovervaardigd. 44
lyst der Geneesmiddelen uitge. SPnEu1 rw XXX : 28 . anders en
394
fchrapt .
406 duidlyk vertaald.
$evilh , (Aanmerking over bet Staarfnyding (llene nieuwe wyze
nieuw Orgel in de Hoofdkerk van) opgegeeven .
70
te) en Vergelyking van 't zelve Staatkunde en Gefcl iedkunde, hoe
methet Orgel to Haarlem . 643 zy elkander toelichten .
163
en Godsdienst , hoe verSJAAnnE A,(S1lu E) Trekken van
Vaderlands- en Vryheidsliefde , eenigd fchadelyk , 214 . Hoe
215
deezen Friefchen Foteflaat toe- zamengevoegd hellzaam .
hoe deeze de u(en be .
geker,d , 125 . Zyn Brief aan
Koning WILLE ; Penningen fchermt, hekelend voorgedraa .
van hem geflaagen, aid. Twy- gen .
602
felagtigheid deezer Gefchiede-Stad en Lande, waarom dit Gewest
127 de laag(te plaats in de Bondge .
nisfe .
Sicilien . (Van de Advocaaten en noot(chaplyke Gewesten be.
den Adel op) 91 . Het Paleis kieedt , 452 . Welvaard van
derInquifitiedaarontruimd. aid. dat Gewest, en Oorzaaken bier
Sm5rna, (Tegenwoordige gefleld
van , old. Getal der Inwoonheld van) 337 . Hoe zeer ver • deren, 453 . Zwaare Schatting,
dedigbaar , 332. Neemt toe daar door LALAING geheeben .
in Volkrykheid, en welke Voort457
Stan-
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Eene Toort : en Torty .r,, wat die woer386 den betekenen , en detzelver
Vertelling.
Suikerriu, welke foorten daarvan onderfcheidengebruitt by de Oszvn , 305 . Naamen van de den .
594
gewoone foorr, ald . GroeitToscani, (In) is het met de Verin de Oost- en West-Indien, 306 licbting t;ttnftig gefteld .
554
Hoe de Plant 'er uitziet , aid . Turken (Onbekwaamheid der) in
Wyze van Voortteeiing , 307 . de Navigatie en Zeetacticq , 314 .
Hoe men de Suiker bereidt, Oorzaaken hier van 335 . 1'eeni;;vuldi ; gebruik van genwoordige flegte gelteldheid
308 .
dit Gewas, 309 . Voor• en na- der Turkfche Zeemagt .
336
deelen daarvan .
310
U.
Syracufe, (Befchryving van het
itflel van gewigtige zaaken den
oude) 92 . Byzondar hengt van
ensch eigen, en hoe zeer to
94 wraaken .
251
het Kasteel Labdalum .
T.
ULLOA, (ANTONIO) bezoek by hesn
''abak , veelvuldig in Soorten, afge'egd, en verwarring daar
647
310 . Benaamingen, aid. Wan- aanaetroffen .
neer in Lurop.l eersr bekend Unit van Utrecht, (Het beleid van
geworden, 31r . Waar dit Prins WILLE den I, ten op .
Gewas natuur,yk groeit . 312 . ziste der) naagrfpeurd .
82
Hoedanig eene Plant bet geeft,
V.
aderlandsliefde, waarin veclal
aid .
Geneeskundig gebruik ,
aid .
Over bet rooken en
vcrkeerd gefte'd, 615 . Waar•
616
fnuiven , 313 . Schadelykheid in dezelve beftaat.
en nutheid , 34- In do Noord-Veenlznden, in Friesland, GroninTyke Landen groeiende, verfchilt gen, Ouerysfelen I)renthe, door
veel van de West- en Oost-In- of branding tot de Boekweitaid . teelt gereed gemaakt, 122. Dit
d fiche .
Tafelberg aan de Kaap de gee ie of branden veroorzaakt den zo .
Hoop bezogt, 284 .
oeilyk- genaamden eer . of oerdamp,
held van then to beklifnmen,
123
285 . Schoon gezigt op den Vestingwerken. ( Voortlellen over
zelven, 286 . Koude aldaar, den aanleg der) 25 . Over do
aid . Hoe bet daar bovenop Steenen Profilen, 27 . Over onre.
gefteld was, 287 .
en vindc gelmaatigen Vestinghouw, 23 .
'er Water, doch geen Vyvers , Linien,hoe best aan to leggen .ald.
aid. Een . ftraal zoet water in Volksornwentelingen, derzelver Oorhet afklimmen aangetroffen , zaaken .
496
oeilykheid in het afdaa . Volkiregeer;ng by Repref ntatie, geeaid.
37z
len .
288 ue Regeeringtuosheid .
TARQUINIUS sufErteus, diensCha-Voobden over Holland en Zeelan4,
274 in welken zin Graaf OTTO, en
ra'terfchets.
Tenedos, Tegenwoordige Staat van 1IENnRIK Bisfchop van Luik, zo
537
330 voorkomen .
dit Eiland .
Tienmznnen , hunne Dwinglandy Yoorzeggingen des 0 . V. op den
esfias, hoe zeer to waardeein Rotne .
628
Toegeevenl;tid. (Guhe) Dicht(tukje . rein, Zoo. own by de Wooden

Sbandbeelden . (De twee)
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TOT FRAAYL LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAP-

PEN, BETREKKELYK.

DE VERBASTERING DES CHRISTENDOaIS OORZAAK DES
ONGELOOFS.

O utinam terris pietas antiqua rediret,
Simplex que & nondum litigiofa fides!
Religioque foret, non bella irarque .fovere,
Ouce Chrifti lacerant, heu fine fine! gregem.
Cesfaretque error, vanis medo ritibus ilium,
Et tantum externa fedulitate soli:
Sed Gordis probitas divir,i maxima cultus
Pars foret, & recti non fimulatus amor:
Et Chriftum puro & fincero corde vererf,
Segue adeo tota tradere anente Deo.
Chryte! ah delufts rnonftra quid denique pofcas,
Cum tibi difcipulos pofcis habere FIDEai!
(Naar het Engelsch.)
en van de aangelegen(le gevolgen van de Verkondiging der Christlyke Leere, was de verdryving van de
algemeene Duisterheid en het heerfchend Bygeloof, welke, ten dien tyde, de Wereld overdekten. De grootfis
Characters onder het Menschdom -- Mannen op welken de Geleerden van deeze dagen nog, met eerbied liet
oog vestigen, als voorbeelden van naavolging, niet alleen
in de Fraaije Kunsten, maar in alle voortrelykheden vair
Schryftrant en Welfpreekenheid Mannen die niet
voor hunne eigene Eeuw fchreeven, maar een ontlerfíyken
Letterroem behaalden -- die uitmuntende Characters
vormden de onwaardigfte denkbeelden van een Opperweezen , van de natuur en uitgeítrektheid der Zedelyke Ver
begrippen van een Leeven naa-pligtne,dvrwal
dit Leeven.
De Cliristlyke Leere bleek ,in alle deeze gewigtige opzigten ,een Stelzel van Godsdienflig Geloof te weezen, waar
welken dezelve eisch-digenGolykOrfpg,
spaakte — waardig de volheerlyke uitzigten , die dezsl
A
1J1 NG. 1794. No. i.

E

DLL VERBASTERING DES CHRISTENDOMS

zelve haaren Belyderen fchonk. Deeze Leer verband&
uit de befchaafde Wereld de ontelbaare Voorwerpen van
Heideniche Aanbidding , met alle de haatlyke Plegtighe•
den en ergerlyke Zedeuloosheden , daar uit herkomffig.
Het Opperweezen werd niet langer aangemerkt als een
Almagtig , Onfterflyk, Weezen, met menschlyke driften,
gedreeven door menschlyke drangredenen, en, in zedelyke
hoedanigheden, gelyk aan de flegtften onder de Kinderen
der Menfchen; het Menschdom werd geleerd GOD, den
éénen waaren GOD , te befchouwen als een zuiver en
eestlyk Weezen, van welks natuur zy, wel is waar,
Beene evenmaatige bevatting konden vormen ; doch van
welks Befaan, en Eigenfchappen zy de voldoenendite ver
konden hebben. GoD werd hun voorgesteld,-zekring
niet alleen als de Groote Schepper des Heelals, maar als
ce beftendige Regeerder en Onderhouder van alles wat
beftaat; een Weezen, welks Wysheid en Magt niet meer
zigtbaar waren in elk voorwerp dat ons omringt , dan
zyne Goedheid en Gunfte jegens alle zyne Schepzelen;
dat het Menschdom uitnoodigde , om 't zelve aan te
n erken in het beminnelyk Character van den Algemeeven Vader, Vriend en Weldoener; die eenen byzonderen
en hoogen Afgezant,zondt, om aan allen de voldingendlle
verzekeringen te geeven omtrent Stukken, waar over ce
Z-WWysflen zeer onvolkomene een duistere denkbeelden haddeu --- de Verzekeringen van zyne Genade en Vergeef
lykheid, op de voorwaarden eener opregte Bekeering esa
waare Beterfchap des Leevens ; en de Zekerheid van
Benen Toekomenden Staat, door de groote Leer van de
Verryzenis uit den doode.
Het Christendom Helde zodanige Leeringen voor aan
redelyke Weezens als hunne aandagt en geloof verdien.
den. Hun werd niet langer voorgehouden, de wraak vans
een kwaadaartig Weezen af te bidden ,of de gunl}e te verwerven van een grillig Weezen, door eenige pragtige en
kostbaare betooningen van Godsdienftigheid --- maar men
leerde hun het oog op te heffen tot een Weezen van de
hoogfte Zuiverheid en Heiligheid, 't welk van zyne Schepzelen verwagtte de betragting van alle de Deugden, die
konden íirekken tot het welweezen der Maatfchappye in
't algemeen
dat het geluk wilde van elk, hoofd voor
hoofd, zelfs op deeze Wereld, waar zy in een Staat vaia
Beproeving leefden — dat hun eindelyk gefehikt wilde
maakera tot een genot hier naaniaals, toet van zinlyke
ge.
---
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geneu g ten, maar van een geluk alleen gefeiiikt voor eet
ïedelyken en onllerfyken Geest.
De Rede, in deezer voege verlicht door de uitmuntende
Leerflellingen des. Christendom: , heeft zedert liet helder
pad, haar aangeweezen, gevolgd, en, in alle de verfcheidenheden van volgende naafpeuringen, de overvloedig(Ie
ltoile gevonden van Dankbaarheid voor die genavolle Bedeeling der Godlyke Gunfle , het Euangelie van JESUS
cui:usrus, die het onilerflyk Leeven aan het licht bragt,
en aan redelyke en oniterflyke Weezens drangredenen van
werkzaamheid en voorwerpen van naajaaging fchonk ,
waardig der groote einden tot welke zy gefcllapen wa-

ren.

De Christlyke Godsdienst verleende dus de redelyktte en
edelfte denkbeelden van het Beltaan, de Volmaaktheden,
en de Voorzienigheid, van het Opperweezen — van de
verpligting tot Godsvrugt en Deugd, gegrond op eene
overeenkomst met den Godlyken wil, en geheiligd door
de verzekering van eeuwigduurende Belooningen -- eu
eindelyk van de natuur deezer Belooningen, ons voorre.
field, niet als een Mahomethaansch Paradys, of een ver.
blyf vol zinnelyk genot, maar als beflaande in Genietingen, van welke geene beeldtenis, van iets nienschlyks
ontleend, ons het minfee denkbeeld kon geeven; en waar
van Kennis en Deugd, gezuiverd van alle dwaaling eist
onvolmaaktheid, het Gezelfchap van Geesten van eeia
hooger rang op de fchaal der ver(landige Schepping , err
een onophoudelyk betoon der Godlyke Gunfte, het voor.
paamtle en weezenlykíle gedeelte zouden uitmaaken.
Deeze Godsdienst was , daarenboven, gefchikt, or e
deszelfs weldaadigen invloed te verfpreiden over de wyd.
uitgetlrekte Staaten en Gemeenebesten , niet door zich
te mengen in derzelver Staatkundige fehikkingen; maar
door een bezef van algemeene Regtvaardigheid in te boezemen, en Overal de tedere en minzaame gevoelens van
Vrede en algemeene Goedwilligheid te verwekken,
Nogthans heeft het den Allerhoogften behaagd, fn den
loop zyner Voorzienigheid, om redenen voor den Mensch i
in deezen onvolmaakten Raat , onnafpeurelyk , zomtyds
toe te laaten , dat de uitfteekend[te zyner Giften ui t.
werkzels hervoortbrengen , zeer wyd verfchillende van
die, welke zy eigenaartig moesten baaren,
In deezer voege vinden wy, dat, niet tegenftaande ht
Cicristendom de goeddaadigíte Leerilellingen predikt, aáll
M.
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Menfchen aanmaant om welgezind te zvn jegens elkan.
der, om den een den ander, in alle gevallen, te behandelen gelyk zy zelve wenfchen behandeld te worden;
met één woord, om de deugden van onderlinge verdraag.
zaamheid en goedwilligheid te betrogten, nogtbans, in 't
vervolg van tyd , die heilige en menschlievende Godsdienst het middel wierd, om de deerlykile rampen te
brouwen , waar dezelve was vastget}eld. Zwakke en
feilbaars Menfchen maatigden zich trotslyk het voorregt
van Onfeilbaarheid aan; vervolgden, met de onverzadelyk.
tte bitterheid, allen , die van hun mogten verfehillen in
het Geloof, of de Uitlegging van eenige Leerdellingen
des Godsdiensts; vervolging firafte hun met gevangenis,
verbeurtverklaaring valt goederen , en ballingfchap ; deedt
hun de uitgezogtite pynigingen aan, welke de wreedheid
kon verzinnen, en den fcliriklykt}en dood, onder allerlei
moorddaadige gedaanten ; ja zelfs , de eislykheden van
Geestlyke wraak verder dan het graf uittlrekkende, doetnden zy, met eens godvergeetene vermetelheid, de rampzalige flachtoffers hunner woede tot de eeuwige pynen !
De zuivere en geestlyke natuur van deezen FIemelfchen
Godsdienst werd, desgelyks, bedorven , door het invderen van de onredelykile Leerflellingen, en der bygeloovigfte Bedryven, tot dat, in 't einde, de duisternis des Hei.
dendoms andermaal de Wereld fcheen te overdekken. De
Gunst van het Opperweezen werd gezogt, niet door een
deugdzaam en heilig Leeven, maar door het oefenen van
nuttelooze gettrengheden, en het flerk aankleeven van niets
beduidende plegtigheden; tot dat , ten laatl}en , alle bezef
van den waaren aart en uitmuntenheid des Christendosis
verlooren fcheen.
In flede van aangemerkt te worden als een Godlyk
Stelzel, Ilrekkende om het hart en den wandel der Belyderen te regelen, en fleeds tot Bene hoogere volmaakt
te voeren; om de gebreken en onvolmaaktheden,-heidop
van de menschlyke natuur onaffcheidelyk, te hervormen;
om zekere deugden en volmaaktheden naa te jaagen, als
gefchikte voorbereidingen tot het genot des hoogften Geluks in een ander Leeven in flede hier van, deedt
men de Menfchen denken, dat Godsvrugt en Deugd niets
betekenden; dat het volbrengen van zekere plegtigheden
genoegzaam was om de plaats varzedelyke braafheid des
harten te bekleeden ; dat het ploegen der fchendigfle mis
kon verwerven volgens zekere ge--dryvengiíès
maak-
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maakte regelen van boetedoening; en dat eèn leeven, 't
welk eene onafgebrooke aaneenfchakeling was van de
fnoodlle misdryven , geheel geboet kon worden door
eene Godvrugtige tnaaking by uiterften wil over de goederen deczer wereld, welke men niet langer kon be.
zitten.
Zodanige ongerymd- en wreedheden konden lang fland
houden in eerie domnee Eeuwe. Maar GOD, die, in den
onnafpcurlyl:en wel; zyner Voorzienigheid , deeze ver.
keerdheden toeliet, behaagde het, ten gepasten tyde,Mannen te verwekken van groote bekwaamheden, door wier
poogingen eene verbaazende, doch gedeeltlyke, Hervorming te wege gebragt werd. De Christlyke Godsdienst,
goeddeels ontdaan van de byhan zees, begon zich eenigermaate te vertoonen in de oorfpronglyke zuiverheid ex
eenvoudigheid. De Leeringen van het Christendom , de
voortreflykheid van 't zelve, en de verbeterende invloed
der Godsdienst - Geboden, begrypt men over 't algemeen
in die Landen, waar de Hervorming iland greep; schoon
'er, naar het oordeel der verilandigi en en besten, nog
veel te hervormen valt, om tot de behoorelvkc l envoudigheid van het waare Christendom te geraaken.
In veele wyduitge(lrekte Landen, nogthans, als Frankryk, Spanje en Portugal, was de Godsdienst des Lands
dermaate aan de Staatkunde verknogt, dat dezelve, met
alle de gedrogtlyke ongerymdheden, onwrikbaar gevestigd
fcheen. De uitwerkzels daar van op het Volk in 't algemeen verfchilden in onderfcheide Landen. In Spanje en
Portugal, waar de gemeenfchap met andere Volken niet
zo groot was, waar de Induifitie met alle haare ver
woedde, en de kundigheden, in gevolge-fchriklyzn
daar van , niet zo zeer toenamen, bleef het gros des
Volks, ja ook de hoogere rangen, aan het By- en Waan•
geloof gehegt. In Frankryk, in tegendeel, waar liet
vastgeftelde Bygeloof onderf'chraagd werd door het eigen
uur in Europa , was het Ge-dunkelyatRgrisbf
^
meen aan t oud Overgeloof verbonden; maar de hoogex
en verlichter rangen waren meestal Ongeloovigep; verwerpende het Christendom te eenemaale, als een louter bedrog, of een enkel werktuig van Staatkunde; en zommigen zelfs verzaakten allen Geloof in het Heflaan van een
Opperweezen , den Schepper en Belluurder des Heelals;
met alle hoop en vrees, die ingeboezemd of verwekt kon
worden door het Geloof in eenen Toekomenden Staat.
,

•
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Naar gelange ook dat het Volk meer verlicht werd in
andere opzigten, naui ook het Ongeloof toe; zo dat het
ten laatíl:en eene bekende zaal: wierd, dat s iet de gelet'
terde Leeken alleen, moer zelfs veele van de voornaamfle
Kerklyken, of Deisten, zo geen Atheisten, waren.
Een opmerkend befchouwer van dit alles kan niet
naalaaten, by den eerflen oogdag, op te merken, de heil.
boze gevolgen, welke, zelfs heden ten dage ,ontf aan,niet
alleen uit de eerlle verbasteringen van den C'hristlyken
Godsdienst , maar ook uit het lteunzel, 't welk deeze ver
altoos ontvangen hebben van het Staatsbeftuur-bastering
des Lands. Aan een verlicht verland in Frankryk, fcheen
het eene van zelfs blykbaare zaak , dat de vastgestelde
Bygeloovigheid des Lands, al te ongerymd, al te onredelyk, was, om eenigen eisch te kunnen hebben op eene
Godlyke herkomst; dat deeze daar aan toe te kennen, in
de daad, niets minder dan Godlasterlyk was; dat dezelve,
alg een werktuig van Staatkunde , onderleuning mogt
eifchen; maar dat alle verftandigen de eeríte Verkondigers als liedrierers moesten befchouwen , en alle de
eifchen op Godlykheid met een ftilzwygend verfmaaden
behandelen.
Gevolgtrekkingen vn deezen aart , in dat Ryk , en in
de gemelde omftandigheden , waren eenigermaate natuurlyk (*). Het gevestigd Bygeloof was onbetwistbaar on.
waar-

C*) Wy tinnen niet naalaacen bier by te voegen eerie aan•
fnerking des Beoordeelaars van de Memoires du Mareckal DE wCRELIEU, in the Monthly Review, the fIppendix to the Xt Vol.
p. 572. „ De Schryver," zegt hy, „ fchynt een geflaagen
„ vyand des Christendonors; doch dit verwondert ons geenzins;
„ dewyl by het Christendons niet kent , en Paapery daar voor
sy neemt ; en kunnen wy niet begrypen , hoe een verítandig
„ Roomsci Catholyk, die eenigermaate over het onderwerp naa„ denkt , kan naalaaten Bene heimlyke veragting voor zyne
„ Kerk ontwaar te worden. Ongeloof is het noodzaaklyk gevolg
,, van het opdringen eens onverdraaglyken Bygeloofs aan bet
, Menschdom; zy worden geleerd die ongerymde wartaal als de
Godsdienst van Christus aan te merken ; en, geese gelegenheid
„ of aanmoediging hebbende om den waaren aart van het F_r.asz•
,, ge/ic te onderzoeken , kan het niemand bevreemden , dat zy
met afkeer en veragting verwerpen, 't geen zo oabeflaanhaar is met de rede, en zo rechtftreeks aanloopt tegen waaren
„ Godsdienst. In de daad, indien onze keuze zich moest bet paalen ei tot Papery of tot Dei'stery, wy zouden, zonder
„ ia
,
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waardig om den minflen eisch te maaken op een Hemelfchen oorfprong. Maar het befluit ging te ver. De vastgeftelde Bygeloovigheid, dus redenkavelden zy, is onredelyk en ongerymd, en moet , daarom, valsch weezen;
maar die vastgestelde Bygeloovigheid, voeren zy voort,
is het Christendom, derhalven is het Christendom valsch.
Zy bragten zich niet voor den geest, dat een Godsdienst,
misvormd door alle mogelyke graaden van ongerym.iheid
en bygeloof,, oorfpronglyk geheel kon bevryd geweest
zyn van deeze vernederende kenmerken. Het moest
hun te binnen gekomen weezen , dat een Leer of Beginzel, waar van men misbruik gemaakt heeft, verfchili van
het Beginzel zelve. Een uitfteekend Schryver zegt:
„ Ten aanziene van de Wysbegeerte, en byzonder om„ trent de Scheidkunde, is de Eeuw van verborgenheid
„ en bedrog voorby gegaan; eerie redelyke en nuttige
„ Weetenfcliap heeft de plaats ingenomen van gewaande
„ voorgeefzels, ongerymde ftelzels, en valfche treeken.
„ Maar, om dat wy nu niet meer hooren van de Kunst
,, om Metaalera te veranderen , of van het Elixer des
„ Leevens, welke de groote voorwerpen waren der Scheid„ kundigen van de voorige Eeuwe, verwerpen wy daar„ om alles dat den naam draagt van Scheidkunde? Even
„ zo moeten wy alles, wat den naam heeft van Gods„ dienst, niet verfmaaden om dat wy Bygeloof en Pries„ terbedrog veragten."
Met één woord , de groote misflag der Franfche Vrydenkers beftaat in 't gebrek van eerre genoegzaame
innate van opregtheid en onderfcheidend oordeel ; deeze
bezittende, zouden zy opgeleid geworden zyn om te onderzoeken welke de Leerftellingen en Gebruiken des Christendom: weezenlyk waren ; om naa te gaan den aart van
de eifchen diens Godsdiensts op een Godlyke herkomst;
om op te fpeuren de graaden van baarblyklyklieid, door
de Verdedigers van denzelven bygebragt, en die te ver•
gelyken met de tegenwerpingen der Beílryderen; en dan
zouden zy bevonden hebben, dat zulk een Stelzel van
Lee.
in twyfel te hangen, de laatfle kiezen, als oneindig min ont„ eerende voor GOD, en min nadeelig voor het Menschdom.
Ongeloovigheid heerschte in Frankryk langen tyd vóór de
„ laatfile Omwenteling; ja deeze heerscht in elk Roomsch Catho
lyk Land; 'er openlyk voor uit te komen wordt alleen be„ let door de vrees voor Burgerlyke en Kerklyke .Mgt."
A4
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Leere en Zedekunde , gepaard met zulk een overweegend
gewigt van blykbaarheid , zo zuiver en uitmuntend van
aart, en aangedrongen door zulke ontzaglyke ttaavingen,
niet behandeld moest worden met Bene voorbaarige leevendigheid van vernuft, of de oppervlakkige fireeken van
drogredenkunst ; maar onderzogt met al den ernst en de
aandagt, welke de natuur des Onderwerps , het verhevenfte en belangrykíle 't geen men zich kan verbeelden, vordert van elk braaf en bedagtzaam Mensch.

NADERE ]PROEVEN EN BEKENDMAAKING WEGENS HET
GEBRUIK DER CATOENBOONTJES , TER VOORT BRENGINC EN VERMEERDERING DER DIELK
BY ZOOGENDE VROUWEN.

Aan de Heeren Uitgeevers der Algemeene Vaderlandfclre Letteroefeningen.
WEL EDELE MEEREN

D

Uw Wel Ed. de vriendelykheid hebben gehad, om
J J myne Proeven en Waarneemingen wegens het nuttig gebruik der Catoenboontjes, ter voortbrenging en vermeerdering van de I\Ielk by zoogende Vrouwen, in No.
ei. van Uw \Vel Ed. geacht Maandwerk, in het voor
Jaar uitgefgeeven , te plaatzen, twyfel ik niet, of-ledn
Uw Wel Ed. zullen ook deeze nadere Proeven en Bekend
een plaatsje in het zelve vergunnen. Ik zoude-nlakig
zulks niet verzogt , en zelfs het overbodig geacht, hebben ,
daar de toen betchreevene Proeven en Waarneemingen reeds
verfcheide myner geëerde Kunstgenooten hebben kunnen
overhaalen om 'er insgelyks Proeven mede te neemen , eu
ook anderen, zo binnen als buiten deeze Stad woonachtig,
daar van gebruik gemaakt hebben, van, welken my ver%heide de eer hebben aangedaan om my het gelukkig ge.
volg daar van te kennen te geeven; dan de navolgende
Brief, door eene achting en geloof verdienende Dame my
ter bekendmaaking toegezonden , heeft my overgehaald
om 'er nog iets meerder van te zeggen. Zie hier dau
.lie Brief.
9
t•
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Wel Ed. Heer!
„ Geleezen hebbende, dat UW. Ed. bekend 'gemaakt
,, heeft het effe, dat de Catoeinpitten doen, om het
„ zog te bevorderen , agte ik het van myn pligt, UW.
„ Ed. van een geval, my bewust, kennisfe te geeven.
„ Het was in 't Jaar 1760 , dat ik in de Maand Auy , gustus een brief kreeg van Mevrouw M.... gebor.
„ D. P ..... , dat de zwarte Meid van Mevrouw M....,
„ die eenige jaaren te vooren een Kind gezoogen had,
„ door haar, in den tyd van drie dagen, weder tot eene
compleete Minne gemaakt was, op deeze wyze: twee
„ theekopjes pitten uit het \Vest- Indisch Catoen , ge„ brand als Colly, met water of biër tot een papje ge, , kookt , en tweemaal 's daags zodanig een quantiteit in„ gegeeven ; op den tweeden dag kwam 'er reeds zegt
„ in de borlten, dat men liet uitzuigen, en op den der„ den was het , Zog zo vol op als van eene jonge Kraam.
„ vrouw, het welk door den Heer Med. Dr. TRONCHYN
„ volmaakt goedgekeurd wierd.
„ By die gelegenheid verhaalde Mevr. M.. . E, dat,
„ toen zy nog in de Indiën op Curacao was , eene
„ Zwartin in de Kraam ílierf,, dat de Moeder van die
„ Zwartin, fchoon 6o Jaaren oud, en in geen 3o Jaaren
„ gekraamd hebbende, door het gebruik dier pitten in
„ gaat gefield is , om haar Kindskind te kunnen zoo,, gen , en het zelve ook geheel niet de Borst opgevoed
„ heeft.
„ Zo UW. Ed. nader informatie deswegen wilde nee„ men......
„ My dagt, dat ik, met dit aan UW. Ed. te commu„ nic_eren, geen ondienst zoude doen; het kon tot alge.
ineen nut verftrekken , en de Menfchen aanmoedigen
„ om 'er gerust gebruik van te maaken.

Tlriel, 23 Septemb.
1793.

E. M. R.. na C....
gebor. B.....

De Ondertekenaar oordeelt zich verplicht, aan Mevrouw
C. hier mede opentlyk voor haar Ed. vriendelykheid zynen dank te betuigen , zo wel om het genoegen , dat
hein daar door veroorzaakt is , van in zyne verwagtinge
o ntrent het nut deezer Boontjes nog meer bevestigd te
zyn; en ten anderen, dat ongetwyfeld hier door anderen
aanA5
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nangefpoord zullen worden , om , voor het onnoozel.
Kroost, van dit middel een nt7Uig en heilzaam gebruik
te maaken.
CAS?, RENSING,

AniJterdanz, eI Decemb,

Med. Dr.
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VERSLAG VAN BERGEN I'N7 L'z PLANEET VENUS WAARGENOMEN, EN VAN DEN 'rvD DER ©BIWENTELING DIER PLANEET.

(Ontleend uit J. I . SCHR3TER'S Cythereiographijche Fragsnente.)

D

e Heer

SCIIRÖTER geeft, in zyn Cytliereiographisch
Fragment , of Waarneemingen over zeer opmerkenswaardige Bergen in de Planeet Venus, en de Omwenteling

dier Planeet , veele ontdekkingen en aanmerkingen aan
de hand over Venus, belangryk voor den Starrekundigen
en den Wysgeer.
CASSINI hadt , in een lange reeks van jaaren waar
om vlekken in Venus te ontwaaren, dezelve al.-nems
leen gezien in twee jaaren, te weeten, MDCLXVI en
MDCLXVII . BIANCYIINI nam dezelve alleen waar in de
opeenvolgende Jaaren MDCCXXVI , MDCCXXVII, en
MDCCXXVIII. De Heer SCHRUTER hadt, in den loop
van veelvuldige en naauwkeurige Waarneemingen , in
,den tyd van dertien jaaren , in 't Jaar MDCCLXXXVIII
alleen vlekken gezien ; en deeze waren niet zeer bepaald,
nicest gelykende op ligte wolken. Het mangel van klaarleid in de vlekken fehryft by toe aan de nabyheid dier
Planeet aan de Zon, en het licht van den Zodiak, waar
door Kenzes in den Telescoop geen zo befl:endig licht
geeft als de meeste andere Planveten.
Uit zyne Waarneemingen op deeze vlekken leide by
af, dat Venus in drie of vier en twintig uuren om haarera
as omwentelde; doch op deeze alleen dagt by het niet vetJig te vertrouwen. Naa herhaalde Waarneemingen op die
Planeet, wanneer dezelve niet vol was , byzonder in d:n
Jaare MDCCXC, fchcen hem haar Zuidlyke Hoorn langer en (nailer dan de Noordlyke , zo dat dc laat c tot
een breeder íchyf fcheen te behooren. Op eersen 72derin
td fci.eea 'er been verf boil tusdehen die beide fl,orn€n
nieri^-
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merkbaar ; en dan wederom vertoonde zich de Noordiyke
}-Toorn de finallle. Dikmaals was 'er een opmerkens.
waardig verfchil in de gedaante dier Hoornen, naa 't ver.
loop van weinig uuren, te ontdekken.
Deeze verfchynzels denkt de Heer SCUR6TER te moeten toefchryven aan een grootti Keten Bergen in het
Zuider Halfrond van Venus, die, door derzelver hoogte,
door de Zon, in het duister gedeelte van die Planeet ,
verlicht worden; even gelyk, in onze Maan, de hoog
Zuider Halfrond gevonden worden.
-IteBrgnih
Die gelykvormigheid bewoog den Starrekundigen sctIRi•
'rER , om de Hoorns van de Maan waar te neemen, en
bevondt dat dezelve in grootte veranderden , juist als die
van Venus.
Uit het geen by in de laatstgemelde Planeet waarnam,
befloot hy, dat op de Oppervlakte van Venus verfcheide
Ketens van Bergen zyn , van ongelyke hoogte ; zommige
de rechtitandige hoogte van 5 of 8 Geographifche Mylen ,
of 22x52 Roeden, haalende.
De Omwenteliugstyd van Venus, uit veelvuldige Waar
opgemaakt, ífelt by op 23 uuren en ai mi.-nemig
nuuten ; en komt dus ten naastenby met CASSINI overeen ( 4 ).
Hy leidt 'er ook uit af , dat de Equator van Prenur
zeer na de Ecliptica moet hellen ; als mede dat haarti
Poolen op eenigen aftand van de punten der IIoornen
z zoeten geplaatst weezen.
(4) Het verfchil i! flegts één Minuut , en kan dus deeze
Waarneeming van den Heer SCIIRUTER ter bevestiging ftrekken
aaa de zyde van CASSINI, in diens verfchil met BIANCIINI over
de Omwenteling van Venus, daar deeze laatfie 'er 2q. dagen en
8 uuren aan toefchreef. Zie de Star,•ekundc van den lieer
DE LA LANDE, IV D. I St. bl. 163.

AANMERKINGEN OVCR VOGELSOORTEN, DIE EETREKKING HEBBEN TOT DE EENI)VOGELEN EN TALINGEN.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)

„ Scboon wy doorgaande, in de Opgave der Voge'e,
volgens den Heer Dc BUFFON , ons voernaaaiIyk
a
,, 1)e,

rg
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„ bepaald hebben tot die , welke de bekendiie waren, of

de meest aanmerk!yke byzonderheden opleverden , en
„ dezulke agterwege lieten , als byl•:ans alleen in derzel,, ver Geftalte en Pluttnadie . befchreeven werden, zonder
iets weetenswaardigs by te draaggin. tot de IIuishouding
„ deezer Voi eleu, en die wry, hue zeer in een Vogelwerk
„ vo „ende , niet gefchikt oordeelden om eene plaats in
,; ons Mengelwerk te bekleeden ; fchoon wry dien regel
„ ook- in art namen ten opzigte van de wyduitgeflrekte
„ Voelbende , tot de Eendvogelen en Talingen behoo.
,, rende, kunnen v,y niet na-daaten, liet voornaam[te over
„ te neen.en . van diens keurigen Schryvers 11ammerkingen
over ITogelfosrten tot de laatstgetnelde betrekking heb„ bende , als zeer gefcltikt om ter handleiding te dienen by
„ het leezen der Lanc,befckryvingen en Reisverhaalen."
•ilfk
I. \Vy moeten , in de eerde plaats, gewaaaen van de Eendregelen, dooi• 't Gemeen Eenden ,net hier Vleugelen geheeten. \Vy vinden des opgetekend : „ Omtrent liet Jaar
„ MDCL XXX vertoonden zich in het Beuloneefche eene
„ foort van Eenden , die dc Vleugels anderwvegs heen ge ,, keerel hadden dan de andere, de groote Pennen zich
van liet lyf verwyderende , en na buiten Iteekende , 't
„ geen het Volk deedt gelooven en zeggen , dat zy Mier
„ Vleugels hadden (*)." \Vy gclooven dat dit louter toevallig was , en wet uit de eenvoudige vergelyking van
de aangetoogene plaats met de volgende : ;, De Abbé
„ NOLLET heeft in Italic een hoop Ganzen gezien, on„ der welke 'er zich veele bevonden die 1/ier Vleugelen
„ fclleenen te hebben; doch deeze vertooning, die geen
„ plaats hadt wanneer de Vogels vloogen , werd ver„ oornaakt door den omgekeerden iland van liet agter„ deel des Vleugels , welke de groote Pennen opiigtte in
„ ftede van dezelve langs liet lyf te laaten vallen; deeze
,, Ganzen waren van liet zelfde broedzel met andere,
„ die de Vleugels naar gewoonte droegen , en het \Vyf ^e
„ hadt ze ooft gelyk deeze jongen; maar het Mannetje
toegevouwde Vleugels (t).
In gevolge hier van moeten deeze Eendvogels niet Vier
Vleugelen , even als de Ganzen met hier Vleugelen, niet
aan.
( 1 ) Co!ie . ,land. part. Ftr. Toni. I. p. 304.
(t) /;;St. 6^é 1' / 76^s %slC ,
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aangezien worden voor byzondere Soorten; maar als zeer
toevallige Verfcheidenheden, die 1legts tot eenige be (Jcren, en bv alle foorten van Vogelen kunnen voorkomen.
II. De Eend, of liever zeer kleine Taling , door Rz,A.
CYNSKI aangeduid in deeze woorden : Lithuania Polpfia
alit Anates innumeras, inter; quas ... funt ... in cavis ar
nati, molens Sturni non excedentes (*). Indien dec --borum
ze Schryver naauwkeurig is ten aanziene van de zonder;
ling kleine geftalte, welke hy aan deeze foort geeft , als
niet grooter dan een Spreeuw , bekennen wy dat ze ons
onbekend is.
III. De Eend van Barbarye met een vitten Kop, van
Doélor SHAW , ( lie dezelfde niet is met de Muskus Eend,
en veeleer tot de Talingen behoort gebragt te worden,
naardemaal dezelve de grootte, gelyk hy fchryft, van eert
Kievit heeft, is voorzien van een breeden, dikken,blaall
wen , Bek, geheel wit van Kop, en vuurkleurig op 't Lyf.
IV. De Anac platyrinchos, van denzelfden Doctor sxAw,
door hem verkeerd de Pelikaan van Barbarye geheeten,
dewyl geen Vogel verder van. den Pelikaan verwyderd is
dan de Eend, is daarenboven zo klein als de evengemelde, heeft roode Pooten, den Bek plat, lang, zwart, getand, de Borst, den Buik en den Kop, vuurkleurig, de
Rug is donkerder van verf, op de Vlerken heeft zy drie
f}reepen, een blaauwe , een witte en een groene.
V. De foort, welke die zelfde Reiziger desgelyks den
verkeerden naam toevoegt van de Pelikaan van Barbarye
met een kleinen Bek ,befchryft hy als een weinig grooter dan
de laatst voorgaande, met een rooden Hals, en den Kop
vercierd tiet een kleine Kuif van taankleurige vederen ;
de Buik is geheel wit, de Rug met zwarte en witte ftreepen; de Staartveeren loopen fpits uit, en de Vleugels zyn
uitgemoofterd met twee dipt aan elkander tlaande plek
een zwart, de ander wit; het uitëinde van den-ken,d
Bek is zwart, en de Pooten zyn van een donkerder
blaauw dan die des Kievits. (t) -- Deeze foort fcllynt ons
toe de voorgaande zeer naby te komen.
VI. Van een Siberifche Eendvogel , Turpan of Tourpan
geheeten, door den Heer GMELIN omstreeks Selengensk gevonden , geeft by eene al te korte befcbryving om den-

zel-

(*) Voyage en Barbarye, par Doc'. sxaw. a Ia H yQ,1743. Ton.
I. p. 32e.

(t) Id. Ibid. p. Sag.
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zelven te kun_ien kennen ("); oudertusfehen treil, Den c!ezelfdc Tourpan aan in Kamztfclratka, en zelfs is die Vi ,,gel.e
Ocliotsk, waar men, by den mond der Riviere Ocircts--inet
ka, in vaartuigen , op dezelve een groote jagt maakt, beíchreeven door KRICFI NNINIKOW (t). My merken , ten
opzigte van deezen Reiziger, aan, dat by verineidt elf
foorten van Endvogels of Talingen in Kam Jfclictka ontmoet te hebben, onder welke wy geene andere hererinen
dan den Tourpan en de Eend met een langen Staart varz
errre„euve; de negen antiere geeft by deeze Naamen,
S'lostti, Tehniki, Krokali, Gogoli, Lutki, Tcherneti, Pu1 unofi , Suafi & Ca,-ard J.Wontagnard. De vier eerstgemelde, fel rylt by , brengen den Winter door in de omlireek
der Rivieren ; cie andere komen in den Voortvd, en keeren, gelyk de Ganzen, in den Herfst weder (_gi ) . Uit die
enkele NaamsC pgave kunnen wy weinig opmaaktin ter bepaaiiuge of die Eend- en Taling- foorten door ons in by.
zondere opmerking genomen en beíchreeven zyn ; zeer
vermoedelyk worden 'er verfcheidene van dien aart gevon-

den.

VII. De Kleine Eend der Philippyn/ciae Eilanden , die te
.Luton den naam draagt van Saloyazir , is , volgens de
uitdrukking van CAaIEL, niet grooter dan een vuist (S).
Men hebbe deeze voor Bene foort van Taling te houden.
VIII. De Woures•feique, of de Byl -vogel van Mada•
gascar , eene foort van Eendvogel, door de Eilanders zo
ge-

(*) Onlftreeks Selengeesk vonden wy een klein Meir, welks
boorden bedekt waren niet Zwaanen , Ganzen en Ton.pans;
het genoegen , 't welk het gezigt deezer Vogelen uus gaf, kan
ik niet uitdrukken; derzelver gezang , door tie Natuur geleerd,
halt zo veel bevalligs, dat de naavolging, welke men daar van
op fpeeltuigen zou willen manken , aanflootelyk onaangenaam
zou weezen: liet Geluid, 't welk de Tourpan faat, heeft veel
van dat eener Hoboo , en in dit Vogelen concert zingen de
Tourpans de Bas; de Tourpan is eene foort van Eend, zyne
Pluimadie is vosfenrood, uitgenomen de Staart en de Vleuge•
len, waarin vel zwart kont. GIIELIN, Voyage en Siberie,
Ions. I. p. 218. Men vindt het zelfde, uit c:uEi.IN ontleend,iu
i Hist. Gen. Diu Fo'r es, Tom. ACV. p. 186.
(t) Histoire de Ka;rrtfchaika, Tont. II. p. 59.
() Izi. Ibid.
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geheeten, gelyk rRA.NCOIS cAucUUE bcrig,t, dewyl dezelve
voor aan den Kop een zwarte vleeschagtige ronde uit
heeft , die zich een weinig over den Bek kromt,-was
op de wyze hunner Bylen. Voor liet overige , voegt 'er
deeze Reiziger nevens , heeft die Vogel de grootte onzer
Ganzen , en de Pluimadie onzer Eenden (*). -...._ kV y
merken 'er by op, dat dit enkel Gene Verfcheidenbeid koene
weezen (t).
IX. De twee foorten van Eendvegelen en Talingen , door
den Heer DE EOUGAINVILLF op de Malouines of Falkland
Eilanden gezien, en van welke hy vermeldt, dat de eerst
niet veel van die by ons verfdrillen; daar niet-genomd
te min byvoegeiide , dat by 'er eenige geheel zwarte eta
andere geheel witte doodde. — Vaat de twee foorten
van Talingen betreft, de Gene, zegt hy, heeft de Gehalte
van een Eend , en den Bek blaauw ; de andere is veel
kleinder , en vindt men onder de laazstgemelde wier
Buikveeren incarnaat zyn. Voor het overige zyn deeze
Vogels ia grooten overvloed op die Eilanden , en van
zeer goeden fcnaak (1).
X. Volgens eenige l:eizigers , vindt men , in de Straat
van Magellan , Eendvogels die hunne Nesten op Bene
geheel zonderlinge wyze vervaardigen van gekneede aarde
of flyk , met alle mogelvke zindelyklleid ; dan dit berigt
komt ons verdagt voor (s).
XI.
(*) Voyage a AL-jdagascar,, par FRANCOIS CAUCnz. Paz is ,
1651. p. 139.
Lt) F LACOURT noemt drie of vier foorten van Talingen op,

die hy zegt, dat op het Eiland Madagascar gevonden worden;
Tahie, welks geluid met den naaai overeenkomt, deeze heeft
den Bek en Pooten zwart ; Halive, met rooden Bek en Pooten; Hack, met een graauwe Pluiniadie, en Vleugelen groen en
wit geltreept; Tatach, Bene foort van Halii'e, doch veel kleinder.
JGyase r'e t LACOURT, p. 65.
(i, P^ ya e au tour du Illmde, par M. D i BOUGAINVILLE, ilc
8vo. Turn. I. p. t t6.
(S) De Eendvogels van de Straat nati M4gellan verfchillen veel van de onze, en zyn veel, degter; zy komen zeer veel.
vuldig voor, en hebben hun byzonder verblyf op liet Eiland
op verheven rotzen, buiten het bereik van een fiiaphaanfchoor.
Nimmer van tnyn leeven heb ik zo veel kunsts en vlytbetoons
gezien in verftandlooze Dieren, bovenal in de wyze op wekte
zy hunne Nesten vervaardigen; deeae zyn derwyze op de hoog-

ten

Z6

A_'Ny .fnRit1NGLV

XI. Be Kleire Eendvogel van Nieuw Zeeland, zo genoemd
in de Tweede Reis van Capitein COOK, en op de volgende wyze on;ichreeven. Dezelve heeft de grootte van de Misrkus Eend; de kleuren der Píuimadie hebben eerre aangenaame
verlcheidenheid ; het Mannetje en \Vyfje heeft op eiken
Vleugel een witten plek; het Wyfje is wit aan den Kop
en aan den Hals; maar alle andere Veereu , als mede die
van den loop en den Hals van liet Mannetje, zyn bruut
en gemengeld.
Xli. De Eendvogel niet een zapten Bek, ook de Blaauw
geheeten van Nieuwe Zeeland , is daarin-gryzeEndval
opmerkenswaardig, dat zyn Hek van zulk eerre zagte, en
als kraal:beenige, Zellilandigheid is, dat by geen fpyze
kan nuttigen, dan door de wornien, die de vloed op 't
itr. nd agterlaat, te verzamelen , en als 't ware in te zuigen.
XIII. De Eendvogel met een rooden Kam , deeze wordt
ook in Nieuw Zeeland gevonden; doch die foort is 'er zeldzaam, en heeft men dezelve alleen aangetro$èn op de
Rivier , in 't diepst van Dusky Baay. Die Eendvogel is
een weinig grooter dan een Taling, donker grys en zeer
blinkend op den Rug, roetkleurig aan den Buik; de Bek.
en Pootes zyn l odverwig, en heeft zy een rooden haan
op den Kop.
MV.

ten gefchiht , dat de grootfie Wiskundige den grond niet zou
kunnen afdeelen op euue wyze, dat enen 'er meer zou kunnen
plaatzen; alle de atdeeiir gen hebben Naare toegangen ,alleen zo
breed als noodig is dat 'er dcn Vogel door kan loopen. De
grond , waarop deeze Nesten gemaakt zyn , is zo vlak en
effen als of dezelve met tnenfchen handen plat gemaakt was.
De Nesren zelve zyn van gekneede aarde of flyk, en fchynen
alle in denzelfden vorm begooien. De Eendvogels brengen het
water in hun bek aan; hier snede maaken zy van de aarde een
rond, zo volkomen als ware het met een pasfer afgemeeten;
beneden is het een voet breed; de opening haalt acht duimen,
desgelyks de hoogte; het Gene Nest verli hilt van het andere
Nest niet in gedaante of evenredigheid. Deeze Nesten dienen aan die Vogelen sneer dan én jaar; zy leugen 'er de eijeren
in, die, zo als ik geloof, door de warmte der Zonne worden
uitgebroed. Wy konden, op de geheele plaats, geen kruid,
geen flroo , geen takje, vinden , ook geen Vo elvedcren of
Vogeldrek; alles is zo ten uiterflen net en zindelyk, zo in de
Nesten als in de Toegangen, als of alles zo ontnid.{delylt gerei
Ilist. des Nc s'iatisu ux ten es iJuj r les. Totz -nigdwas.
I. p , 2 <L .
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XIV. Eindelyk geeft FERNANDEZ tien Vogelfoorten op,
als tot de Eendvogelen behoorende : de Mexicaanfclle Naa.
men zyn , Xalcuani; Tacatexotli ; Tztaftzonyayauhqui; Col.
canaulatlicouht; Atapalcatl; Tzonyayauhqui; Nepapantototl;
Opipixan; Perutototl ; Concanauthli. De befchryvingen,
door FERNANDEZ by deeze voor ons bykans meest on.
uitípreekbaare Naamen gevoegd, zyn meestal zo onvol.
komen, dat 'er nieuwe Vaarneezningen vereischt worden
om deeze Eendfoorten recht te kennen,
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EN VAN HILT OMGELEGEN LAND.

(Ontleend uit de Travels in Bidia, during the !'ears 17O,
I]éI, 1782

and 1723, by WILLIAM IIODGES, it. A.)

egeheele uitgeftrektheid van de Kust van Cormendel be
haat uit een vlak, laag en zandig, land; en, omtrent
D
Jllafras,rvst dc grond zo weinig en zo langzaam van den
Zeekant af , dat de befchouwer naauwlyks liet onder
kan bemerken , eer by zich ouderfleund vindt-ícheid
door de vertonning der onderfcheicle voorwerpen, die zich
aan ftrand opdoen.
De Engeljclie Stad, niet het Fort St. George; maakt,
uit Zee gezien , eene ryke en tchoone vertoouing. De
Huizen zyn bettreeken met een ítukadoorzel, Chunam geheeten , in zich zelve bykans zo vast als liet fynfle mar.
mer, dat zich even goed laat polysten , en glimt als deeze kostbaare bouw1ioil"-. De Bouworde is doorgaans
fraai. De Huizen bollaan uit lange Colonaden, met open
Porticos, en platte daken; zy bieden aan het oog eene
vertonning , welke zeer gelykt naar het begrip 't geen
men zich vormt van eerre Griekfclae Stad ten tyde van
ALEXANDER. — lle heldere, blaauwe, onbewolkte, lugt,
de gepolyste witte gebouwen , de glin(Ierende zandige
oever • en de donker groene zee , vertoonen eenti
vereeniging van voorwerpen geheel nieuw voor den
Engelsman, onlangs van Londen gekomen, die, gewoon,
aan het gezigt van dryvende wolken in een Dampkring
vol rook, niet kan naalaaten dit onderfcl.eid met vermaak
te aan fchouwen. Het oog deezerwv::e verzzdiod zynde„
neemt de geest welhaast eerre wel te vred ene en vrolyke
11IENG. 1794. No. i.
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gefleltenis aan, zamenílemmende met de behallglylte voor•

werpen, waar mede dezelve onigeeven is.
Lenigen tyd vóór dat liet Schip op de ankerplaats komt,
wordt het begroet door de Vaartuigen des Lands, opgevuld met werklieden , die in menigte aan boord komen.
Dit is het tydd:ip , waarin de Eziropenan het groot ondcrfcheid ziet tusli lien Aria en zyn eigen Land. Het.
wapperen van fyn linnen , en liet algemeen gedruiscli
van een ongewoon gepraat, doet, voor een oogenblik,
in hem het denkbeeld van een gezelfchap van Vrouwen
gebooren worden. Wanneer by op het fcheepsdek
komt , vindt by zich getroffen door de lange dundoek
zwarte aangezigten (j ) , ver-ichekldrn('^)
gouden oorringen en witte tulbanden.-cierdmtgo
De eerfile groete, welke by van deeze Vreemdelingen ontvangt, beltaat daar in, dat zy het lichaam zeer laag bui-

gen; het fcheepsdek niet het achterfee van de hand en
liet voorhoofd drie maaien aanraakende.
Een Europiscli Reiziger ziet, als de eerfile Inboorelin•
gen van Inaie , de Hindoos, de oorfpronglyke Inwoon ders van het Schierëiland. In dit gedeelte van Indie zyn
ze tenger van geftalte, hunne handen inzonderheid heb.
ben veel van tedere vrouwen -handen (4-) , en fcliynen
in geene gepaste evenredigheid te ftaan tot de overige
lichaamsleden van huri perlbon , die doorgaans meer dan
mid,

(*) Zulk eerie kleeding wordt in Isrdie doorgaans van de

Mindoos en lllahonrethaanen gedraagen, en heeft den naam van
;7ainrnah ; vanwaar een kleederdragt, in Engeland wel bekend,
en den Kinderen aangetoogen, veelal een ,asra heet.

(t) De kleur der Volken aan de Kust van Cormandel, en
liooger Zuidwaards op, is zeer veel donkerder dan die der
Noordlyker woonende. Men merkt ook op, dat de geboorene
Hindoos doorgaans zwarter zyn dan de JUitjulmamsen, die oor
uit Tartarye en Per/ic kwamen. De laatstgemelden-fpronglyk
mogen, in de daad, een fchoon Volk heeten. Ik heb 'er
veelen onder hun gezien met rood hair, en van eene vry hel
kleur. 1-Iet is eene bekende zaak, dat, wanneer een Tar--der
iaarfche of Perffche Familie eenige Geflachten geduurende in
Indie zich onthouden heeft , de kleur zeer veel verzwartte.
De Mogol-Familie uit den Huize van TIMOOR, verneem ik, zyn
donker olyfkleurig.
(4-) Men heeft opgemerkt , dat, onder de Wapenen uit dit
Land aangebragt , de greep van de Zwaarden te klein was voor
b banden.
vie meeste £,jij': s

VAN MADRAS. 19

iniddelbaare grootte haalt. Overeenkom:Iig met de teder
voorkomende gehalte, zyn hunne Zeden zagt, bedaard,
en naauwkeurig oplettend; in dit laatlte opzigt fl:eeken zv,
in de daad , uit , daar zy nimmer iemand in de reden
vallen, maar wagten tot hy gedaan hebbe met fpreeken ,
en dan met veel eerbieds en bedaardheids antwoorden.
Van het Schip wordt de Vreemdeling na Brand ge.
voerd in een Boot des Lands, een Masfoolalt - boot gehee.
ten; een Vaartuig van een aartig maakzet , en zeer geíchikt om de geweldige fchokken te wederf'aan van de
branding, die hier met veel gewelds op den oever breekt.
diet heeft geen kiel , is plat van bodem , met hooge boorden, zamengenaaid niet de vezelen van de Cocoa-nootenboom, en gebreeuwd met dezelfde floife. Dit Vaartuig
is zeer ligt, en de Inboorelingen weeten 'er zeer behendig mede om te gaan : meestal is deeze Masfoolah - boot
vergezeld van twee Kattaniarans, (Vlotten,) ell, door éérX
rnan geroeid, ten einde, indien de Boot omver gefineeten mogt worden door het geweld der branding, de Perfoonen, daar in gezeten, te bergen en te behouden. De
Boot wordt, om een Zeemans fpreekwyze te gebruiken,
hoog en droog op 't land gezet. De overgevoerde Perfoonen flappen uit op een fchoonen zandigen oever, cit
treeden terstond in liet Fort van Madras.
Het vertoon dat de Inboorelingen maaken is zeer onderfciheiden ; oenigen zyn geheel naakt, anderen zyn zo
digt niet kleederen omwonden , dat meis niets, behalven
het aanrezigt en den hals, kan ontdekken; daar en boven
wordt de Europeaan tertlond getroffen door veele andere
voorwerpen; als Vrouwen zittende op Pallankeens, gedraagen op de fchouderen der Mannen ; en Mannen te
paard rydende in ]innen kleederen , als Vrouwen uiigedoscht; dit alles, vereenigd niet de gedaante des Lands,
zo veel verfchillende van 't geen hy ooit gezien , of zich
verbeeld, heeft, verwekt de fterkfle aandoeningen van ver.
wondering.
Het is voor my onmogelyk, met de pen uit te drukken,
wat ik te deezer gelegenheid voelde; alles wat ik zag ver.
vulde niyn geest met verwagtingen van 't geen ii: nog
stond te befchouwen. — Ik maakte dus alles met veel
drifts gereed om eerre reis door liet land te doen; dan
naauwlyks had ik het plan daar van gevormd, of ik werd
in de volvoering geltoord , door dien fnerpenden geesfel
des Menschdoms, dien gellsagen vyand der Knullen, den
J; a
Oor-

gil
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Oorlog', die, niet verfchriklykheden misfchien onbekend
by de befchaafde Volken van Europa , zich als een wa.
terf room uitfpreidt over het geheele Land; dryvende den
vreedzaamen Landbouwer van zyn ploeg, en den Rillen
Weever van zyn getouw.
Op den achttienden van July des Jaars MDCCLXXX ,
was ik ooggetuige van deeze deerlyke uitwerkzelen des
Oorlogs. Eene verbaazende menigte kwam uit alle oor
na Madras, als eene fchuilplaats, de toevlugt neemen,-den
draagende op de fchouders het geringe overfchot van
hunne tilbaare have; Moeders met haare Kinderen aan de
borst, Vaders de Paarden geleidende waar op de Kinderen geplaatst waren ; anderen zittende op liet weinige
geborgen goed in een Hackery
den moeilyken
weg langs getrokken door afgematte Osfen. Alles kon
achttienden tot den één en twintigtien van-dige,van
July, verwarring en verflaagenheid aan; en men verontLerflelde, dat, binnen het kort beflek deezer drie dagen,
niet minder dan tweemaal honderd duizend Landbewoonders opgenomen waren in de Black -Town (t) van Madras.
1 let Engelsch Gouvernement betoonde, in deeze deerlyke
omt'candigheden , zyne gewoone menschlievenheid en mil<'daadigheid, en niet alleen openbaare , maar byzondere,
handreiking werd den ongelukkigen in groote mate ver
-íchaft.
Deeze arme en berooide lieden werden kort daarop
verdeeld om Noordwaards op te trekken, en zich te be.
geven na de Sircars Landen ten Noorden van Madras
gelegen , en nog maar weinig jaaren geleden aan het
Engelsch Gouvernement afgeDaan.
De Heer SMITH voerde ten deezen tyde liet Opperbevelhebberfchap over Madras, en de zorgvuldige opletten heid van zyne Egtgenoote, om de byzondere ongelegenheden te hulp te komen van veele Engelfche Familien, die
desgelyks genoodzaakt waren om befcherming binnen de
wal(')

,

-

;

() Een Hackery is een klein overdekt Rydtuig op twee
wielen, getrokken door Osfen, en doorgaans gefchikt voor he
Vrouwlyk gedeelte eens Gezins.
(t) Ten Noorden van de Glascis van het Fort St. George is een
groote Stad, ii 't algemeen de Black-Town geheeten, genoegzaam
verfierkt om een verrarfenden aanval van eene Rui4erbende te
wsderflaan.
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wallen van het Fort te zoeken, moet altoos met dankbaarheid gedagt worden.
Elk voorwerp, 't geen zich thans der verbeeldinge aanboodt, droeg het zelfde droevig en hartbreekend voorkomen. De Landhuizen der Engelfchen, binnen ééne myl
van het Fort, waren van allen huisraad ontledigd door
de Eigenaaren, en zelfs hadt men deuren en ven[Iers uitgenomen: dit was niet meer dan noodzaaklyk; dewyl de
vyand de ftrooperyen voortzette tot aan de wallen van
Madras; en 'er geene veiligheid buiten het Fort kon gevonden worden , tot dat het Kamp gevormd was aan een
plaats, de Mount geheeten, omtrent tien mylen ten Westen van Madras. Ieder Heer, die thans een Huis binnen
het Fort bezat, rekende zich gelukkig de Familie te mogen bergen van zyn Vriend, die voorheen in de Choultry.
Vlakte gewoond hadt (*).
De Troepen , uit verfcheide oorden byeen verzameld ,
en zo van leevens- als krygsvoorraad en gefchut voorzien
zynde, begonnen de neerfiagtige geesten des Volks te herleeven; de Ryot (t) zag men weder zyne Rystvelden bebouwen, of den Oogst inzamelen. Wanneer het Leger te veld
trok, verwagtte men niets minder, dan dat, binnen kort,
IHYDER ALLY, onder het geleide van een gedeelte onzer
Krygs(*) Het Land van 112adras is volkomen vlak. Op een kleinen
afftand van het Fort is een kleine Choultry gebouwd. De Choultrys zyn openbaare Gebouwen , welke men door geheel Hindoflaa
aantreft. Dezelve zyn van Hindoofchen oorfpronge, en komen
geheel overeen met de Gebouwen Caravanferas geheeten, in
Alla wel bekend. Zy werden opgerigt en begiftigd door de
milddaadigheid van Prinfen , of de edelmoedigheid en gods.
vrugt van byzondere Perfoonen. Een Brazin past 'er doorgaans in op , die het noodige verfchafc aan de armen en verlegenen. Dikwyls krygen zy ook een mat om op te flaapen;
Tanks,ofWaterbakken, of Bronnen,zyn 'er doorgaans niet verre
af. [Uien zie, over deeze Chou/tries, w . ROBERTSON'SGefchiedkun-

dig Onderzoek wegens de kennis, die de Ouden hadden van Indic,
bl 352.]
(t) [Wegens deeze Ryot, of Landgebruikers, verdient naageleezen te worden bet keurig berigt daar van gegeeven , alc
mede hoe zy hunné Landbezittingen hebben, van den Eerty.
ROBERTSON , in het even aangehaalde Werk diens Gefchiedfchryvers , zeer onlangs by YNTLMA en LOOSJES uitgegeeven.]
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Krygsmagt, binnen het Fort St. George zou gebragt worden , om daar openlyk vergoeding te doen voor de jammeren en elenden door hem veroorzaakt. Deeze droom
verdween fchielyk , door het ongelukkig lot van Col.
lone! BAILLIE's Regiment, en de wederkomst des Legers
van een drieweekfchen Veldtocht, in getal gedund, en
door het verlies mismoedig. Deeze omitandigheden zyn.
in de Gefchiedboeken ten overvloede gemeld, en maakt
zulks het onnoodig die byzonderheden op te haalen in
een Plaatsbefchryvend Werk als het myne. De aankomst
van Sir EYRE COOTE van Bengalen, met geld en anderen
voorraad, in September, en de werkdaadige maatregels
door dien dapperen Krygsman genomen , boezemde het
Krygsvolk nieuwen moed in; en de vuurig opgevatte
hoope der Ingezetenen op zyne Y(rygsverrigtmgen werd
niet te leur gefield.
De gelegenheden, die zich eenen Schilder aanbieden, in
een Lard, , daadlyk door een verwoestender Vyand overftroomd, zyn weinig. Ik maakte , nogthans, onder andere , eene Tekening van de Marmalong - brug , een
werkfluk van zeer laaten tyd, gebouwd, naar de onder.
rigting my gegeeven, op de byzondere kosten van een
1lrmenisch Koopman. Dezelve loopt over eene kleine Rivier, welke in zee valt op een kleinen affland van het Dorp
St. Thorr.á, vier mylen ten Zuiden van Madras. De Por
hadden voortyds eene zeer aanmerkelyke Vastig.-zugefn
heid in dit Dorp. De Kerk en de Woonhuizen van
Benige weinige Portugeefche Familien zyn 'er nog in wee.
zen. De Legende van de Roomfche Kerk vertelt ons, dat
T. THOMAS, de Apostel, in den loop zyner Predikinge
in Indie, eten marteldood leedt op de plaats waar men
deeze Kerk gebouwd heeft.
De Vastigheid Madras werd door de Engelfchen aan.
gelegd in, of omtrent, het midden der jongst verloopene
Eeuw, en was eerre plaats van geene weezenlyke aangelegenheid , dan uit hoofde van den Handel, tot
den Oorlog, met zo veel Krygsbekwaaniheids gevoerd
door den Generaal. STRINGER LAWRENCE, van den Jaare
MDCCXLVIII tot MDCCLII, welke ont(lóndt uit de
Eifchen van CHUNDA SAIB, tegen onzen Bondgenoot nIAIJOMETH ALLY CAWN , den tegenwoordigen Nabob van
Arcot; zints welken tyd de Engelfciren aangemerkt mogen worden als Souverainen. In de Krygfchooi van deezen
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zen bekwaamen Bevelhebber hadt wylen Lord CLIVZ
zyne Krygsopvoeding.
IIet Fort St. George, of Hadras, ryst, gelyk ik reeds
in 't begin heb aangemerkt , aan den Zeekant op , en
wordt door de beste Vestingbouwkundigen aangemerkt
als eene Plaats ven eerie verbaazende Merkte. De Ileer
ROBINS , de Schryver van iNSON's Reizen , uitfteekend
zo wel van wegen zyne algemeene \-Vysgeerige Kundigheden , als uit hoofde van zyne bedreevenheid in de
Wiskunde , was de aanlegger. Zints dien tyd zyn 'er
verfcheide Werken aan toegevoegd.
In het Fort St. George zyn veele íchoone en ruime
(Iraaten. De Huizen mogen voor fraai gehouden worden, inzonderheid uit hoofde van het pleister, Chuaam,
waar mede dezelve belireeken zyn. Deeze Huizen zyn
van binnen niet zeer opgecierd ; men ziet alleen witte
wanden; die nogtllans, ter oorzaake van liet marmer ge
pleister, een denkbeeld van koelheid geeven, aan--lykend
genaam in eene zo heete lugtfireeke. Zeldzaam treft men
de zolders verwelfd aan. In de daad, liet is onmogelvic
iets daar toe uit te vinden 't welk de vernieling weder
kan van het verdervendst Infect, de Witte Mier (*).-flan
Deeze Diertjes zyn bovenal verfchriklyk door derzelver
menigte, Berk genoeg, om, in Benen nagt, een verwelfzel
van vry groote uitgeltrektheid te verderven. Ik zag 'er
een voorbeeld van in het verwelfzel van het Admirali.
teits- of Gouverneurs-huis, 't welk by hukken van twiutig voeten vierkant nederkwam. 't Is het houtwerk 't
welk ten grond voor het verwelfzel dient waar op deeze
Diertjes aanvallen; en dit zal kunnen Ilrekken om het
bygebragte geval op te helderen.
Oe Huizen in de Cïaoultry-Vlakte zyn veelal fchoone
ffukkeu van Bouwkunde; de vertrekken daarin ruim en
prachtig. My heugt niet, dat Pt ooit meer genoegen
i'maakte , dan toen ik , kort naa myne aankomst te
Madras , in de koelte van den avond , naa eenen zeer
heeten dag, een bezoek gaf aan eene Engelfche Familie
1I2

(*) [Van deeze II'tte 1Lereoa hebben wy voorlang onzen
Leezeren een zeer breedvoerig ern lieriuncrings vaardig Berigt,
'net Bene Plat, gegeven; liet Berigt was Briefswyze gezoa.
den, door Mr. ii. sue.eznisn, aan den Heer Joseru i r Acs. Zie
enze iii em. Vaderl. Lettea•oef:, lVde D. 2de St., bi. djc,enz,]
I;a
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in die Vlakte. De maan fcheen in al haare f}aatlyke heer.
lykheid , geen wolkje vertoonde zich aan de Iugt, en elk
huis aldaar was verlicht. Ieder Gezin, niet de Gasten,
bevondt zich in de open Porticos , om de avondlugt te
fcheppen. Zulk eene vertooning geleek meer naar een
Ruk uit eene toververtelling, dan iets weezenlyks, voor
de verbeelding van een even aangelanden Vreemdeling.
Weinig voorwerpen treft men hier aan, welke dienen
kunnen om de Gefchiedenis of het Character der oor
Indie op te helderen. Eén,-fpronglykeIwdva
nogthans, is te merkwaardig, om onopgemerkt voorby
te gaan; te weeten de fchoone Hindoo-Tempel, of Pagoda,
te Triplecane, twee mylen ten Zuiden van Madras. Dezelve is van eene verbaazende grootte, en de top van
het Gebouw ,verre boven het geboomte uitfleekende, wordt
het geheele land over gezien. Digt by den Tempel is
een groote Tank, of Waterbak, met trappen om tot, de
diepte af te daalen waar men het water aantreft. Het
geheele gevaarte is van fleen, en uitmuntend gemetzeld.
Op den Tempel vindt men veel laag verheven beeldwerk, 't geen ik verondertlel dat betrekking heeft tot
den Godsdienst der Hindoos: of dezelve ook behooren tot
de plegtigheden en den eerdienst van Bramah dan niet, kan
ik niet zeggen; want zommige dier Figuuren waren van
de otlbetaamelykíle foort. Ik vervaardigde eerre naauwkeurige Afbeelding van dit Gebouw, en zoudt dezelve
na Engeland , met het Oostindisch Schip the General Barker, welk Schip, in den Jaare MDCCLXXXI, op de Hol.
iandfclie Kust firandde; by welke gelegenheid myne Afíekening verlooren ging ; een verlies , 't welk ik my te
minder beklaag, daar ik Afbeeldingen van andere Hindoo.
Tempels gemaakt heb (*).
(*) [Nogmaals moeten wy, ten aanziene van deeze Pagedas,
onze Leezers tot het Werk Vail ROEERTSO:;, over Oud m die,
evyzen, bl. 373.]
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SELANGRYKE BESCIIRYVING VAN CONSTANTINOPLL; DILT
£ENIGE BYZONDER WEETENSWAARDIGE OPISTANDICHEDEN VAN HET TURKSCHE HOF.

(Uit WATKIN'S Travels.)
e loofd(iad 'der Turken , even als de Moederftad
Rome, op zeven Bergen gelegen, is in vier deelen
onderfcheiden. Conflantinople, by de Turken Stam.
boul geheeten; Pera, Galata en Scutari. De tweede en
derde Afdeeling zyn van de eerl}e onderfcheiden door
een Zeearm, de Haven genaamd, bykans een half myl
wyd (*); en de laatfte, aan de Afiatifche Kust, is van
deeze afgefcheiden door den Bosphorus, niet minder dan
twee mylen breed. Ik veronderftel, dat de omtrek van 't
geheel, .het water medegerekend, tusfchen de zeventien
en twintig mylen bedraagt; en dat de Volkrykheid,in Vredestyd, omtrent 750,000 Zielen haalt (t).
Geen Stad is 'er in Europa, misfchien geen in de ge.
heele Wereld, welke zulk eene verfcheidenheid van Inwoonderen bevat. Turken , Grieken, Armeniers, Franken, 3eooden, enz. De drie eerstgemelden deezer Volken
zyn door de geheele Stad verfpreid, fchoon de Grieken
en Armeniers onderfcheiden wyken hebben, waar zy meest
woonen. De Franken onthouden zich onder de buiten
Pera, en de 7ooden in Gat--landfcheStsir
lata.
Korten tyd naa myne aankomst in Conflantinople, namn
ik een Caique van Tuphannah, een gedeelte van Pera, en
beval de Roeijers , dai zy van den oever zouden af
fteeken. Tot deezen tyd toe dagt ik, dat geen Roeijers,
in dit bedryf, de Gondeliers van J7enetie overtroffen;
doch deezen waren kinderen in vergelyking met de Turkfche

D

(*) Doorgaans voor de beste Haven in de geheele Wereld
gehouden; naardemaal Schepen van de grootfte foort tot aan
den oever kunnen vaaren, en leggen aan alle zyden voor Storinweér befchut.
(t) Van welke drie vierde Grieken en Armeniers zyn; de
overigen Franken, Jooden en Turken: weshalven de laatstgencealden flegts weinigen zyn, naar evenredigheid der andere
)ingezetenen.
B5
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jclae Bootsgezellen. Hunne Vaartuigen zyn zeer ligt, en,
als zy ze voorwaards f}uwen, lci,ynen zy grootsch op
de laagt, welke zy te werk stellen. Ik liet my op eelt
(flard van twee mylen brengen, om de Stad, en het omliegend Land, ten voordeeligfle te zien; die beide eene
fchoonlleid vertoonen , welke den aani:cliouwer verbaast
en behaagt.
De gedaante der Stad is driehoekig. Van den Noord.
oostlyken hoek van liet Seraglio tot de Zeven Toorens,
(een all}and van vier en een halve myl,) kromt zich
die zyde, befpoeld door de Propontis, in de fchoon[le
halve maan, geheel bezet met fraaije Gebouwen. Het ver
Paleis, uit zee te zien, overtreft-tonvaheKizrlyk
alles wat van dien aart kan heflaan. Het wordt befchermd
door twee wallen-, bezet met kanon op den hoek van
de haven, die men by verfcheide gelegenheden afvuurt ,
byzonder om de llrafoefening bekend te inaaken van eenige
der Inwoonderen, die in de ongenade van den Sultan, of
diens Gunftelingen , vervallen zyn. De tuinen ryzen alIengskens van de wallen op. Boven vertoonen zich de
Gebouwen van het Seraglio, die, fchoon niet regelmaatig
met de boden daken en vergulde halve maanera , een
grootsch en heerlyk gezigt opleveren; inzonderheid, dewyl de voornaamíle gebreken bedekt zyn door hoog opgefchocte Cypresfen, en andere booroen, waar mede de
Lusthoven beplant zyn. By dit Gebouw doen zich de
Mos4ues op, omringd met de ranke Minarets.
Aan de andere zyde van de 1 laven, welke krielt van
Schepen, en geboord is met veele Gebouwen, als Chioschs, Harams, Bagnios, en het Arfenaal , doen zich de
hooge heuvels op van Pera en Galata, bedekt met hui
onder welke de Paleifèn der Staatsdienaaren van-zen,
vreemde Mogenheden Let meest uit(teeken. Het mag met
volle waarheid gezegd worden , dat de Natuur kwistig
geweest is in haare gaven aan den Bos phoru. ; en de Turken, niet ongevoelig voor die schoonheden , hebben de
vermaaklyke oevers met hunne Lusthuizen opgecierd. Dit
eindigt te Scutari.
My in liet Vaartuig omkeerende, ici iep ik groot ge
Prii fe - Eilanden , acht of-noegihtzvad
negen mylen van Conjiantinople liggende , en nog grooter
in liet beicliouwen van. het Gebergte van Afga, bovenal
van den Olympus, by Burfa, met eeuwigduurende fneeuw
neiekr, Toen ik eenigen tyd my verlustigd hadt met dit
-
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onvergelyklyk fchoon veríchiet , keerde ik terug na Con.
ftantinople , waar ik, voor dc eerite keer , het Seraglio
Logt.

Dit beroemd Paleis, 't welk in 't beste gedeelte der
Stad gebouwd is, wordt van dezelve afgefeiieiden door
iierke en hooge wallen. Ilet bellaat uit drie ruime Ilu.
ven, en uitgeftrekte Tuinen. (fin► in het eerfle in te gaan,
wandelde ik onder de groote Poort, van welke ConJtuntiaiople den naam van de Porte heeft. liet Gemeen vertoont
hier menigmaal het fchriklyk ichouwlpel, dat zy Duitfciie
en Rusflfche neuzen, ooren en lippen, daar aan vasttpykeren. Deeze Poort wordt bewaakt door vyftig Capigi,
of Koninglyke Portieren , die , even als de j anitzaaren,
a'huis zynde, geen wapens, maar flokken, draagen. Het
terne Hof is langwerpig, en heeft, aan de rechter zyde,
het Ziekenhuis voor de zwakken van he: Seraglio, en aan
de flinker zyde \Vapenbewaarplaatzen , de Munt , enz.
De anken zyn meest coup lswyze, met lood bedekt, eii
ma ken eenc ichoone vertooning.
Het tweede Iiof, (welks ingang desgelyks door vyftig
Capiii bewaard wordt,) is bylcans vierkant. Het is een
Corridor , onderfchraagd door marmeren kolommen , de
buit van Griekenland ; onder welke een Verblyfplaats is
voor de ,9anitzaaren, en andere Oppasfers van den Divan. A: de rcceriand heeft men de Keuken en ver
andere Ge ouwCn ten dien[te van het Seraglio -1cheid ,
en aan de liii1cr tand des Sultans PaardePallen. Niemand, dan zyne Hoogheid, mag in dit hof te paard fly,en. In 't midden vindt men eeue fchoone Fontein , om
hier naby worden de Staats--ringdmetCypsf,z.;
inisdaadigers onthoofd. Aan het einde van dit Hof, te
flinkerzyde , is de G regtszaal , de Divan geheeten. De
Vizier en de MLrfti maakco de hoofdleden van deeze Regt.
bank uit; doch die het meeste «,perk afdoen zyn de Cadelisguiers, of Opperreter.s, die liet opzigt hebben over alle de
laagere Magiltraatsperlbonen , of Carl .ies. Daar is een deur
in deeze kamer, door welke men komt uit het binnenfte
van het Seraglio, naa w bewaakt door den Capa-agnfi,met
zyne blanke Gefneedenen , en een van latten gemaakt ven
waar a ter dc ;)uttan dikwyls ongemerkt zit, om de-fler,
Oordeelvellingen des Gtre tsliofs te hooren. Zyn deeze
onregtvaardig, dan moeten de I:egters zulk een vonnis,
niet zelden, met kun leeven boeten.
J et derde hof, of de Verblyfplaats des Monarchs, zy-
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ner Vrouwen en Geflieedenen, enz. , is maar weinig be.
kend; naardemaal niemand den ingang durft naderen, dan
die door den Keizer geroepen worden. Zelfs de Vizier
€ zint, of eerlle Staatsdienaar, hoe vermogend ook, beeft,
als hy by byzondere gelegenheden daar binnen treedt; want
veelen , die 'er inkomen, worden nimmer weder gezien,
dan wanneer hunne doode lichaamen van een balkon in
zee geworpen worden. Deeze Poort wordt, even als die
van den Divan, bewaakt door blanke Gefneedenen; doch
geen Argus , of Cerberus, kan waakzaamer en geltrenger
weezen: het Paleis wordt bewaakt door zwarte Gefneedenen, onder bevel van hunnen Kislaar - agd, of Generaal.
Het is onmogelyk, de menschlyke gedaante zich fchriklyker voor te stellen , dan dezelve zich vertoont by deeze
laatstgenoemden; hunne aangezigten zyn gefchonden,hunne lichaamen verdraaid, en nogthans bezitten deeze Gedrochten, (want dit zyn ze met de daad,) het voornaamlie vertrouwen en de meeste gunst van den Sultan, die
hun de f{reelendile naamen geeft, als Roos 5onquille,
Narcis, enz. In gevolge hiervan is hun gezag zo groot,
dat de aanzienlykite Pashas des Ryks hunne befcherming zoeken , en beeven op hun misnoegen. Behalven deezen zyn 'er Stommen en Dwerg-Gefneedenen, ga.
fchikt om den Grooten Heer, en diens Vrouwen, op te
pasfen en te vermaaken.
Het Seraglio is, derhalven, als 't ware, een klein Koningryk op zich zelve , geheel van de Stad gefcheiden;
hebbende zyn eigen byzondere gebruiken, en belluurd
wordende door zyne eigene Wetten , alleen bekend by
de zodanigen , die 'er zich in onthouden. Men heeft
my bezigt , dat de tegenwoordige Sultan AI3DUL HAnIID,
de Voorfchriften van zynen Godsdienst gehoorzaamende,
alle morgens vóór Zonnenópgang oplaat, om zyne Gebeden voor GOD uit te ítorten. Hy ontbyt dus vroeg, en
plaatst zich gemeenlyk, op die morgens wanneer in den
Divan zaaken behandeld worden , by zyn verhoolen venfier. Op andere voormiddagen vermaakt hy zich in zyne
tuinen. Aan het middagmaal zit hy, naar de wyze der
Oosterlingen, met de beenen kruislings over elkander, op
kusfens : de Icoglans , of Pages , zetten voor hem een tafel ,
omtrent een voet hoog , overdekt met een kleed van Marocco - leder. De Spyzen worden, op gouden fchotelen,
tot de deur van zyn vertrek gebragt door den Major.
duomo, en diens Bedienden; waar de Icoglans ze ontvangen,
-
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ren, om ze vervolgens den Sultan voor te zetten. Zyn
eirank is Sherbet; dewyl de Coran den WVyn verbiedt. Up
Zondag en Dingsdag, als by van tafel oplaat, begeeft
by zich na de Gehoorzaal, om met zyne Staatsclienaaren
over Staatszaakeu te fpreeken.
Alle Vrydagen, ten tien uuren 's morgens, is het voor
hem een bykans onvermydelyke pligt, om openlyk na
een der Mosques te gaan. Te dier gelegenheid is by
vergezeld van vier of vyfhonderd mannen te paard, onder welken zich zyne voornaamíte Gefneedenen en 011icieren bevinden, als mede van twee of drieduizend ,anztzaaren. Terwyl by heen trekt is het elk een geoorloofd hein
Verzoekfchritten aan te bieden: als by ziet dat ze aan een
lok gebonden hem worden toegereikt , geeft by bevel
aan een zyner Slaaven om ze te ontvangen. Twee keeren ben ik tegenwoordig geweest by zulk eon optocht ,
en hou dezelve voor de heerlykfte en belangrykil:e diem
ik immer aanfchouwde. De rykheid en verl'cheidenheid
der kleeding, de fchoonheid en liet optooizel der Arabi.
fiche Paarden, het fchoon voorkomen der .anitzaaren , en
Bostangis , of Koninglyke Lyfwagt, (wier zonderlinge
mutzen van fcharlaken zeer in 't oog loopen;) met één
woord, de luister, de nieuwigheid, de flilte en de ltaatlykheid,van deeze vertooning, moet, myns oordeels, den
dieptien indruk maaken op eiken Vreemdeling die dezelve
belchouwt. Voor de Mosque werden de Soldaaten
in gelederen gefchaard om zyne Majef±eit te ontvangen,
op wiens komst zy een algemeen geroep aanhieven; (dit
bemerk ik is in Turk yen een teken van diepe eerbiedenis;)
daarop vielen zy met de aangezigten op den grond neder.
AnauL itanrrD is in zyn vier - en-zestigl e jaar. Zyn
gelaad is lang en deftig; zyne oogen zyn groot en zwart,
doch drukken niet veel uit; zyn baard is zwart, en vry
lang. Zyne kleeding is gelyk aan die zyner vo©rnaamíl:e Officieren , uitgenomen de omfiagen van zyn Tul band , en het Hermelyn van de zwarte Vosfen, welke niemand buiten hem mag draagera; zynde dit, even als her
Purper by de Romeinen, liet uitlteekend merkteken van
Koninglyke Waardigheid. Een Oppasfer ging naast den
Sultan, niet de hand op den knap van den zadel; agter
hem reden zyne twee Zoonen , beiden nog Kinderen.
Ik had gelegenheid om op te merken, met welk een
fiaaffclie oplettenlieid de I loveli:*igen zich vervoegden by
de:a
-
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den Kislaar-agà, en diens Medeílaaven; en nogthails ben
ik overtuigd, dat zy hem van geheelen harte harten.
IV1.aar, om tot het Seraglio weder te keeren , het is onmogelyk een zeker verflag te geeven van de Vrouwlyke
13ewooneresfen : veele Boeken gewaagen 'er van; maar,
geloof my veylyk, het zyn enkele Romans. Berigten van
deezen aart kan men niet krygen dan uit den mond der
Geflieedenen , of van Vrouwen , die de Sultan aan
zyne Pashas ten huwelyk gegeeven heeft, en liet is niet
te denken , dat een van deeze beiden de geheimren van
de Haram zullen vertellen. Bekend is het, dat de meest
geëerde Vrouwen de Sultanas zyn, of die, welke Kinderen ter wereld gebragt hebben. Zy hebben haare byzondere vertrekken, en worden met groot ontzag behandeld. De anderen woonen te zamen, onder het opzigt
van de Kadi nes, of Duennas, van liet Seraglio, en worden
naauw opgepast door de Gefneedenen, die de geringde
mistlagen zwaar firaffen. Dc Sultan heeft doorgaans maar
eenige weinige uitverkoorene , met welke by verkeert;
verlangt by derzelver getal te vermeerderen , de Kadancahia, of de Overlie der Duennas, doet de jonge Dogters in eene groote Zaal zamenkomen , wanneer de Sultan kiest, en zyne keuze aanduidt door het voorwerp
zyns welgevallens een onderpand te geeven. Het SeragIto, (of liever de Haram,) wordt aangevuld door de Pashas, of Landbelluurders, die de fchoonile jonge Dogters ,
welke zy kunnen vinden, derwaards zenden. Ze zvn
meestal Circasfiers ; dewyl deeze kiefcher vallen dan de
Georgiers: doch men vindt 'er Vrouwen uit meest alle
deden des Ryks , en veele vreemde.
Wanneer de Monarch kerft, worden zyne Sultanas overgebragt na het oude Seraglio, voorts haare woonplaats,
als mede het verblyf van al het Vorst;yk hroost, uitgenomen van des regeerenden Sultans Kinderen. De oudite
manlyke Spruit der Familie is altoos í'hroonupvolger. De
onmiddelyke Opvolger van .nanor. HA MID zal derhalven zyn
Zoon niet weezen, maar zyn Neef SELE_M (I`), wanneer by
niet afgemaakt wordt om aan zyn Neef plaats te ruimen.
Deeze Prins srr,iai is tegenwoordig acht•en•twinti jia ren oud, en, zo neen my verzekert, een fchoon Man. Fly
heeft,
(•) Zints het fehryven van den ?-leer WATuiNs, is
:,Aran vergeeven geworden, en SELL hein opgevolgd
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heeft, zints den dood zyns Vaders, den laatst overleden
Sultan , in het oude Seraglio als opgeflooten gezeten ; by
mag 'er niet uitkomen dan met zyn Oom. Vrouwen zyti
hem vergund; maar alleen de zodanige, die men veronderilelt dat over liet kinderbaarcn heen zyn. Indien liet
egter gebeurde, dat een deezer een manlyk kind ter wereld bragt, 't zelve zou, overeenkomflig met de jalourfche
en onmenichelyke Staatkunde der Turken, onmiddelyk gewurgd worden ; dewyl zulk een kind anderzins den
Throon zou kunnen beklimmen vóór de Kinderen van
den regeerenden Sultan.
Het gezag van den Grooten Heer is onbetwistbaar het
volltrektfle onder de Souverainen van Europa; naardemaat
zyne Onderdaanen hem niet alleen met schrik befchouwen, in een Staatkundig licht, als de Heer van hunne Ei
maar ook met eerbied, in een-gendom Lv;
Godsdienftig licht, als de Opvolger en het Toonbeeld van
hunnen Propheet. Dan , niettegenstaande by dus bekleed is met daadlyke maz;t, en een gezag van denkbeeld
afhangende , blyft by onderhevig aan alle de onheilen
van een Krygsbefluur,, om afgezet en gedood te worden. Dit gebeurt , wanneer de menigte in het denkbeeld
gebragt wordt; dat hun Godsdienst, of Welvaaren, gevaar
loopt, door de verwaarlooziug of zwakheid van den Vorst.
Alsdan is liet, dat zy , vervreemd van die gevoelens
welke hun eerbied en verkogtheid inboezemden, snorren,
zamenfchoolen , hem ontthroonen en van kant helpen;
in de verwagting van , onder zyn Opvolger , de zeker
te zullen genieten , welke zy onder.-heidnvorl
zyne Regeering derfden. Nogthans is de Vizier- azé,n, its
zeker opzigt , verantwoordelyk voor de mistlagen zyns
meesters , en wordt deeze dikwyls , fchoon misfchien
met wederzin , ter perfoonlyke beveiliging des Grootera
Heers, ten slachtoffer gegeeven aan de blinde woede des
Gemeens.
Ilet gezag van deezen Staatsdienaar , die om zyn hals
het groot Zegel des Ryks draagt, kent geen paalera dan
den wil des Sultans. Hy mag ter dood brengen, wierf
by wil, uitgenomen de Pashas, de Spapis, de 7anitzaaren, en andere Krygsknegten. Des Sultans handtekening
wordt ter dood(Iralfe van de eerstgemelden vereischt, en
de toeftemming der Krygsbevelhebberen tot die der Krygs.
knegten; doch geen deezer beide (trekken ooit ten hinderpaal van 's Viziers begeerte. Hy beheerscht het ge.
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heele Ryk , uitgenomen in 't geen betrekking heeft tot
den Godsdienst , en zekere Geregtshandelingen. Wanneer de Sultan t'huis blyft, trekt hy uit, als Generalistimus , aan 't hoofd der Iirygsbenden. IIy handelt met
vreetode Voríten en derzelvcr Staatsdienaaren, en geeft
hun antwoord naar zyn welgevallen. Zyne jaarwedde is
gering; doch de gefchenken en opbrengíngen der Pashar
en Beys naaken zyn inkomen verbaazend groot. De Vizier NASCHANGI, die, op den zes -en -twintigften van
Wyninaand des ]aars 1\1DCCLV, gewurgd wierd, hadt, in
dc twee maanden zyns Vizierlchaps, ico,000 Pond Sterlings
zamengefchraapt. Behalven de Officiers , Oppasfers en
Dienstknegten, heeft de Vizier - azéin zeldzaam tuinder dan
20oo Perlbonen ten zynen Hove. Wanneer hy, op openbaare Feestdagen, uitredt, draagt de Standrig voor hem ,
op een Itok met een gouden knop , drie Paardell:aarten.
De drie groote Paslias des Ryks, te weeten van Buda, van
Babylon en van Cairo, hebben ook dit voorregt; waar alle de
overigen zyn ilegts tot één geregtigd. Als hem de Rykszegels worden afgenomen , is wurging of uitbanning het
unvermydelyk gevolg. In de daad, was de hachlyke onzekerheid deezes Siaatsdienaarlchaps zo groot niet , 't
zelve zou, aangemerkt het gezag, daar aan verbonden ,
waarlyk uitgeítrekter is, begeerlyker weezen, dan dat zyns
Souverains.
De Mufti, of Hooge-Priester,heeft zyne aanftelling vatic
den Sultan. IL1en fielt voor vast , dat deeze deugd.
zaan, en in den Coran wel onderweezen, is. De Onfeilbaarheid van den Mufti wordt by de Mufulmannen algemeener erkend dan die van den Paus by de Roornsch
Catholyken; want zyne uitfpraaken zyn in alle zaaken beilisíend, en niets van gewigt wordt 'er ondernomen, zonder dat
by geraadpleegd is. Indien zyn gevoelen van dat zyns Mees.
Iers verfchilde, of daar tegen aanliep, zou hy hem onmiddelyk afzetten , en de opengevallen plaats aanvullen met
iemand , wiens gevoelens meer met de zyne firookten.
De Capoudan • Pasha is Opper - Admiraal , en daadlyke
Bevelhebber over de Leemagr. De Reis - Effendi is de Op.
pergeheimfchryver van Staat , en vergezelt altoos den
Groot - Vizier , om opene - Brieven , Bevelen , enz. uit te
vaardigen. Behalven doezen zyn 'er veele andere groote
Officieren, als de Fanisfar-aga/i, of de Generaal der Yaaaitzaaren , de Beglerbeyys, of de Bevelhebbers der Landfcïla.ppen , aan welken de Sultan de die Paardeflaarten
ver-
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verleent, de Tefterdar, of Groot- Schatbewaarder, de Bos
enz. Ik hel over om te gelooven , dat-tangiPsh,
hootfche list en kuipery nergens dermaate de rol fpee.
len, als in de geheime verblvfplaatzen van het Seraglio.
Deeze maakera 'er het voornaamfle onderhoud en pïarficr
uit : daar zy aan den geest werkzaamheid geeven , werken zy als een kragtig tegengift tegen her verdriet van
altoos opgeflooteu te zitten. De aanl elling en afzettin
van Staatsdienaaren, het bewind over Lan {fchappen , het
bevel over de Legermasten en de Zeedlooten , hangen
menigmaal af van den wil eener grillige Byzit of vermink
Slaaf.
-ten
De Huizen in Contantinople zyn van hout , laag en
gering; de Straaten zyn naauw, diep en niorfig. In elk
voorwerp ziet de Reiziger, dat de Jurken weinig vorde•
ring gemaakt hebben in de Fraaije Kunnen, en ontdekt,
dat de Schoonheid der Stad alleen beslaat in derzeiver
Ligging.
Het onmaatig gebruik van Koífy heeft het Staatsbe.
(luur bewoogen om den Handel daar in geheel en at
aan zich te trekken. Weinig dagen naa myne aankomst
werd ik gebragt in de plaats, waar men de Kofy ten ge
toebereidt, en kwam in eene lange Zaal, waar eerie-bruike
magt van menfchen bezig was met zuiveren, branden en
fynmaaken , der Koffyboonen. Uit de Mortieren ging een
loflugt op , welker geur ik niet kan denken dat over
troffen wordt door de volgeurige uitwaafemingen van Ora.
bia Felix.
Lieden, die in de Stad Kofly verkoopen, onthouden.
zich gewoonlyk op hunne Bazars, of Markten. Deeze
Bazars zyn overdekte Straaten, met Winkels aan weder
waarin de ondericheide Waaren te koop gefield.-zyden,
worden. De Geweermaakers, de Drogisten, de Bont.
werkers, de Zadelmaakers, trekken bovenal de aandagt,
door de fchoonheid, verfcheidenheid en fchikking; hun
goederen; maar, deeze plaatzen fleeds vol Volks, era-ner
de Pest op 't uitbreeken, zynde , beefde ik onder het
bewonderen. Eenmaal ben ik geweest in de Bezejian,
waar zy de Kleederen verkoopen der geenen die aan deg.
ze verdelgende plaage overleden zyn. Men krygt de
Pest niet, gelyk zommigen denken, door de Uitwaa/eming
van met de Pest beíinette lichaamen; maar door 2anran<
king. Gy zult, derhalven, wel willen gelooven, dat ik
EESIG. I701.. NO. I.
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zeer zorgvuldig ben onder de Volkshoopen in Conflan•
tinople.
In lurk yen zyn geene Herbergen, maar Huizen, Kans,
of Caravanferas, geheeten, door liefderyke Perfoonen ge
om den Bedevaartganger en Reiziger te ontvan--fligt,
gen. Het zyn vierkante Gebouwen , niet ongelyk aan
onze vierhoekige Gebouwen te Oxford, met Gaanderyen,
waarin de vertrekken uitkomen.
Twee keeren ben ik geweest in de Mosque van Santa
Sophia, en andere Mosques. De eerffe keer weeken de
Geweetenszwaarigheden van den Deurwaarder, om een
5awr in te laaten , voor de kragtige bewyskunst van
Goud. De tweede keer vergezelde ik den weder teruggekeerden BAILO, Il Cavalier Guiliane, die een Firman, of
Bevelfchrift om toegelaaten te worden, van den Grooten Heer ontvangen hadt. Wanneer wy, op aanmaaning
van onzen Geleider, onze fchoenen hadden uitgetrokken,
ten einde onze onheilige voeten den vloer niet zouden
bezoedelen, werden wy, langs een fmallen trap, gebragt na
de Corridor , of groote Gaandery,, waar wy eene ver
zagen van het fchoonfle Marmer van Troye en-kwistng
Griekenland. Van deeze plaats zagen wy neder in het
ruim, bedekt met keurlyk gewerkte matten , waar de
Turken zaten by hunne Imams, die hun de Wet des Propheets verklaarden. Op het verwelfzel,en veele andere ge.
deelten des Gebouws, flaan uitgeleezene Spreuken uit
den Coran , en hangt van de hoogte een onnoemlyk
groot getal Lampen.
By ieder Mosque is een zeker aantal van Minarets,
van één tot zes. Deeze zyn hooge gevaarten, zo final in
den omtrek, dat ze naar hegte Kolommen gelyken. Aan
den top is eene rondomloopende Gaandery, van welke
een Priester, met eene heefche ftem , het Volk tot het Gebed roept; (want men heeft in Turkyen geene klokken) :
dit geroep gefchiedt vyf keeren in ieder etmaal.
Naardemaal de Godsdienstvoorfchriften de Turken gebieden zich door wasfchen te zuiveren eer zy bidden ,
vindt men, ter verrigtinge dier zuiveringe, veele fchoone
Fonteinen.
Ik moet bekennen dat ik zeer veel genoegen fchiep in
de wyze, waarop zy den Almagtigen aanbaden ; dewyl
zy daarin eene houding aannamen , volkomen overgefteld
tegen die zy doorgaans vertoonen ; eene houding van
die.
--.
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en
zelfsverlochening;
diepe vernedering
zich wendende
na het Graf van MAHOMETH te Mecca , en zich menigmaal
met uirgeftrekte armen ter aarde buigende.
Het heerlykfle van deeze ter Godsdienstoefening gefchikte Gebouwen, is dat van Sultan ACHMET; dan, zo
veel van Santa Sophia gezegd hebbende, zult gy my wel
willen ontflaan, dat ik 'er eene afzonderlyke befchryving
van geeve.
Naby dit gedeelte van Coniantinople (laat een vierkante
zeer hooge Tooren, welke een gezigt over de geheele
Stad heeft. Een zeker aantal van Janitzaarfche Schildwagten zyn 'er alle nagten op geplaatst, om, zo ras zy
brand ontdekken, daar van kennis te geeven; want, daar
alle de Huizen, om zo te fpreeken, van hout zyn , zou
brand, indien niet by tyds voorgekomen, een groot ge.
deelte, of de geheele Stad, in asfolie kunnen leggen. De
Nieuwspapieren geeven ons dikmaals berigt van fchriklyke
branden hier voorgevallen.
De Wallen van Conjiantingple, in liede van, (gelyk ik
verwagtte,) in fterkte uit te munten , zyn in een deerlyk
verval. Weinige dagen geleden reed ik ze langs tot liet
einde van de Stad by de Zeven Toorens , en zag de
Poort van Sans Romano , naby de plaats , waar de
Krygsbenden van MAHOMETH ter Stad inrukten, toen zy
dezelve ftormenderhand veroverden. Ik wenschte gaarne
in het Kasteel de Zeven Toorens te gaan; doch het werd
my niet vergund, dewyl de Heer BULGAKOFF, de Rurfi•
fche Gezant, 'er thans gevangen zit.
Schoon te leurgefteld in dit oogmerk, ging ik de Slaa.
venmarkt bezoeken ; doch was genoodzaakt ten dien elide eene Turkfche Kleeding aan te doen, als mede een
paar knevels, die met koperdraad tusfchen myne boventanden en lip waren vastgemaakt. In de Kleeding der
Franken zouden zy my te deezer plaatze niet toegelaaten
hebben. Door geld haalde ik een omkoopbaaren Turk
over, om my verkleed te vergezellen. Ik zag 'er eenige
Slaaven en Slaavinnen die 'er zeer wel uitzagen , voor
de huizen zittende. ik bezag ze zodanig, dat de Eigenaar my lachende vroeg, (want by hieldt my voor geen
.7awr,) welke ik wilde koopen. Ik vreesde ontdekt
te zullen worden ; maar gaf een glimplach, en ging
heen.
By myn wederkeeren toonde men my eene plaats,
waar elf Kistjes flonden van de Kinderen eens geweezen
SulCa
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Sultans, naar alle waarfchynlykheid gewurgd. Tot hoe
ontelbaar veele moorden heeft Eer- en Staatzugt het Kei
Gedacht der MOSLFMMs aangezet!
-zerlyk
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at, in deeze verlichte Eeuw, de Uitvindingen in het
kwaade, zo wel als in het goede, ; plaats hebben,
en meer en meer toeneemen, ondervindt men ook in de
behendige Huisbraken en Dieveryen, welken men , ze
heeft zien gebeuren; £choon de Kunst-dertnigy,
de naauwkeurigfle *Sloten en Sluitwerken heeft ten voor
-fchyngebrat.
Hier door ziet men, dat men in veele gevallen te kort
fchiet; tegen de vindingryke fireeken, welke in fommige
j 1 uisbraken van deezen tyd doorblinken ; zo dat 'er
Beene huizen zodanig meer te fluiten zyn, of dezelven
kunnen, door het fchrander, maar tevens buitenfpoorig,
vernuft, van fommige Dieven, geopend worden, zedert,
aan dit foort van Volk, het vermogen van den Hefboom
(VeCtis Heterodromus) is bekend geworden.
Men heeft daar de fterkfle Uitwerkingen van ondervonden, welken byna ongelooflyk zouden voorkomen, inaien men van liet gebeurde geen ooggetuige geweest ware.
De Werktuigen, welken die Booswichten daar toe ge.
bruikt hebben , zyn : een Vret - boor , byna één duim
in zyn middenlyn groot , welke met : weinig moeite
kan omgedraaid worden ; en dan , zonder veel geraas
en zeer fpoedig, een gat maakt; tiet welke zy daii
ook gaten - hebben geboord op die kanten der Venfters , waar de grendels en knippen zich bevinden.
In deeze geboorde gaten hebben zy een rond fpits
'Y'zer getlooken , 't welk hen tot een Hevel of Hand boom verftrekte, niet welken zy de Venllers, Blinden of
Luiken, zo verre afgeboogen hebben, tot zy, tusfche,r
dec.
,
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dl--cze afbuigin , weter een tweeden Ilevel, of platachtig
Yzer, inbragten; en dus hebben zy, door herhaalde atbuigingen , het voorfz. Yzer, dat de form van een Wigge of Beitel heeft , al telkens, door afknyping , dieper
en mager na beneden ingebragt , zo dat, op fommige
plaatzen, de liouzyndorpels aan ftuk zyn gefcheurd, en
de grendels van zelven los raakten. Op eene andere
plaats, alwaar de Grendels in yzeren gehakte plaaten in
de Onderdorpels infchooven, en dus, door deeze voor
dorpels zyn heel gebleeven , hebben zy met a i -zorg,de
bovengemelde afbuiging, (ie-derinftum,o
Grendels en Knippen losgemaakt. Op deeze wyze zeil
'er, in twee agtereen volgende nachten, aan vyf verfcli llende huizen, in eene kleine Stad, en twee Dorpen , huis braken en diefflallen gepleegd, zonder dat één mensch
in voorfz. huizen is wakker geworden, dan in n van
dezelven ; waarop zy terflond vertrokken , en hunnen
buit wegvoerden.
Onder anderen zyn 'er, op de voorfz. wyze, geopend
twee zwaare eiken Venfters, lang omtrent 4 voet, dik
2 duim, met ingewerkte klampen, en zwaare ingewerk„e
hangen , met f'erke fchroefbouten , bezorgd , en tevens
niet zwaare Grendels en Knippen gcllooten ; zynde b:)ven dien nog met een zwaare naald, van binnen, voorzien. — Nog f { erker! Een tweede geval heeft pla. rs
gehad aan Vensters, die boven met Knippen en Gren.k-len gefloten waren, en daar te boven nog met een zwaar
yzer Kruis, buiten op dezelve, voorzien , 't welk, door
de flylen heen , van binnen met een yzeren pen was vastgefloten. Evenwel zyn deeze íluitingen tegen de inbraa r
niet beftand geweest ; door welke den bewooner, ten
minoen, aan Zilverwerk of geld, eene fbmma van vyftieat
honderd Guldens ontftolen is.
Daar men dus op de zeker[Ie fluitingen , tegen dergelyke inbraken, niet meer kan betrouwen, hebben deeze
voorheen nooit gehoorde huisbraken my aangevuurd ,
ter uitvindinge van eenen Dieven - LW7ekker; nadien een
Dief niets meer kan affchrikken, en van zyne booze voor
doen afzien , dan wanneer ley , op de eerfee-nems
beweegiug zyner inbreeking , eenig geraas, geritzel of
beweeging , binnenshuis bemerkt. Zynde 'er verfcheidene
voorbeelden , uit welken gebleeken is , dat het inbreekea
daar door is gefl:aakt geworden.
Men is al voor eenigen tyd bedacht geweest , om
C3
Schel
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Schellen boven op Raamen , Blinden of Luiken , enz.
van Vóór- en Agterkamers, of Comptoiren, te plaatzen:
deeze echter kunnen zo zagtkens open gedaan worden,
dat de daar op geplaatife Schellen zeer weinig, of geheel
geen, geluid geeven. En nadien de Slaapvertrekken meestal in het midden, of op de Bovenkamers, der huizen ge.
plaatst zyn , zo kan het inbreeken , 't welk aan Vóór.
of Agterkamers, Kelders of Onderhuizen , gefchied , maar
zeer zelden van menfchen, die in den flaap liggen, ge
worden ; en dit is de oorzaak, dat 'er zo veele-hord
ongemerkte Diefftallen en Huisbraken kunnen gefchieden.
Deeze omflandigheid in overweeging genomen hebben.
de, fcheen my niets beter, of meer voldoende, toe, da'i het
uitvinden van een Wekker, welke, in een Gang of Slaap
andere daar toe gefchikte plaats , gemaakt-kamer,of
zynde , de bewooners uit den flaap wekt , zo dra 'er
maar eenige beweeging aan Deuren, Venfters , Raamen,
Blinden of Luiken, aan derzelver buitenkant, gemaakt wordt.
Nadien deeze Dieven - Wekker dan aanstonds afloopt , en
hier door het geheele huisgezin opwekt en wakker
maakt.
Dusdanig een Wekker tegen Dieven, door my eenvoudig Dieven - Wekker genoemd , en uitgevonden, 1'iebbe ik
gemaakt , in een middenmaatig Gebouw , voor aan de
straat, als ooklagter aan den tuin, met drie Schuifraamen,
in de breedte gebouwd, welken allen met Blinden of Luiken
van binnen gefloten zyn. Op de minfte beweeging, wel
aan den buitenkant van deeze Raamen wordt gemaakt,-ke
loopt voorfchr. Wekker terItoiid af, en blyft, ruim een
:minuut lang, afloopen. Dezelve is geplaatst in het midden van den Gang, boven een trap, en over de Slaapka
om dus ook door de Dienstboden gehoord te kun.-mer,
zien worden.
De Zamenitelling van deezen Dieven - Wekker bellaat in
een dubbeld Anker-rad (A), van omtrent 4 duim mid.
denlyns , aan welks ronde gedeelten van den As een
Schakel-rad (B) is geplaatst, om het welk een $naar (C)
word opgewonden, welke aan het einde met een Gewigt
(D) voorzien is. Verkiest men geen hangend gewit,
dan kan zulks ook door een naalen Veer, in een Trom.
snel, gefchieden. Het eerstgenoemde Anker- rad, op zyde
aan den omtrek met een oneffen getal tanden voorzien
zynde, brengt, in het atloopen, een dubbelden flag aan
den Flem=er (E), binnen in een vry grootera Schei (F) ,
daar
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daar boven geplaatst. — Hiertoe kan men ook, in grooter gebouwen, een Klok Gebruiken. Boven den omtrek van het genoemde Rad, het welk ook met Ankertanden voorzien is , hangt een beweegbaare Palhaak
(G I H) , de gedaante van een Winkelhaak hebbende;
aan welkers beide einden Citerdraaden zyn vast gemaakt,
door welken deeze Palhaak word opgeligt , 't welk de
Wekker doet afloopen. Verder is dit gantfche werktuig
aan een eiken Plankje (K L) vast gemaakt, om opgehangen te kunnen worden; zoo als nader in de Aftekening
te zien is.
Om nu, door de beweeging der Deuren , Venf'ters,
Blinden of Luiken, deezen Wekker te doen afloopen, behoort veel pradtyk gebruikt te worden.
De werkende oorzaak, welke, op de min(ie beweegingen of afbuigingen aan een der Bilinden of Luiken van
dit geheele huis, gefchied , doet terstond deezen Wekker
afloopen. Het middel is , op zich zelven, zeer onkostbaar,, en gefchied alleen door Citerdraaden (M) en
kleine Tuimelaars (N); boven en beneden op ieder Kou.
zyn is 'er één op de belegflukken vastgemaakt. Het
Literdraad , aan het onderfte, gaat langs de Onder -dorpels der Blinden of Luiken heen ; en daar het op het
einde met een oogje voorzien is , wordt dit in een
duimpje aan het tegenover zynde belegftuk gehaakt.
Wanneer men dit Citerdraad , langs de Middel - dorpels
der Blinden of Luiken, wil doen heen gaan,dan kan men
zulks naar goedvinden doen. En wanneer men Luiken
of Blinden heeft, die beneden met yzeren fchuiven fluiten , dan dient men het Citerdraad agter (tegen de
Middel-dorpels te doen heen gaan. Het is echter beter,
dat men, in plaats van het Citerdraad daar toe te ge.
bruiken, een Lat neemt, zoo lang als de, breedte van het
Kouzyn is. Dat men ,in het eene belegftuk,op het midden
van de hoogte der Blinden of Luiken , eene vierkante
Kram flaat, en, in het andere, een ronde yzeren Pen,
lang 3 duim, buiten het belegl}uk uitkomende. Wanneer
men dan de Lat met het eene eind in de Kram íleekt,
en het andere eind op de Pen legt, fchuivende de Lat
vast tegen de Blinden of Luiken aan ; wel toeziende,
dat de Lat, op dat eind, by de yzeren Pen, onder het
Citerdraad is, 't welk langs den ílyl gefpannen is; dan
zal de miníle afbuiging , die buiten aan de Luiken ge.
C q.
fchied,
-
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Schierl, terf and zyne werking op de Lat doen. By voor
indien de Luiken maar ' duim naar binnen bui -beld,
dan moet de Lat op de yzeren Pen al 2 duim-gen,
werking geeverr op 't Literdraad , 't welk al ruim ge.
noeg is , om den Palhaak te doen opligten. Het ge.lielde
Literdraad, of Lat, tegen de Luiken wel aangefpannen,
of vastgefchooven , zynde, zoo kan alen ligtlyk begrypen ,
dat, op de minfte aftuiging der Luiken, Deuren,en,. de
Tuimelaars in beweegmg gebracht worden; en nadie;a de
draa^fen van ieder Kouzyn vastgemaakt zyn aan een
draad, langs den onderkant van den Zolder, die uit de
Kamers in den Gang;, en zoo aan den hier voorbefchreeven
Palhaak, is vastgemaakt; zoo behoeft deeze Palhaak maar
een weinig te beweegen, om den Wekker daadelyk te doen
afloopen.
Om de werkende beweeging in den Palhaak te brengen,
dient men zich te fchikken naar de omflandigheden der
Huizen, Kamers, Deuren en Kouzynen, als mede naar
cie plaats, alwaar men een Dieven - Wekker begeert te plaat
voorbeeld: heeft men Kouzynen, die binnen met-2en.By
de muuren der Kamers gelyk komen, dan kan de werking zeer eenvoudig zyn; men heeft, in zoo een geval ,
biets meer noodig , dan aan het Luik, het welk eerst
open gaat , een slaapend Schuifje te maaken , 't welk
zeen opfchuift , na dat men de Luiken gefloote heeft.
Wanneer dan de draad , welke langs den Zolder gefpannen is, maar voor tegen het opgefchooven Schuifje
aankomt, dan is men zeker , dat geene Deuren , enz.
openg,daan kunnen worden , of de gefpannen draad doet
eden Palhaak opligten, en den Wekker alloopen.
Ilet komt dan in geene bedenking, welke prac`fyk een
Dief ook kan oefenen ; by kan nimmer die kundigheid
hebben , om eenige ongemerkte inbraken te verrichten;
nadien meest alle Huisbral:en door afbuigingen of wrik
liet zaagen, hakken, kloppen,-kingefchd;alzo
flooten, enz. alle werkingen zyn, die eenig, of veel, ge•
raas veroorzaaken; daar de fhille en zagte werking van
afknyping, by een Dief, altoos in den nacht geoefend
wordt. En zodra een Dief, door het wrikken of afkny.
pen, maar zoo verre gevorderd is, dat by met eenig iniirument by de sluitingen kan komen , dan zyn dezelven los
te krygen; maar, losgemaakt zynde, moeten de Deuren
,of Luiken, enz. evenwel door lien, die buiten zyn, open-
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I;edaln worden, en van die afbuiging, ofafknyping,wordt
men door middel van den voorgebelden Dieven - Wekker,
gtwaarii:hot,wd.
En war de tluitingen aan de Schuifraamen betreft, op
welke meis voornoen nog al meende tlaat te kunnen m:ia•
ken, dezelven worden thans niets meer geacht. Men b..trouwde toen op fchroeven , en voor i1 op inileekende
11uitiennen , zeer veel : dan , 'er zyn voorbeelden , dat
men ae Raanen zodanig opgefchoven heeft, dat de fluit
Arie en vier ftukken gebroken zyn. Zo dat,-peni
voor de kragt van den yzeren Hefboom, zeer weinig flui.
tingen beltandbaar zyn.
Zie daar , Leezers! voorlil gy , die eenzaame huizen
bewoont ! ik twyfel niet , of dit door my uitgedachte
Plan zal ter navolging verftrekken; inzonderheid van die
geenen, welken deeze onzangenaame en fchadelyke bezocken , by ondervinding , kennen. De weinige kosten en
moeite , die gy daartoe aan uwe huizen moet doen ,
kunnen u dikwyls voor nog grooter onheilen, dan Diefftallen, beveyden, daar die Boos-wichten meestal gerejolveerd
zyn, om, indien zy het zoo ver gebragt hebben, van
door inbraak in uwe huizen gekomen te zyn, en dan eerst
tegenfland ontmoeten , het dan zeker op uw leeven toe
te leggen: maar wordt gy, by tyds, opgewekt en gewaar
buiten bezig zyn , dan is 'er-fchouwd,terylzng
geen nood : één van binnen is dan zoo veel, als zes,
of meer , daar buiten.
Indien het door my uitgevonden Werktuig voldoet ,
dan kunnen die geenen , welken van hetzelve gebruik
Blieven te maaken , zich deswegens by my addresfeeren.
ot het vervaardigen derzelven, biede ik my aan; doch
verzoeke de Brieven, daarover , franco te mogen out.
vangen.
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EVTROPUS,

EUTAOPUS, DE ONBESTENDIGE. EEN LEEVENSSCUETS.

(Uit het Engelsch.)
--eo fit,
Plenior ut f quos delettet copia ju,/lo,
Cum ripa fimul avulfos ferat lufidus acer.
At qui tantulo eget, quanto efi opus, is neque litho
Turbatam haunt aquam, ueque vitam amittit in undis.
HORATIUS.

was de Zoon eens Heers van middelmaatige middelen. Zyn Vader flondc in het begrip, dat de Kinderen,
E
van zeer vroeg af, moesten overgelaaten worden aan het volgen
vTROPUS

van 't geleide hunner eigene zinlykheid; by zag allen bedwang
hunner neigingen aan als eene llaaverny, welke geen Vader regt
heeft uit te oefenen, en vertrouwde, volkomen, op 't geen hy
liet ingefchaapen Gezond Verfland of de Vysheid zyner Kin.
deren noemde.
Overeenkomfig met deeze denkbeelden , groeide EUTROPUS
op onder zeer weinig bedwang , en kreeg naauwlyks eenig
onderwys. Boeken, 't is waar, hadt hy, en by las in dezelve.
Wat by goeds of kwaads bezat, was geheel zyn eigen. Hy
was beltemd om tot een voorbeeld dienen van iemand, door
zichzelven in alle dingen onderweezen.
Eenige lieden, merkt de Spectator op, klaagen altoos over de
kortheid des Leevens, en loopen, nogthaus, geduurig met alle haast
over de gedeelten van 't zelve heen, om op zekere plaatzen
te rusten, die zy hier en daar in het leevensperk verfpreid
vinden. EuTROpus , zo ras hy gezegd kon worden voor zich.
zelven te denken, (en hy werd zeer vroeg aan eigen denken overgelaaten,) toonde,dat hy een der geenen was,wien het
leeven kort voorkomt:dewyl hunne veelbevattende zielen altoos
plans van eene verbaazende uitgeflrektheid vormen; maar egter
dezelve gefladig veranderen, in hoope van een ontwerp aan te
treffen , 't welk hun van zorge voor het toekomende ontslaat.
EUTROPUS , hoe by 'er eerst toe kwam weeten wy niet,
gaf vroegtydig de voorkras aan de Godgeleerdheid. Misfchien
was hy ingenomen met de denkbeelden, om tot de hoogfle
Waardigheden in de Kerk op te klimmen, en begreep, dat een
Bisfchops Myter het toppunt was van menschlyk geluk. Hy
bevlytigde zich , derhalven , op de Hoogefchool, met zulk
een onvermoeiden yver,dat hy, welhaast, boven zyne Medefiadenteu uitbak , door de vorderingen , welke hy maakte, met
zyne meer dan gemeene gaven. Eenige jasren moest by der

God.
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Godgeleerde Studien toewyen, en deeze waren niet liegt befieed. Den loop der Hoogefchoole voleindigd hebbende, zag
by rond na een Bisfchoplyken Myter dan, hy verkreeg
een gewoone Leeraarsplaats. Niet lang hadt hy dezelve bekleed , of by ontdekte den wyden affiand tusfchen dezelve en
een Bisdom. Hy ging de gefchiedenis der Bevorderingen
tot Kerklyke Waardigheden naa, en befpeurde, met hoe veele
zwaarigheden dezelve omzet waren ; zwaarigheden , tot wel
te bovenkoming by geen middelen bezat. Hy zag verfchei--ker
de inwyen, en, op hun gelaat lettende, kon het niet misfan,
of by zag de onbetwistbaare bewyzen van vry hoog gevorderden Ouderdom. EUTROrus begon te denken, dat ouderdom en zwakheid , door den hoogoen fland in de Kerk, fehaars
vergoed wierden , en vreesde zich over te geeven aan een
lang tydperk van hoop en verwagting, die, indien ze al mogten v:rvuld worden. waarfchynlyk zouden komen als by niet
langer vatbaar was voor het regte genot. Hy zag om na een
ander Beroep, en bepaalde zich tot de Geneeskunst.
LUTRoeus hadt waargenomen, of men hadt by hein gefproo.
ken van den zeer fchielyken opgang , die jonge Artzen van
bekwaamheid gemaakt, en daar door veel Gelds en Roems,
in korten tyd, gewonnen, hadden; hy verlangde in die hoog
te deelen , die Gekroonde Hoofden zelfs hunne Lyf-agtin
artzen toedraagen , wanneer zy eene hulp behoeven , die zy
voor geen Koningryk kunnen knopen. Drie of vier jaaren onvermoeide bevlytiging op de Geneeskunde, helde hem
in flaat om tot Door bevorderd te worden. Hy zette zich
neder in een der aanzienlyktle wyken van de Hoofdpad , vol
vertrouwen, dat hem geene vereischten ontbraken , om zyne
Mededoctoren den loef af te fleeken. Maar , helaast EUTRO•
rus was een Vreemdeling; by maakte geene Kennisfeit; hy ver
om zich den weg tot op--itondgevakuflryn
gang te baanen ; zyn verheven geest verfmaadde de laagheid
om te verzoeken Arts in een Hospitaal te worden , en fchrikte
voor gewoon gebruiklyke ftreeken van Apothecars en Minnen.
Een Patient outboodt hem , doch zyn naam boezemde geen
vertrouwen in, het welgelukken zag men eerder aan als iets
byzonders, dan zeer bemoedigend. Zyne natuurlyke onverduldigheid kwam weder boven, en by voorzag, dat hy,
volgens zyn tegenwoordigen traagen voortgang , misfchien in
een tamelyke Praétyk zou geraaken, wanneer by zyne Tydgeuooten en de Oudere Doctoren overleefd hadt en zelf
gereed flondt om hun op den weg van allen vleesch te
volgen.
Ten deezen tyde hadt hy zyne ledige uuren aangevuld, en
de verdrietlykheid van het wagten verzet, door het bywoonen van de Regtsgedingen in de Pleitzaal. Hy was bekoord
door de Welfpreekenheid voor de Balie, en vernam, met niet
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greinig verwondering, dat vlei, niet ouder dan hy, verfchef.•
de duizenden 's jaars wonnen. _Men vertelde hem, dat eenigen
twee of. driehonderd Ponden Sterling, op éénmaal, in den zak
flaken; en by zag de Bank aan met een oog vol ontzag, 't
welk hy verfchuldigd agtte aan de geleerdheid en waardiIheid
eens Regters. Moede van zyn geluk op het pad der Geneeskunde langer te zoeken, bepaalde hy zich tot de Regisgeleerdheid.; waarin by zich met den zelfden yver, als voorheen in de Godgeleerdheid en in de Geneeskunde, bévlytigde.
De Regengeleerde Studien afgedaan hebbende, deeds zich wel
gelegenheid op om zyne -l'alenteu ten toon te-hasten
fpreiden : doch de Welfpreekenheid , die op den Predikstoel

hadt kunnen behaag@n, of troost fchenken aan het Ziekbedde,
kwam hier niet te pasfe. EUTROPUS hadt zo weinig vertrouwen op zichzelven , dat hy haperde en flotterde , van zyn
Ru t ggraakte, en geheel uit het veld geflaagen wierd, door
de fchitterende Welfpreekenheid van zyne meer afgerigte Party.
Zich te laaten affchrikken door eene eerde pooging, zou,. egi er, eene lafhartigheid geweest zyn. Hy hoorde van veelen,
nu uitíteekend in hun Beroep, die langen tyd, zonder iets
te doen te hebben, de Pleitzaal betreeden :hadden, en wa;^te op
eene neer .gunilige gelegenheid. Jaargin liepen 'er voorby, en
zuT^iopLs: hadt den middelbaaren leevensáand bereikt, wanneer
by ontwaarde , dat .de Regterlyke Mantel _en Hoed nog op
een verren afpand van hem verwyderd waren. Hy kon , in
geen _hand, flinkfche praktyken pleegen, en hadt den verre
afkeer van laagheid en van omkooping. Eenig Erf--gandlte
goed was hem nog overgebleeven , en by besloot zich op
den Koophandel toe te leggen.
I>en Koophandel merkte by aan als eene zaak , die niets
voederde dan Naarftigheid en Braafheid, om denzelven aan
te vangen en voort te zetten. Maar by verftondt niets in het
geringste . van het geen den Koophandel betrof; by vondt
het ,. derhalven, noodig , zich te begeeven in een Handelge.
meenfchap met Kundigen ; by deezen zou hy teffens leeres
en voordeelen behaalen. Eene gunflige gelegenheid hier toe
boodt zich aan, en de zaaken gingen, voor eenigen tyd, met
zo veel voorfpoeds, dat EUTROPUS de zodanigen , die hem,
wegeps voorige veranderlykheid, berispt hadden, veragtte. lIy
beweerde , de vroegere tydperken zyns leevens niet kwalyk
belleed te hebben. Niets hadt hy geleerd, of het kon hein
van dienst weezen. Zyne gedaane Letteroefeningen bleeven
hem een bron van vermaak en voordeel; zyne Godgeleerde
kundigheden konden zyne goede zeden ten fleun verftrekken;
zyne bedrevenheid in de Geneeskunde (lelde hem in ílaat
om de eerlie aanvallen van kwaalen af te weergin ; en zyne
Regtsgeleerdheid beveiligde hem tegen de bedriegeryen en mis
listigen en beginzelloozen, Naa bet verloop-leidngr
van
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wan eenige jasren, nogthans, fchoot het EUTROPUS voor den
geest, dat hy niets deedc dan Tyd verliezen. Het vooruitzigt
op grooten Rykdom vertoonde zich in een wyd verfchiet,
en, fchoon hy honderden van zyne Belenden zag , die het
fiille vermaak eens Afgezonderden Leevens finaakten , wanhoopte hy immer in flat te zullen geraaken tot het genieten van dat groot geluk , dan misfchien in zeer koog geklommen jaaren , wanneer hy niet meer bekwaam zou weezen
om 'er met den regten finazk genot van te hebben. Ook bragt
niet weinig toe aan de verdrietlykheid over zyn tegenwoordigen Leevensftand, de verregaande drukte daar mede gepaard,
en in dit opzigt verfchilde het Koopbedryf zo zeer van zyne
voorige leevenswyze, dat hy begon te verlangen na het wederkeereá van die dagen , toen hy meester van zyn tyd was,
en een goed gedeelte van denzelven kon befteeden aan de beoefening zyner verflandlyke vermogens, na welke by altoos
haakte, en 't geen hem thans byna geheel niet mogt gebeuren.
Met één woord, LUTROPUS ontdeedt zich van zyn aandeel in
den Koophandel, en fcheidde van denzelven af met eene Geldfomme , welke by volkomen toereikende oordeelde tot zyn
tegenwoordig nieuw ontworpen plan; om, naamlyk, een Landhoeve te koopen, en eeuwig vaarwel te zeggen aan Londen,
met al deszelfs woelige bezigheden en luidrugtige vermaaken. In een Land, waar de Eigendommen zo veel en zo ras
van Bezitters verwisfelen, als in Engeland, behoefde EUTROPus niet lang te wagten na zulk eene gelegenheid, als hy zogt.
Ziet hem dan, in den ouderdom van vyf en veertig jaaren ,een
Landheer aan de oevers van de Severn.
Voor een ieder, behalven voor EUTROPUS, zou deeze !land
de allergenoeglykde geweest zyn. Zyn Landgoed beftondc
uit nagenoeg vierhonderd morgen Lands, ryk in Koornvelden
en Grasweiden ; _zyn Huis was allerbekoorelykst gelegen aan
bet hangen van een Berg, en hadt dus een wyditrekkend en
fchoon uitzigt ; de Rivier de Severn liep door een gedeelte
zyns Landgoeds, en hy verrykte den grond door het invoeren van veele verbeteringen, welke de traagheid of eigenzin.
nigheid des voorigen Bezitters verwaarloosd hadt. — Dan,
nogthans ontbrak 'er iets. Gemeenzaamheid, uit gewoonte
gebooren, vernietigde de helft van de fchoonheden , die ELuTROPUS in den beginne bekoord hadden , door nieuwigheid
dubbel behaaglyk. EUTRorus kon , 'c is waar , leezen , en
zich met Letteroefeningen bezig houden; maar zyn geest geraakte belemmerd met den voorraad , der opgedaane kundigheden ; hy miste een kanaal om dezelve mede te deelen. Zyne
Nabuuren waren gastvry, viiendlyk, oplettend, gezellig; doch
dit alles betekende niets voor EUTROPJS ; hunne gascveyheid
ging te verre; hunne vriendfchap, fchoon by dezelve niet kon
verlinaaden , oordeelde hy niet noodig ce hebben; de opwagtin-
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tingen, welke zy maakten , hoorden hem menigmaalen ; en
in hun gezelfchap wondt hy zich genoodzaakt deel te nee.
men in een onderhoud 't geen hy niet verkondt, of met ver.
veeling te luisteren. Hy gevoelde iets van eene ingebeelde
meerderheid, en verlangde na de verkeering met Geletterden,
welke Londen alleen kon verfchafFen; doch van welker genot
zyne Handelbezigheden hem veelal verilooken hadden toen hy
te dier Stede woonde. Voor een Man als EUTROPUS
was 'er weinig tyds noodig, om een nieuw plan , hoe zeer
ook in haast ontworpen, ten uitvoer te brengen; en hy be.
voudt zich in een Huis in Lincoln's- inn frelds, in minder dan
twee jaaren naa dat by, voor altoos , affcheid van Londen genomen hadt.
in die Hoofdílad wedergekeerd, hefloot hy zyn tyd zulker.
wyze te verdeelen, dat hy, op elk uur, zyn vast beftemde
bezigheid of uitfpanning zou hebben ; doch hy nam niet in
opmerking, dat in Londen een Mensch minder dan ergens el.
ders meester van zyn tyd is. Bezoeken en Bezoekers ver
EUTROPUS , aangemerkt als een Man die
-menigvuld.
niets te doen hadt, oordeelde men iemand te weezen, die zich
niet kon verfchoonen van deel te neemen in eenige vermaakparty, om een dag of eenig, of een week, uit te gaan. Welhaast vond by dit vry lastig, en elke dag begon met een belluitneetning, van welks verbreeken de avond zeker getuigen
was. E[:TROPUS hadt in geen ding beftendigheid ; hy kon
geen Neen zeggen tot zich zelven, geen Neen zeggen aan iemand. Naa één jaar verblyfs in Londen hadt hy de finertlyke
herinnering ,dat hetzelve in niets te doen, of geheel bedryfloos,
gefleeten was. Aan geen gedeelte van 't zelve kon by met
genoegen denken. Maar, by ondervinding, weetende, dat het
eenzaam afgezonderd leeven voor hem zo min berekend was
als het tegenwoordige, in geflaage woeling gefleeten , Rondt
by verlegen wat te doen. Het fchoot hem te binnen, dat,
indien hy een middenweg kon vinden tusfchen Eenzaamheid
en Gezelligheid, by dat geluk zou aantreffen na het welk hy
ílreefde, en dus lange te vergeefsch gefireefd hadt. Naa veel
en diep denkens over dit ituk, verbeeldde hy zich, dat Bath,
Londen in 't klein, de plaats was waar hem dit hoogst begeerde heil wagtte. Te Bath dagt by zo veel verkeerings te
zullen vinden als by behoefde, veel van zulk gezelfchap als
waar aan by gewoon was , en dat by teffens veel meer zyn
eigen meester zou weezen dan by te Londen mogelyk gevonden hadt.
EUTROPUS ging, derhalven, na Bath. Voor eenigen tyd be.
liaagde alles hem by uitfleekenheid ; want nieuwigheid was
de wellust van zyn hart; doch niets is verganglyker dan nieuwigheid. Het gezelfchap, 't welk hy te Bath aantrof, was
stiet juist het geen by verlangde. De Menfcben ce Bathz be.
flon-
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honden voor de helft uit de zodanigen die 'er gekomen wa-

ren vermaakshalven , voor de helft uit lieden die de herfieIling eener verzwakte gezondheid zogten. Met de eerstgemelden kon hy niet. verkeeren; want hy hadt een afkeer van het
fpel: de laatstgenoemden kon hy niet bezoeken zonder deel
te neemen in hunnen fmertlyken roeiland. Droefgeestigheid
greep hem aan op het gezigt van zo veele beklaagenswaar.
dige voorwerpen; en niet lang hadt hy zich te Bath opgehouden , of hy vatte de flerkle vooroordeelen tegen deeze
Plaats op ; die gevolglyk de plaats zyns verblyfs niet langer
kon weezen. Nogmaals keerde hy na Londen weder; waar hy,
jaaren lang, een onbenyd leeven kwynend voortsleepte.
Uit het geval van EUTROPUS kunnen wy leeren , dat het
belachlyk is meer van het Menschlyk Leeven te verwagten
dan dat Leeven kan fchenken. Eén Bedryf in 't zelve te
hebben is genoeg voor het langste Leevensperk. Befuitloosheld is het bederf van elke naajaaging , en Onverduldigheid,
om op Aarde een ingebeelden Hemel te vinden , is een der
zotíie harfenfchimmen die in 's Menfchen brein kan opkomen.
Een groot gedeelte tyds , en veel onnoodig overlegs, wordt
'er befieed in de bepaaling tot de keuze van een Beroep.
Naauwlyks is 'er Benig Beroep of de Mensch kan 'er in
uitmunten, als by eene genoegzaame vastigheid van geest bezit, indien hy niet al te veel verwagt, en indien hy niet af.
wykt van den wel traagen . maar zekeren , voortgang, om zich
over te geeven aan een gevaarlyken kans, welke hy veron.
derfielt dat hem in ééns onafhangelyk en ryk zal maaken.
'Er zyn eenige dingen allerverderflykst voor de Menfchen in
alle Beroepen. De zugt tot Rykdom, het benyden der gee•
nen die met ons het zelfde Bedryf hebben, en eene onverduldigheid om eens het tydperk te bereiken dat men uit zyne
zaaken konne flappen, hebben den Val van duizenden veroorzaakt. Door deeze hebben zy zich laaten vervoeren tot be.
dryven, niet alleen ongerymd, maar oneerlyk;,en het laatfie gedeelte huns leevens (rekte dikwyls ter íiraffe voor een vroeger. Maar, zelfs zonder deeze ondeugden , is Veranderlykheid
en Befluitloosheid gefchikt om elke onderneeming te doen mislukken , en de beste Menfchen eene belachlyke rolle te doen
fpeelen; ongelukkig voor zichzelven, en veragt by anderen.
De zodanigen, die klasgen dat het Leeven kort is, zouden
weldoen met te bedenken , dat het kortíte Leeven ten nutte
befleed kan worden , en dat wy elken dag verantwoordelyk
zyn voor het genot van gezondheid en het vermogen vara
te kunnen werken ; Bene bedenking , welke niet zal kunnen
naalaaten gewigt te hebben by de zodanigen , die weten ,
„ dat de dagen komen, en de jasren naderen, in welken zy
„ zullen zeggen , wy hebben geen lust in dezelven."
--.
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ZEneLYi:E BEDENKINGEN.

eder mensch behoort zich nauwkeurig gade te haan , en
Ibeeld
wel in agt te nemen, opdat by nimmer grootfcher denk.
van zich vorme , noch door dwazen hoogmoed zich late voortaan , grootere volmaaktheden te bezitten , dan 'er
waarlyk by hem plaats hebben; want hierdoor maakt by zich
en he('pottelyk en veragtelyk.
Nimmer fchitteren onze daden minder, dan wanneer men dezelve
niet geweld wil doen fchitteren. Nooit is men kleiner in het
oog van anderen, dan wanneer men groot wil wezen; want by,
die zichzelven verheft, word vernederd. Nimmer begaat men meer.•
dere en grootere dwaasheden, dan wanneer men met geweld zyne
bekwaamheid wil vertoonen , en met zyn verfland pronken. fly,
die met zichzelven te veel is ingenomen, veragt doorgaans alle
anderen; dan by word ook op zyne beurt van alle anderen veragt.
De afkeer van den dood is algemeen — ieder fchuwt de
Grafinonarch, en befchouwt hem als den wreedaartig(ten, den
onverbiddelykllen , Dwingeland , als den gewe^digi en , den
gevreestflen, Tiran. — - Wat mag dan den mensch , over 't
algerseen gerekend , bewegen , zichzelven zo lig,vaardig
voor hem bloot te geven. Men tart de oogenfchynlykfie gevaren men ontziet gene finarten noch ongevallen — al wat, by eene bedaarde overweging, allerverfchrikl:elykst voorkomt, word uitgetart, en daaraan durft men
zich bloot geven; en de dood nochtans komt elk verfchrfl .
kelyk-, zeer gevreesd en affchuwelyk, voor. Waar van daan
deze hanrlelwyze? Waar van daan zulk eene tegenl'rydigheida
•-- De mensch waant door zulk een@ handeiwys zyn geluk te ' evorderen dan 't is louteren waan , waan dis
hem misleid. Zya hoogmoed word geftreeld , en daar.
door laat de mensch zich bedriegen , jammerlyk misleiden.
Eene bedorven redenering doet hem de rede verzaken, en hein
zyn geluk zoeken in zaken , waarin vaak zyn grootte onheil
ligt opgeflooten.
Al ons zwoegen, al ons zweten, al ons arbeiden, al ons
poogen ---- alle bejaging van wellust 'en vermaken , de, c
allen worden nimmer van ons , of van Benig mensch , gezogt
nimmer nagejaagd, dan met zulk een oogmerk, om 'er
zich gelukkiger door te maken dan men is. Wy zyn val,
die getleldheid, dat uiterlyke voorwerpen, welke zich opdoen
voor onze zintuigen, den grootoen invloed maken op onzen
geest, en hierdoor veelal onze daden regelen, en al ons ge
heflieren. Zy maken zulk eenen indruk op het gemoed , d Ït-drag
zy den helen mensch overmeesteren , en onder derzelver geweld
brengen. --- Dan, wik. eene dwaasheid, een redelyk Wezer,
geheel onwaardig,
C. v, n. G,

MENGE L W E RK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WgETENSCHAPPEN, I3ETREKKELYK.

PROEVE OVER HET BELACIIL.YKE.

(Uit het Engelsch,)

tunics

Ridicufzim acri
mnelius maguas pleniiingare fecat res.
FIORATIUS.

e bekende Stelling, door den Graaf VAN SHAFTESSL RY;
beweerd, dat het Belachlyke deToetsft een is der Waar heid-, heeft aanleiding gegeeven tot ver(cheide Ge1chiile;t
van Benige aangelegenheid in de Geleerde cc Zedely,c
Wereld. De Scllryvers, die het Gevoelen van zyne Lordfchap onderlchraagden, hebben, enter, gepoogd die Stel
te verzagten, derwyze, dat zy de Rede niet geheel-ling
van Naare post ontzetten , om een kenmerk van \Vaar
te leveren. Zy, die zich tegen zyn Gevoelen-heidop
aankantten , hebben die Stelling verder getrokken da:t
men met grond denken mag dat de edele Schryver
meende; fchoon by zeker geen Vriend was van den Geopenbaarden Godsdienst , en eene neiging tot het wonderfpreukige zo wel in zyne begrippen als in zynetl lfy1
heerstilte.
Ten aanziene van het Belachlyke biedt zich eerre zeer
noodige onderfcheiding aan. 'Er is een groot verfchic
tusfchen een Voorwerp dat men belacht, en een belachlyk
Voorwerp. Het eerstgemelde verwekt enkel Gelach ; het
laatstgenoemde is zo wel onvoegelyk als belachenswaardig, en wordt daarom met zekere maate van veragting
en afkeuring befchouwd.
Een zeker Schryver, van Lord SI1AFTESaURV'S Stelling
fpreekende , met eenigen eerbied voor de bekwaamheden
van dien Graaf, merkt op, dat liet gefehil, eigenlyk ge
niet is, of het Belachlyke de Toetslieen der-fproken,
Waarheid zy; maar of de Aandoe ?iing om te lachen eeg.
gepaste Toetstleen zy om belachhlyke vo rwern n te
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onderfcheiden van die niet belachlyk zyn. Dit dunkt
any een gefchikt middel om het geval te bepaalen , en
een einde te maaken aan dit lang - gehangen hebbende
gefchil.
Het Belachiyke tot den Toetsl}een der biraarheid te
hellen, zou , in de eerfte plaats , ftrekken tot verwerping der Rede, welke alle Menfchen, in Bene genoegzaame maate, bezitten, die hun in haat fielt om de Waarheid te kennen , wanneer dezelve hun, met eene behoore•
lyke baarblyklykheid, wordt voorgefteld; en om 'er een
Gevoel in Rede te flellen, dat is de Gewaarwording van
het Belachlyke , welke weinige Menfchen, in vergelyking
gefprooken, bezitten.
't Geen beflist moet worden door een zeker Gevoel,
als, by voorbeeld, het Gevoel van het Schoone, het Ver.
hevene, het Belachlyke, enz. kan niet tot de Rede behoosen ; en wy weeten, dat Gevoel, met andere woorden
Smaak voor het Schoone, Verhevene, enz. aan weinigen,
dan welgeoefende Verflanden, eigen is. Wanneer iemand
de fchoonheden van een Kunstfluk bewondert , of de
grootschheid in eenig tooneel der Natuure, ontftaat deeze zyne bewondering niet om dat hy daar over gedagt
en geredeneerd heeft; maar enkel uit het Gevoel, 't welk
by bezit, van Schoonheid , Grootheid en Verhevenheid.
En deeze Gevoelens moeten altoos de Toetsfleenen zyn
volgens welke hy oordeelt over alle andere voorwerpen
van dien aart. Wanneer, derhalven, iemand het Gevoel
voor het grootfche bezit, is het voor hem onmogelyk, zekere voorwerpen niet boven andere te hellen zonder de
Rede te hulp te roepen; liet is voor hem onmogelyk, het
Paleis van St. games boven de Hoofdkerk van St. Paulus
te zetten , of, voor een oogenblik , te veronderífellen ,
dat het Kasteel van Windfor, in grootheid en fraaiheid
van ligging , de Towr van Londen niet overtreft. Mogt
iemand hem daar in tegenfpreeken , hy kan door geene
naneengefchakelde redekaveling zyne meening verdedigen.
Hy kan zich alleen op een derden Perfoon beroepen, die
een Gevoel van Grootheid bezit, en die regels van Smaak
volgt, die, hoe dikwyls ook vol van verbeelding, onze
keuze in zulke zaaken regelen. GILPIN geeft een zeer
uitgewerkt verflag, waarom hy eene beflisfende voorkeuze
verleent aan het gezigt van Goodrich- Kasteel aan de Wye;
maar by redeneert niet ; hy bejchryft, hy fchildert met
'oorden, als ik my zo mag uitdrukken. Het is nuttig heid
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faeid alleen die ons tot redeneeren kan brengen, en stuc
tig;ieid leomt in geene aanmerking als very van fchilder-

agtiw2e Schoonheid of Verhevenheid fpreeken.
Gelyk het Gevoel van Schoonheid en Verhevenheid dde.
eigenlyke Toetsfleen is om het Schoone van het Leelyke, het Groote van het Geringe, te onderfcheiden, even
zo is het Gevoel van het Belachlyke de waare Toetsfteert
om Belachlyke Voorwerpen te onderfcheiden van de e:nlige en deftige.
Men heeft, als Bene zwaarigheid tegen de Stelling van
Lord SHAFTESBURY, aangevoerd, dat een Voorwerp, hoe
ernflig ook, het voorwerp van het Belachlyke kan gemaakt
worden. In zekere maate is dit waarheid ; te weeten
het is zo waar als (lat men een ftuk Gouds op den
Toetsfleen kan brengen; doch vervalscht metaal zal alleen
dien toets niet kunnen verdraagen. Een Misdaadiger moge
lachen over iets 't geen hem onvoegelyk voorkomt in het
maakzel van de Galg , of over de gedaante van den Strik aan
den f}rop die een einde aan zyn leeveri zal maaken; en
een Omfiander moge zyn best doen om de geheele Strafoefening in 't beiachlyke te brengen; doch wat is het ge.
volg? Heeft de Misdaadiger daar door zyne Regters overtuigd dat het ongerymd is een galg en een (trop te ge
Heeft by zyne Galggenooten, die met heen ftaan-bruiken?
gehangen te worden, overtuigd dat hangen een fpel is?
Of heeft de Omftander de andere Toekykers overgehaald
om met hem dit alles te belachen?
Nog ééns HOMERUS en VIRGILIUS heeft men in een
boertiger trant overgezet, die Schryvers, door Bene fchryfwyze welke men Travesty, of P erkleeding , noemt , in
leun zogenaamd Zondagspak gefl;ooken, en daar door den
Lach der Leezeren gaande gemaakt. Maar hebbén de
Charat9cers van HOMERUS en VIRGILIUS daar by iets ia 't
minfte geleden? Heeft de Wereld, die zints lang deeze
dus verhanfelde Dichtftukken bezat, opgehouden, i-warrIuus en VIRGILIUS voor de twee grootíte Dichters der
Oudheid te groeten? Neen. In fpyt van al het boertige ,
grappige, geezer Verkleedingen , Parodien, en andere poogingen van dien aart, blyven HOMERUS en VIRGILIUS hun
eens bekomene en welgevestigde agting behouden ,-ne
en zullen het blyven doen , zo lang 'er fmaak voor fraaije
Letteren op de Wereld plaats heeft. Wie fpreekt thans
van ZolLUS, MOEVIUS en BAVIL'S
Dan, verder; men kan, wordt 'er in 't midden ; -
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bragt, den Godsdienst en de heiligíie Verborgenheden in
een Belachlyk licht vooríiellen , en dit Belachlyke zou gevaarlyk weezen. Dan het is zeker den Godsdienst flegte
eere betoond , als men veronderfielt , dat een Lach kan
omver werpen wat op Bevys gegrond is. Om niet te
fpreeken van veele vrugtlooze poogingen der hedéndaag•
fche Ongeloovigen , van de (pottende íchimpfcheuten van
een VOLTAIRE, of van een RUNE, kunnen wy niet naalaa.
ten te herinneren , dat de Vyanden van het Christendom,
in de vroegte Eeuwen,. hunne tegenkanting met het Belachlyke aanvingen (*). De Apostelen en onmiddelyke
Leerlingen van onzen Zaligruaaker ítonden der Spotternye
ten doel. Dit, egter, deedt hunne zaak geen nadeel; en
die Ongeloovigen van vroegeren tyde namen de toevlugt
tot firenger maatregelen om het Christendom te keer te
gaan , welker ongerymdheid zints lang is aangetoond.
De waarheid der zaake is, dat , in alle zodanige ge
moge aangewend worden ; maar-valen,htBcyk
het zyn de gevallen niet, waar in het Belachlyke 'te pasfe komt. Een Man, wiens gevoelens, waar voor by
uitkomt , waar zyn , beheeft voor de aanvallen van het
Belachlyke niet te fchroomen ; het fort bezwykend voor
cie Waarheid neder. Men heeft den dood belachlyk voorgeleid, in Klugten, Dichtftukjes, dien onder veelvuldige
gedaanten fnaaks ingevoerd ; maar de vrees voor den
dood laat zich door dergelyke tovermiddelen niet ver
-dryven.
Men
(*) Wy moeten hier onze Leezers terug wyzen tot een

Stuk door ons geplaatst in het Mengelwerk onzer Nieutve 1/aderl.
Letteroef. Vde D. ede St. bi. 233, ten opfchrift voerende: Le
Christlyke Godsdienst reeds van den danvange derVerkondiginge af
op den Toets der Spotternye en van het Lelachlyke gefield. Een

fraai Vertoog, ingerigt tegen het zeggen van Lord SHAFTESBURY:
„ Ik vernam nimmer, dat de oude Heidenen, in hun fnood oog„ merk, om den Christlyken Godsdienst, in den eertien tyd, te
• onderdrukken, zich ooit bediend hebben van Belachlyk ten
„ toon stellen. Maar hier van hou ik my verzekerd, dat,
„ hadt men de waarheid der Euangelieleere, op eenige wyze,
„ kunnen overweldigen, men zou veel verder gekomen wee„ zen, om dezelve te doen zwygen, wanneer men de eerfle
„ Verkondigers daar van op een vermaaklyker wyze ten too,, neele gevoerd bads, dan in Beerenhuiden gekleed , en in
„ Pektonnen aangeflooken." Letter Concerning Enthufimin
Sett. III.
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Men mag de proef van liet Belachlyke altoos neemen , en ik wil toeftemmen dat het ten Toetsíteen ver
geen Belachlyk is; doch niets meer. Het-ftrekvan'
Belachen kan niet meer 't geen te vooren niet belachlyk
was belachlyk maaken , dan een Toetzer der Metaalen
dat Metaal, 't welk voorheen zuiver was, door toetzen 't
zelve verlaage. Indien , in een reeks van denkbeelden ,
behoorende tot een Godsdienftigen Aanhang, of eene
Staatkundige Party, een derzelven niet f'aande gehouden
kan worden tegen de kragt van het Be lachen, mogen
wy ons verzekerd houden dat het onverdedigbaar is,
en verworpen zal worden ; want het geen het Belachon
niet kan wederftaan zal geen proef kunnen houden. Iii
deezer voege was het, dat EE ASMUS, door zyne Zamen
veel toebragt om de bedriegelykheden der Paa--fpraken,
pery en der Monniken ten toon te ftellen. Dus gaf
CERVANTES den doodfl:eek aan de Dooiende Ridderfchap.
Geen van beide deeze Schryveren zette de Rede aan eene
zyde ; doch zy wisten dat het geen in zichzelven ik
liet Belachen best getoond kon wor--lachykwsdor
den zodanig te veezen.
't Is mogelyk, dat iemand van Vrygeestige beginzelen
zo veel Pelachlyks verfpreide over de heiligfte en aan
\Waarheden , dat het zelfs voor een oogenblik-gelni
den Lach verwekke by eenen die dezelve met de daad
gelooft. Maar dit zal nimmer gepaard gaan met de overtuiging van het tegendeel der geloofde Waarheden; en dus
moet de oogenbliklyke zegepraal, door het 13elachlyk voor.
fellen verwekt, als rook verdwynen.
Zommige Menfchen hebben zulk een rykvloeiende ader
van Geestigheid, zulk een vaardig werkend gevoel van
't Belachlyke , dat zy niet fchroomen alle voorwerpen, zonder onderfeheid, daar mede aan te vallen; doch
zyn tevens dikwyls zo onkundig , dat zy niet begrypen
hoe zy hun talent zeer te onpasfe gebruiken. — In liet
burgerlyk leeven gaat de etende niet zelden vergezeld
van omftandigheden die laag en gemeen zyn , en gefchikt
om een Lach te verwekken by de zodan:gen die 'er zich
niet onmiddelyk in betrokken vinden. Om dit op het
Tooneel te vermyden, gaat Blende daar altoos vergezeld
van pracht en grootheid ; Bene Koningin fferft in haar
Koninginne- gewaad , en een Held valt in de armen
van den dood met al de bevalligheid van een Dans
-mestr.
i^
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Wanneer wy, nogthans , bevinden, dat deeze overmaat van iets in een belachlyk licht te (lellen , welke
zommige Menfchen bezitten, niets met de daad belas
lyks ontdekt hebben, worden wy overtuigd dat zy eene
iiederlaag leeden ; eene nederlaag , die het voorwerp
hans aanvals in onze gedagten hooger doet klimmen ,
juist om dezelfde reden als waarom wy ons verzekerd
c,ucicn, dat het metaal, 't welk den toets heeft doorgeflaan, volkomen zuiver is, terwyl wy blyven twyielen
aan de zuiverheid van dat geen , 't welk die proeve
rict heeft ondergaan. Schoon wy, derhalven, geen auder dan een laag denkbeeld kunnen vormen van het ver
eens Mans , die 'er zich op toelegt-flandehtr
om liet Belachlyke te werk te Rellen omtrent voorwerpen van een heiligen aart en eeuwig aanbelang , is 'er
egter niets van die poogingen te vreezen. Waarheid
is die flerkte, welke noch ílormenderhand, noch by ver
kan worden ingenomen; zy zal noch voor geweld,-rad,
noch voor hongersnood, bukken.
Maar men zal zeggen, en, zo ik vrees, met al te veel
gronds van reden, dat veelen, en inzonderheid jonge Lie.
den , door het Belachen , Godsdienst en Deugd verlooren hebben, en hier door alleen Ongeloovigen en Ze
geworden zyn. Hoe kan het Belachlyke dan-delozn
de Toetsíleen der Waarheid weezen? Het Belachlyke is
riet min en niet meer in dit geval de Toets leen der
Waarheid dan voorheen. Geen deezer Verleiden werden
door het Belachlyke als een Toets(teen van Waarheid
bewerkt. Wanneer het Belachlyke firekt om waarheid
van valschheid, liet voegelyke van het onvoeglyke , en
.et noodi e van het itoodlooze, te onderfcheiden , moet
J.et Overtuiging baaren. In het geval 't welk wy
thans voor ons hebben veroorzaakt liet alleen Schaamte.
I: let is beenzins ongemeen, dat jonge Lieden, by hunne
.Intrede in de Wereld, door vice jclae Schaamte hunne goede
Zeden vaarwel zeggen ; en al het Belachlyke, by hun
aangewend, is misfchieri niets meer dan een luid onzin
iets wyd en verre verfchiilende van het-nigGefchatr,
.vaar en rechtfchaapen Belachlyke, 't welk beiiaat in een
voorwerp in zulk een licht te plaatzen, dat het blykt
ontbloot te weezen van alle reden, van allen bewys, en
dus, in zichzelve, nutloos, veragtlyk, en onvoegelyk. -Overgegeevene Ligtmisfen bezitten zeldzaam het Talent
wan iets dus Belashlyk te maakes; maar zommigen hunner,
-
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lier, overeeni'emmende om elkander te onderfeunen in

het belachen van Godsdienst en Zedelykheid, ten einde
het fchand- en fchadelyk einde, de verleiding, te bereiken , zullen ongetwyfeld flaagen in het verwekken van
die valfche Schaamte , die, zo ik dugt , veele anders
braave Jongelingen aangezet heeft tot een losbandig leeven , met alle deszelfs vernielende gevolgen, zonder dat
zy immer onderzoek deeden na de beginzelen.
Van eenen anderen kant mag zulk een gedrag ten
minilen aangemerkt worden als een misbruik van het
Belachlyke, het misbruik van een der gaven der Natuure,
die, ongetwyfeld, even als alle haare andere gaven, tot
goede en waardige oogmerken kan aangewend worden. -Waar, by voorbeeld, ongerymde gevoelens voorgeflaan
worden, ílrydig met allen gezond verfland en rede, kan
men zich, met den gelukkigflen uitflag, van het Belaclilyke bedienen. Het geloof in Tover- en Spokeryen,
in Starrewichelaar- en Handkykerye , en wat meer van
dien aart is , ftrekt ten rechtfchaapeii voorwerp van het
Belachlyke. Veele ongerymd- en onwelvoegelykheden der
Kleeding zyn , door dit zelfde middel, verdreeven; en
heeft het Belachlyke te meermaalen der Rede ten dienfle
geffaan. In deeze gevallen is 't zelve zeker een Toets
een der Waarheid. Met dit alles moet men erkennen,-ft
dat weinigen dit wapentuig wel en met befcheidenheid weeten te behandelen; en, daar het wonden toebrengt, welke
(trekken om den trots te beledigen, en de driften der lydende partye te ontf'ceeken, moet men 'er zich niet van
bedienen, dan naa het mislukken van alle andere middelen. In geen geval zou ik willen beginnen met het Be.
lachen; dewyl ik geen welmeenend Man ooit begeer te
behandelen als een Gek, of iemand die alleen verdient
uitgelachen te worden. Maar, indien by dwaasheid zich
onverzettelykheid paart , en deeze hem aanzet tot onvoorzigtige bedryven, mag de werking van het Belachlyke met
voordeel beproefd worden; en is men daar mede zomtyds
gelukkig geflaagd, wanneer alle andere middelen faalden.
Het Belachlyke, gelyk ik reeds aanmerkte, heeft merr
beproefd omtrent alle Godsdienlfige Begrippen; doch laaten wy bezien, wat hetzelve heeft afgefchaft, en wat het ons
heeft overgelaaten, en wy zullen bevinden, dat het geen
Godsdienflig Begrip, 't welk door kragt van goede Bewyzen kan verdedigd worden, in wanagting gebragt heefr„
Wy mogen ons gerust verzekerd houden, dat, indict
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iemands begrippen omtrent eenig onderwerp welgegrond
zyn, indien by dezelven niet haastig aangenomen, maar
niet naauw•keurigheid onderzo t , heeft , by voor het
Belachlyke niet te vreezen hebbe. Fly mag zich fchikken naar Lord SHAFTESBURY'S geestigheid, en het Belac+.ilyke voor een Toetsíleen der Waarheid houden ;
aiaareen aal by , vooraf , de Rede gebruikt hebbende ,
nl het he,acheta kragtloos zal affluiten. Is by aan den ai:deren kant, een oppervlakkig denker, heeft by zich geene
moeite gegeeven om de gronden van zyne gevoelens te
onderzoeken , dan zal Let Belachen hem de nederlaag
geeven , felioon hy daar door niet overtuigd worde. I Iy
inas; uit liet flrydherk treeden gelyk een bloodaart; maar
de wapenen, welke by had behooren te gebruiken , zyn
niet te flegter om dat l:y ze niet heeft weeten met voordeel te voeren.
Naardemaal , nogthans , dit aandagtig onderzoek der
beginzelen niet zo algemeen is als het behoorde te
weezen; en dewy! jonge Lieden in 't byzonder, die het
,meest der verleidinge ten doele flaan, misfchien geen tyd
gehad hebben om hunne denkbeelden in orde te fchikken ,
en zich tot het verdedigen derzelven toe te rusten, is
het Belachlyke voor zo verre, in verkeerde handen, een
zeer gevaarlyk ding; en, zo ik vrees, menigwerf gebezigd tot de flegtfte einden , om de onfchuldigen en onkundigen te verhysteren, de waggelenden te doen vallen,
en door valfiche íchaamte de anders braaven van een ge.
regeld en deugdzaam leeven af te troonen. Wat zy te
verantwoorden hebben, die dus de gave van het BelachI} ke misbruiken , hoe verre hun misdryf zich uitítrekt, of
wat de maate hunner ftrafie behoort te weezen, !iaat my
alit te bepaalen.
Dr. IoHNsotv's gevoelen over dit gefchil , fchoon
pret het myne niet geheel overeenllemmende, kan even
zeer, zo niet meer, de opmerking verdienen; want liet is
een onderwerp, 't welk zich van verfchillende zyden laat
)efehouwen: In zyne Leevensbefchryving van nr.LNSiHF ,
Imemt by het een nietsbeduidend gefchíl ; hoedanig ik het
Beenzins aa.ntnerk. IIy Ichryft : „ De hoofdfom van alle
de bewysredenen , in liet lang en heftig voor- en te „ genfpreeken van dit nietsbeduidend gefchil , kan tacit
„ gemakiyk opmaaken. Indien het Belachlvke, als een
,, Toetsfleen der Waarheid , omtrent eenige zaak, wordt by,, gebragt, valt de vraag alleen, of zulk- eetti !gelachen recht» maa-

OVER HET EELACHLYKE.

57

„ maatig zy; en dit kan alleen uitgemaakt worden door
„ het bybrengen der Waarheid, als de toets van het Be„ lachlyke. Stelt u twee Persbonen voor vol vreeze; de
een over een weeze.nlyk, de ander wegens een inge.
„ beeld, gevaar; zy zullen beiden, voor eene wyle, even
„ zeer blootgefteld zyn aan de onvermydelyke gevolgen
van bloohartigheid, verfwaadende berisping en belach„ Tyke voorhelling; en de waare Raat van beider geval
„ moet bekend weezen, voor dat men konne befisfen,
„ wiens vrees redelyk, wiens vrees belachlyk, was; wie
„ medelyden, wie uitjouwing, verdient. Beiden zyn ze,
„ voor een tyd , even zeer aan Belaching blootgefteld;
,, maar beiden daarom niet even Belachlyk."
Wy fluiten deeze Proeve met de Bedenking eens Schry.
vers over den Man, wiens Stelregel daar toe aanleiding
gegeeven heeft: „ Lord SHI FTESBURY bezat eene lee„ vendige verbeeldingskragt ; doch by werd`, gelyk dit
„ meer gebeurt, 'er zelve zomtyds door bedroogen. Hy
„ bezat een ryke ader van geestigheid en boertery; maar
„ hadt 'er een al te groot denkbeeld van. Het Belach„ Tyke verwekt alsdan een voorbygaanden indruk, een
„ vlugtig vermaak ; maar 't heeft, niet op de waarheid.
,, fleunende, geene duurzaame uitwerking, uitgezonderd
„ op hun, die iets belachlyk maaken, en anderen, die
nevens hun niet dezelfde vooroordeelen bezwangerd
„ zyn. Op 't eigen oogenblik, wanneer het Belachlyke
„ blykt vatsch en onbefchoft te weezen , verwekt het
verontwaardiging en veragting. Het fchitterend vernuft
„ is niet magtig om valfche verbeeldingen van zaaken,
en ongerymdheden, voor fmaad en vergetelnisfe te be„ wasren. De tyd zal komen, waarin de Schriften zelfs
„ van Benen VOLTAIRE• onder dien last zullen moeten
„ bezwyken ! "

WAARNEEDMING VAN EENS BV TUSSCHENPOOZEN PLAATS
GEHAD HEBBENDE KINDERZIEKTE.

J)

Door.......Med.Dr.

e Zoon van eene behoeftige Weduwe, oortrend veertien jaares oud, van een zeer flerk geftel , en , zo als
doorgaans by gemeene Lieden plaats vind, aan veele ongemakken , vooral van nattigheid en koude, niet ongewoon s wierd, in den Winter van 17 0, door de KinderD5
ziek-
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ziekte, die te dier tyd vry algemeen heerschte, aangetast.
Deeze Knaap, niet gewoon om in huis te blyven, zeker
ook al voornamentlyk uit hoofde dat 'er niet veel, 't welk
hem behaagen kon , te vinden was , liep met de pas
uitgebotte Pokjes op Eiraat, en fpeelde met zyne makkers
in de fneeuw: maar dit had ten gevolge, dat de Pokjes
alle na binnen floegen, en by daardoor in eene zeer ge
Koorts met ylhoofdigheid verviel.
-varlyke
Zyn Moeder nam daarop haar toevlugt by den Genees.
heer der Diaconie, welke eenige gepaste Geneesmiddelen
en Spaanfche Vliegen voorfchreef, die ook de gelukkige
uitwerking hadden , dat de Jonge, alhoewel zonder de
Kinderziekte te krygen, binnen veertien dagen volkomen
berfielde.
Omtrend vier weeken daar na, kwamen 'er op nieuw
Pokjes te voorfchyn. De Jonge, echter, nog niet genoeg
door het eer$e voorval geleerd, wilde, hoe veel moeite
zyne Moeder ook daar toe aanwendde, niet binnenshuis,
veel min in het bed, blyven, maar liep, als voorheen, in
koud en zeer guur weder, op ftraat, by zyne makkers, het
welk veroorzaakte, dat alle de Pokjes, aan de linkerzyde, weder na binnen wierden gedreeven, maar die aan
de rechterzyde, welke van het onderfcheide foort, en vry
tahyk, waren, bleeven, en verzwooren geregeld, zo dat
by weder gezond wierd. Omtrend drie maanden daar na,
kwamen nu ook aan de linkerzyde op nieuw puistjes te
voorfchyn, die, binnen weinige dagen, in groote,talryke,
etterdraagende, Pokjes veranderden, en geregeld afliepen.
Aanmerkenswaardig is het , dat deeze Jonge, by de
twee laatfie aanvallen deezer Ziekte , geheel geene Geneesmiddelen heeft gebruikt, zich, van den morgen tot den
avond, altyd in de open lucht, die te dier tyd doorgaans guur en koud was, opgehouden, en niet dan zeer
fegt voedzel gekreegen, hebbende , evenwel , door zyn
buitengewoon gelukkig gel lel, zonder dat 'er eenig ongemak nableef, volkomen geneezen is.

VREEM-
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VREEMDIGHEDEN VAN DEN VOGEL BAYA, OF INDIAAN SCHEN DIKBEK. Door AT'HAK ALI' KHAN, van Delhi.

(Uit de Afratic Refearches.)

De

Afiatifclze Vogel Baya geheeten, of de Indiaanfche
Dikbek, is wat grooter dan een Mosch, donkergeel
van Pluimadie, geel aan kop en pooten, ligtkleurig op
de borst, en heeft een kegelvormigen bek, zeer dik, naar
evenredigheid van liet lichaam. Deeze Vogel maakt haar
Nest in de hoogste boomen, met den ingang na beneden,
om 't zelve tegen de Roofvogels te beveiligen. Vreemde
dingen worden van deezen Vogel verhaald. Men zegt,
dat de Baya zyn Nest verlicht, door middel van licht
Vliegen, welke by in den nagt vangt, en met-gevnd
natte klei aan de wanden van het Nest vastmaakt. Deeze
Vogel kan geleerd worden, om het een of ander kleine
voorwerp, dat zyn meester hem aanwyst, op te zoeken.
Het is, zo men wil, een door ooggetuigen beweezen geval , dat , indien de Eigenaar , die den Vogel afgerigt
heeft, een Ring in een diepe put laat vallen, en heit
daar op het teken geeft om denzelven op te zoeken,
de Baya met eene verbaazende fnelheid na beneden vliegt,
en den Ring vat eer dezelve in het water komt, en,
met een blykbaar genoegen, by zyn Meester boven
brengt. --- Een ander voorbeeld van de leerzaamheid
deezes Vogels wordt door den Afiatifchen Schryver, met
veel vertrouwen , verhaald. De jonge Hindoo - Vrouwen
te Banares, en op andere plaatzen, draagen dunne gouden plaatjes, Ticas geheeten, als een cieraad, even vast
gebeurt niet-gemaktusfchndwbrae.Ht
zelden, dat de jonge Minnaars, die zich vermaaken met
Bayas op te kweeken , aan dezelve een teken geeven 't welk
zy verii:aan , en afzenden om deeze Ticas van de voor•
hoofdei hunner Minnaresfen af te haalen, en die in ze gep aal aan de Minnaars te brengen.

BE-

LERIGT VAN TWEE REGENBOOGLIY
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MERIGT VAN TWEE REGENBOOGEN, TEN ZELFDEN TYPE
GEZIEN TE Alverfioke Hants, DEN 9 LUNY 1792.
MET DE UITLEGGING VAN DIT VER SCUYNZEL.
Door den Eerw. Mr. STUB G s.

(Philofophical Transactions of the Royal Society of Lottdon,
for 1793. P. L)

y een Onweersbui, welke viel in het Zuid-oost aan
de Zeekust , terwyl de Zon helder fcheen , maar
laag aan den Horizon in 't Noord-west, vertoonden zich
twee Regenboogen van den eerflen rang. Zy hadden geen
zelfde middenpunt; maar raakten elkander aan één punt
in het Zuidlyk gedeelte van den Horizon. Ieder deezer hadt
een Regenboog van den tweeden rang, die desgelyks elkander in één punt raakten. De eerstgemelde Regenboogen
waren , voor een geruimer tyd , leevendig en fterk van
kleur; doch één derzelven was langer van duur en breeder dan de andere, en werd, toen de Zon bykans aan
't ondergaan was, byna een halve cirkel.
De Lugt was, ten tyde van dit Verfchynzel, bedaard,
en de Zee volmaakt effen. De volkomen{le en langstblyvende Regenboog werd voortgebragt door het rechtitreekfche
Licht der Zonne, en de andere door het teruggekaatt'ce
Licht van de Zee, die als een fpiegel werkte. Deeze
Regenboog, voortgebragt door ftraalen voortkomende uit
een punt laager dan de Zon, moest, by gevolge, hooger zyn dan de andere, veroorzaakt door rechtftreeks en
onteruggekaatst Licht. En , naardemaal de Oevers zo
gelegen waren, dat ze de firaalen der Zonne on--danig
derfchepten in den doorgang tot de oppervlakte des
waters, eer de Zon daadlyk onderging, moest de Regenboog, te wege gebragt door het wedergekaatst Licht,
eer dan de andere verdwynen.

B

ZIET

IIET EILAND DIEGO I:AMIREZ NIET GEVONDEN. 6L

HET EILAND DIEGO RAMIREZ DOOP. CAPITEIN JOHN
HUNTER, Esq. NIET GEVONDEN, volgens zyn Histori-

cal journal of the Transaftionr of Port Yackfon and
DIET EENIGE AANMERKINGEN
Nordfolk Island
;

DAAR OVER.

(Uit liet Engelseh.)
`lapitein HUNTER werd, in Oerober MDCCLXXX VIII,
niet de Sirius, gezonden na de Kaap de Goede Hoop,
om voorraad voor de Volkplanting in Port YackJón te
koopen. Hy zeilde ten Zuiden van Nieun, Zeeland o:n
Kaap Horn,, en tragtte, in het overfleeken van den grooten Stillen Oceaan, zo veel mogelyk een koers te hou
te midden van de koerfen van de Refolution en de-den
Adventure, in de Jaaren MDCCLXXIII en 1\MDCCLXXIV,
om een koers meer te voegen by het groot aantal van
koerfen , die thans gedaan zyn door dien onmeetelyken
oceaan. Kaap Horn naderende , nam Capitein HUNTER
waar, dat, in alle de Kaarten, welke by gezien hadt, van
Terra del Fuego, een Eiland ligt, omtrent io of 12 mylen Zuid Zuid-West van Kaap Horn, genaamd Diego Ra.
enairez; het beftaan van welk Eiland nooit wederiprooken is door iemand die dat Voorgebergte rondzeilde.
Hy bepaalde daarom zich zo naauw mogelyk op die pa.
rallel te houden , en, op den middag van den zes en twintigleen November, hadden zy eene goede Middaghoogte
genomen , en bevonden zich juist op die parallel. Ten
acht noren voormiddag hadden de Luitenant BRADLEY
en de Capitein Waarneemingen gedaan op de Maans - af
Zon ; de uitslag van welke maar weinig-ftandve
mylen verschilde , en de gemiddelde was 29o° 38' Oost;
zo dat zy , huns oordeels , zeer naby moesten weezen
aan de plaats, waarop dit Eiland gesteld is: maar, dewyl zich niets opdeedt, zetten zy liet landwaards aan ,
cie vertooning waarvan zy menigmaal zagen, fchoon de
zwaare donkere wolken , die geftadig zamenpakten, hun
verhinderden om een byzonder punt te onderfcheiden.
in den avond klaarde het een weinig op aan den Gezigtëinder,, en zy lieten het uiterile van Terra del Fuego
Noord ten Westen en West Noord - West op omtrent
tien inylen ahl kids. i l ier„,p zeten zy den koers Noord-
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Oost voort , en dagten veilig te mogen te (fellen , dat
'er geen Eiland gelegen is op dien aflland van Zàap Zorn ,
als men wil, dat Diego Ramirez gezegd word te zyn.
Ondanks dit berigt van Capitein HUNTER , gaat het
zeer zeker, dat Capitein cooit, geduurende een geheelen
naamiddag, in de Endeavour, 't zelve gezien heeft; ge.
lyk blykt uit twee gefchreevene Dagverhaalen , het een
van Capitein coon's eigen hand, en liet ander gehouden
door een Onder-Officier, WILKINSON geheeten, en het was
herhaalde keeren aangeweezen op dien tyd. Het blvkt
verder, uit de Waarneemingen, gedaan door Mr. CHARLES
GREEN , op die Reis, en in 't licht gegeeven op last van
de Heeren tot de Lengte op Zee benoemd, dat de Breedte van Diego Ramirez is 56 0 35 Zuid , en de Lengte
68o I' West. Het is, daarenboven, zeker, dat dit Eiland
gezien wierd uit de Pandora, uitgezonden om de Muitelingen van Capitein BLIGH op te zoeken , en 'er zeer
digt by heen zeilde , fchoon zommige Officiers van dat
Schip, vreemd genoeg zeker, het namen voor de Eilanden van St. Ildefonfo, welke op de Zuider-Breedte liggen
van 55° 51' en Wester- Lengte van 69° 28' ten Noorden
van Kaap Horn, en gevolglyk ver genoeg uit hun gezipt
ten dien tyde.
Wy vermeeten ons niet de oorzaak te bepaalen waarom Capitein HUNTER het Eiland miszeilde. Hy zegt, dat
zy op den zes en twintigsten, op den middag, zich juist
op die parallel bevonden; maar by vermeldt de uitkomst
hunner Waarneemingen niet. Wanneer wy, egter, de Tafel van de Hoogte, elken dag Middags, op deeze Reis inzien, vinden wy, dat de Breedte op den zes en twintig en van November MDCCLXXXVIII was 55`^ 44'
Zuid , 't welk meer is dan drie vierde van een Graad
ten Noorden van Diego Ramirez. De Breedte en Lengte,
ook op den vyf en twintigften, waren vry naby, welke
men aan dit Eiland toefchryft, en het komt ons hoog
voor , dat Capitein HUNTER al te fchielyk-warfchynlk
Noordwaards opzeilde (*).

()De Aanmerkingen ontleenden wy uit the Monthly Review,
for OFD. 1793•
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DE GEWOONTEN EN ZEDEN DER MORLACCHI, EEN
VOLK VAN DALMATIE.

71 ,forlachia , gelegen tusfchen de inlandfche Bergen van
S EL Daloratie , ftrekt zich uit langs de Noord-Oost Kust
van de Golf van Venetie, en wordt bewoond door een
Volk, Morlacken, of Morlacchi, geheeten.
-

Wat het Chara er deezes Volks betreft, 't zelve wordt
als zeer flegt opgegeeven door hunne Nabuuren aan den
Zeekant. De Bewoonders der Zeekust van Dalmotie vertellen eene menigte verfchriklyke gevallen van hunne Gierigheid en Wreedheid ; maar deeze alle zyn van zeer
vroegen tyd, of, indien ze in laater dagen gebeurd zyn,
moeten ze veeleer toegefchreeven worden aan de boosheid van eenige weinige byzondere Perfoonen, dan aan
de booze gelleltenisfe des Volks in 't algemeen. Schoon
'er veele dievenftukjes onder hun voorvallen , kan een
Vreemdeling gerust hun land doorreizen , waar by getrouw begeleid, en herbergzaam ontvangen, wordt.
Het groottle gevaar loopt men van de Haiduks, of Banditti, welker aantal fterk is in de bosfchen en de holen
van het gebergte op de grenzen. Aldaar moet een
Vreemdeling een geleide neemen van twee deezer Eer
zeg Ik, want zy zyn-lykeKnap;Er e
niet in ílaat om hem te verraaden, fchoon Banditti, en
hun toeland is, over 't algemeen, meer gefchikt om medelyden dan wantrouwen te verwekken. Zy brengen
hun leeven door onder de Wolven, zwervende van de
Bene fleilte op de andere, blootgefteld aan de flrengheid
der Saifoenen; dikwyls kwynen zy, door gebrek aan leevensnoodwendigheden, in de afzigtiglle en eenzaamfte fpelonken. Nogthans ftooren zy zeldzaam de rust van anderen, en (trekken altoos tot getrouwe Gidfen der Reizi.
geren: het meest dat zy íleelen zyn Schaapen en Osfen,
om het vleesch tot voed zei, en de huiden tot fchoenen,te
gebruiken. — Zomtyds gebeurt het, dat de Haiduken,
door den uiteríien nood gedreeven , by partyen na de
hutten der Schaapherderen trekken, en ruwlyk om eeten
vraagen, en niet misfen 't zelve onmiddelyk met geweld
te neemen, indien men iets in 't mint'ce mart met opfchafffen. Zeldzaam, 't is waar, ontmoeten zy weigering,
of wederftand; naardemaal men weet , dat hun gereedheid
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held tot geweld gelyk is aan het woeste leeven 't geert
zy leiden. — Vier Haiduken fchroomen niet een Caravaane van Vyftien of Twintig Turken aan te vallen, en
het gelukt doorgaans deezer verregaande minderheid dit
grooter aantal te plunderen, of op de vlugt te dryven.
Het meerendeel der Haiduken> ziet het als een verdiehstlyk werk aan, het bloed der Turken te doen llroomen;
gene . wreedheid, . waar toe zy gereedlyk overtaan , uit
hoofde van hunne aangeboorene woestheid , aangevuurd
door een verkeerd begreepen Godsdienst-yver, en de gefprekken hunner geestdryvende Priesteren.
Wat de Morlacchi zelve betreft, zy zyn openhartig en
opregt, en wel in zulk eerie. maate, dat zy, in andere
landen, voor eenvoudige Slegthoofden zouden doorgaan.
Uit hoofde deezer hoedanigheid, worden zy zo dikwyls
kedroogen door de Italiaanen, dat de Trouw van een Italiaan en de Trouw van een Hond by de Morlacchi fpreekwyzen zyn van een, en..dezelfde betekenis.
De Morlacchi betoonen zich zeer herbergzaam en gast.
vry voor Vreemdelingen: deeze beminnelyke hoedanigheden ontdekt men by ryken en armen. De ryken disfchen
een gebraaden Lam of Schaap op; de arme geeft even
hartlyk wat hy heeft : deeze edelmoedigheid heeft niet
alleen plaats omtrent Vreemdelingen ; maar ftrekt zich
over 't algemeen uit tot allen die behoeftig zyn. --Wanneer een Morlack zich op reis bevindt, en aan het
huis eens Vriends komt om 'er zyn intrek te veemen,
zal de oudtle Dochter van den huize, of een jonggetrouwde , als 'er zodanig een is, hem ontvangen, en met een
kusch verwelkomen als hy van 't paard af(fiygt of de
deur intreedt. Doch een Vreemdeling wordt zeldzaam
begunftigd met deeze vrouwlyke beleefdheden; in tegendeel zyn de Vrouwen, althans de jonge, fchuw, by diens
aankomst, en verbergen zich.
Over het algemeen hebben de Morlacchi weinig denk
huishouden, en vertee--beldvanfprzmhiet
ren gereed in ééne week zo veel als genoegzaam voor
verfcheide maanden zou kunnen ftrekkeu , wanneer een
gelegenheid, om het hart vrolyk op te haaien, zich voordoet. Een Huwelyk; de Dag van den Heilig die men
voor Befcliermheilig des Gezins houdt ; de komst van
een Bloedverwant of Vriend, of eenige andere tot vrolykheid aanleidende gebeurtenis , maakt alles op wat 'er van
Beten of drinken in huis is. Nogr,hans vertoont die
ei-
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eigení}e Morlack eene verregaande fpaarzaamheid in het.
gebruik zyner Kleedinge ; want, liever dan een nieuwe Muts
te laaten natregenen , neemt by dezelve af, en gaat, hoe
zwaar het fiortrcgene, blootshoofds. Zo handelt hy ook
niet zyne Schoenen , als de weg morfig is , of zy moe•
ten zeer oud weezen.
Niets, dan volflrekt onvermogen , belet den Morlack
flipt in zyne betaaling te weezen ; en , indiep hy het
geleende geld, ten beflemden tyde, niet konne betaalen,
brengt by een klein gefchenk aan den Schuldvorderaar
verzoekt eenig uithel. Hier door gebeurt het menig.
werf, dat hy, van uitrel tot uitftel, telkens met een ge
te verzoeken, dubbel betaalt wat hy fchuldig is,-fchenk,
zonder daar op te denkei.
Vriendfchap., onder ons zo ligt aan verandering onderhevig, om de geringfte oorzaaken, is behendig onder de
Morlacchi. Zy hebben de Vriendfchap zelfs tot eene foort
van Godsdienftige Verbintenis gemaakt, en gaan die Verbintenis aan voor het Altaar. In het Sclavonisch Kerk
vindt men een byzonderen Zegen over de plegtige-boek
Vereeniging van twee Vrienden , of twee Vriendinnen, in tegenwoordigheid der Gemeente. De Vrienden,
dus Kerkplegtig vereenigd , worden Pobratiini , en de
Vriendinnen Pofestreme, geheeten ; 't welk zo veel oegt
als Halve Broeders en Halve Zusters. De Vriendfchap
tusfchen Perfoonen van verfchillende Sexe wordt, heden
ten dage, met zo veel plegtigheids niet vastgetnoerd
fchoon, zulks mogelyk, in vroegere en onfchuldiger Eeuwen, mede de gewoonte was.
Uit deeze geheiligde Vriendfchapsverbintenisfen onder de
Morlacchi, en andere Volken van dezelfde herkomfle, fcliy
nen de Gezwooren Broeders gefprooten; eene benaamirig,
bekend genoeg onder het Gemeene Volk in Italie, en in
veele deden van europa. Het onderfcheid tusfchen doezen en de Pobratimi in Morlachia beftaat niet alleen
in het mangel van de plegtige inzegening, maar in het
oogmerk der vereeniging zelve. Want onder de Morlacchi is het éénig doel , wederkeerig dienstbetoon en voordeelbezorging, terwyl zulk een Broederfchap onder de
Italiaanen gemeenlyk aangegaan wordt door flegte meniclien, om dus in Raat te weezen tot het meer ontrusten en befchadigen der Zamenleeving. De Pligten der
Pobratimi zyn, om elkander in geval van nood en gevaar
by te ftaan, om onderling aangedaan leed te wreeken,
E
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en dergelyke. De geestdrift gaat dikwyls zo verre, dat
zy hun leeven in de waagfchaal Rellen of verliezen voor
de Pobratimi , fchoon de Vriendfchaps-opofferingen deezer
Lieden niet geroemd worden als die van een PYLADES.
Indien 'er verwydering en onmin ontliaat, tusfchen twee
dus verbondene Vrienden, wordt daar van , het gantfche
land over , als een ichandelyk nieuws gefprooken ; en
heeft men 'er, in de laatfle jaaren, eenige voorbeelden
van gezien, tot groot hartzeer van de oude illorlacchi,
die het bederf hunner Landgenooten aan derzelver gemeenfchap met de Italiaanen toefchryven. Wyn en fterke
Drank , waarvan dit Volk meer en meer dagelyks ge
begint te manken , zullen 'er dezelfde flegte uit-bruik
als men elders ziet, doen gebooren worden. -werkzls,
Maar , gelyk de Vriendfchapsverbiutenisfen der Mor
íierk en heilig zyn , zo zyn ook hunne Getchil--lachi
len doorgaans onverzoenlyk. De Vyandíchappen gaan van
Vader op Zoon over, en de Moeders misfen niet huntien Kinderen den pligt van wederwraak in te fcherpen,
indien hun Vader het ongeluk gehad heeft van vermoord
te worden; zy vertoonen hun dikwyls het bebloede hembd
en de wapenen des gefneuvelden. Zo diep is de wraak
in het hart deezes Volks geworteld, dat alle de Zendelingen in de wereld niet in íiaat zouden weezen dezelve
uit te ropijen. Een Morlack is natuurlyk geneigd om goed
te doen aan zyne Sledemenfchen , en geheel dankbaar
voor het geringste gunstbetoon; maar onverzoenlyk-heid
ais by zich gehoond of beledigd vindt.
Een Morlack, die een ander van eene magtige Familie
gedood heeft , is doorgaans genoodzaakt zich door de
vlugt te redden , en verfcheide jaaren zich uit den weg
te houden. Indien by , geduurende dien tyd , gelukkig
genoeg geweest is om de naafpeuring zyner Vervolgeren
te ontkomen, en een kleine fomme gelds verzameld heeft,
tragt hy vergiffenis en vrede te verwerven"; en, ten einde hy omtrent de voorwaarden in Perfoon moge handelen , verzoekt en verwerft hy vrygeleide, 't geert heilig
behouden wordt, fchoon alleen mondeling beloofd. Alsan treft hy middelaars aan. Op eenen beflemden dag
komen de Bloedverwanten der beide vyandlyke Familien
te zamen, en de Misdaadiger wordt binnen gebragt, krui
handen en voeten; de fnaphaan, het piftool of-pendo
de zabel , waar mede hy den moord gepleegd heeft,
hangt om ry ta halst en, terwyl by in deeze- vernederde
ge.
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Lofreden op den geftieuvelden, die zom-,yds het vuur van
wraakkist, op nieuw, onticeekt, en deli armen kruipenden boeteling in geen klein gevaar brem -,t, --- Op zomi.nige plaatren is het de gewoonte, dat cie beledigde Party
tien Belediger bedreigt, alle foort van wapenen hem op
de keel houdende; wanneer zy eindelyk, naa laag fineekens, den aangeboden losprys ontvangen. Dusdanige Bevredigingen komen in Albanie op veel gelds te baan;
doch de 1 orlacchz. :naaken de zaak voor cone geringe fooi
af.. Overal wordt deeze verrigring bellooten riet een
Vreugdefeest, ten koste van thnvl eledi'rer.
De tlarlacken, 't zy ze tot de Roo?n(che of de Grie r°íie
Kerk behooren, hebben zeer roncier.lirge denkbeelden over
den Godsdienst , en de onkunde hunner Leeraa en ver•
meerdert dagelyks dat allerdeerlyk ut kwaad, Zv houden
zich zo vast overtuigd van het weezenfyk bedaan van
tovenaars, beleezers, betove? logco 3 na the fchyningen
goedergelukzeggingen en kwaadfpellende tekens, als of zy
'er duizend voorbeelden van gezien hadden, Zv koesteren
geen den minflen twyfel omtrent het bef{ aan van Tanapyren, of Bloedzuigers, en fchryven daar aan, even as
in Tranfylvanie, het zuigen van liet bloed uit de Kinderen toe; Wanneer, derhalven, een Mensch fierft, dien
zy vermoeden dat een. V'ampzre is, of 1/ukodla^, gelyk zy
de zodani en noemen, zal worden, ihydttn zy hew in de
billen , en dooriteeken zyn geheele lichaam met pennen; voorgeevende, clat by , naa deeze kunstbewerking,
mag ik dit woord gebruiken, niet rond kan zwerver. 'Er
zyn zelfs voorbeelden van Morlacclii, die, zich verbeeldende
dat zy mogelyk, rad hun dood, op Kinderbloed zouden
belust zyn, hunne Erfgenaamen verzoeken , en zomtyd$
de belofte afvergen, cm hun, als zy geftorven zyn, te
behandelen als of zy ITarapyren waren.
De ftouttnoedigf e Haiduk zal beeverd wegvlieden voor
de verfchyning van een fpookzel , geest, of kaboutero
man, welke de verhitte inbeelding van dit bygeloovig en
bevooroordeeld Volk nooit mist tr zien. Zy fchaamen
zich niet, als zy, wegens die vervaardheid, uitg .lachera
wolden; maar beantwoorden, in 't Maa.:Iyke, zu izs met de
woorden van plNI)Aitus : ,, Vrees , verwekt door Geesten,
„ doet zelfs de Zoonen der Goden vlugten I De
Vrouwen , gelyk wy natuuarlyic - mogen veronderffellen,
97
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rvn hondertnaal vreesagtiger en vol harsfenfchimmen dar
de Mannen; en eenige deezer, door zich te meermaalen
Toyeresfen te hooren noemen , gelooven daadlyk dat zy
.Rexen zyn.
Een groove tweefpalt heerscht 'er in Morlachia, gelyk
doorgaans op alle plaatzen waar men die twee Kerkgemeenfchappen aantreft , tusfchen die van de Latynfche
en de Griekfche Kerk, welke de Priesters, van wederzyden, niet naalaaten op te flooken, door duizend fchande•
lyke historiëtjes van elkander te vertellen. De Kerken
der Latynfche Christenen zyn arm, doch niet zeer morfig.;
?naar die der Grieken even arm, en allerflegtst onderhou
Priester van een .Morlackisth Dorp zit wel-den.D
eens op den grond van het Kerkhof, en hoort de zond
Vrouwen, die op de knieën aan zyne zyde-bclidensva
liggen; een vreemde houding, in de daad! maar tevens
een bewys van de onfchuldige zeden deezer goede menichen, die den dieptien eerbied koesteren voor hunne
i;eestlyke Leidslieden , en geheel van hun afhangen: zy
maaken, van hunne zyde, dikwyls gebruik van een tugt,
iiie eer Krygstugt dan Kerktugt gelykt, daar zy den
knuppel bezigen om de overtreeders te recht te brengen.
Dier heeft dus een groot misbruik plaats, als mede in de
openbaare Boetedoening, welke zy het Volk opleggen,
er, waarin zy voorgeeven de wyze der oude Kerk te
t olgen.
Daarenboven trekt de 11Lorlackifche Geestlykheid, zich
bedienende van de droeve ligtgeloovigheid deezer onnozele Bergbewoonderen, ongeoorlofde voordeelen , door liet
verkoopen van zekere bygeloovige Pergamente Rolletjes #
en andere fchandelyke Koopwaaren van dien aart. Zy
fchryven, naar het hun in den zin kont, op die Pergamente Rolletjes, Zapiz geheeten , heilige Naamen , met
welken niet gebeuzeld niag worden, en voegen 'er zonmtyds andere by , die 'er zeer liegt nevens pasfen. D°
hragten, aan deeze Zapiz toegefchreeven, zyn bykans van
dezelfde natuur als die de Brafiliaanen toekennen aan
hunne vreemd gefneeden Steenen. De Morlacchi zyn gewoon dezelve in hunne mutzen te draagen, om Kwaalert
te geneezen, of voor te komen; zy binden ze ook, te
dier zelfde oorzaake, aan de hoornen hunner Osfen. ---De Vervaardigers van deeze bedrogmiddelen Rellen alles
te werk om deezeu voordeeligen handel aan den gang te
hon.
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houden , in weerwil van de ongerymdheid, en ondanks
de veelvuldige proeven, die de nutioosheid oogfchynlyk
aan den dag leggen. — Zo wel zelfs zyn zy hier in
geflaagd, dat niet alleen de .Morlacchi, maar ook de Turken, die op cie grenzen woonen, zich ruim en ryklyk
voorzien met deeze Zapiz van Christen- Priesters, 't we!k
hun Inkomen niet weinig vermeerdert, en agting byzet
aan deeze Koopwaare.
Desgelyks hebben de Morlacchi niet weinig eerbiels,
en veelen van het onkundige Volk in Italie heeft liet niet
minder, voor zekere Koperen en Zilveren Penningen van
het Laage Ryk , of voor zekere gelyktydige Geldltukjes
uit henetie , welke by hun doorgaan voor Medailles van
St. HELENA. Deeze denken zy geneezen de Vallende
Ziekte, en dergelyke OngeI eldheden. Even zeer betoonen
zy zich gefteld op eene Hungaarfche Munt, Petizza ge.
heeten , die op de rugzyde de Maagd MARIA en het Kind
JESUS heeft. Len deezer GeldItukjes is voor den Mor lack een alleraangenaamst gefchenk.
Niet alleen houden de Turken, die op de grenzen woo.
nen, de gemelde Zapiz in een bygeloovigen eerbied; maar
brengen menigmaalen Gefehenken aan de Christen- Priesters, en laaien Misten leezen voor het Beeld van de
Maagd MARIA ; eene handelwyze, rechtdraads ftrydig met
de Voorschriften van den Coran. Nogthans, wanneer zy,
volgens de gewoone wyze in dat Land, in den naam van
JEsus begroet worden, geeven zy geen antwoord. Hierom is het , dat de Morlacchi , of andere Reizigers, op
de grenzen , Turken ontmoetende, niet zeggen, Huaglian
asses! dat is, j sus zy gepreezen ! maar, Huaglian noG 1
dat wil zeggen, con zy gepreezen!

(Het Vervolg en Slot hier ne.)
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BLYF IN OXFORDSRIRE EN GLOUCESTERSHIRE,
IN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een Vriend.
Oxford, i6 Aug. 1792.

MYN HIER

elkander
Reisje te
Tdatoenik een Dagverhaal
zou

fcheidden was uw verzoek ot
verneemen. Gy wenschopílellen , en elk klein
te
avontuur, 't -welk wy bejegende, opfchryven als het my
nog versch in 't geheugen lag; en gy hadt de Nederig heid om te begeeren dat ik dit alles aan uw oordeel zou
onderwerpen. Wat zult gy dan denken indien , ik ver=
klaar dat ik geen fterke wederftreeving voel om dit alles
te doen ? Want, indien myne Brieven, ('t welk geen vreemd
verfchynzel zou weezen in dceze geel uitgeevende Eeuw,)
voor een hooger Regtbank , een Regthank op welke
uwe geuegenhLid en vooringenomenheid mywaards geen
invloed altoos heeft, verfcheenen , ik kan
verliezen
't welk ik nooit bezat r I k wil zeggen , ik kan de ver
Letterroem eens Schryvers niet verliezen, Myn-kYegn.
Naam is °geen waarborg voor de voldoening yan Weetgierigheid. Het geheim zal blyven berusten , waar alle
de teleurdelling zal gevoeld worden by wielven.
Londen verliet ik op den 14. deezer Maand, en ik vertrok na Oxford. Van de twee wegen, over Henley en
over Uxbridge , verkoos ik den laatden , niet as die ,
naar het denkbeeld der Reizigeren, de beste is, maar als
waarfchynlyk meest gefchikt om my door de nieuwigheid
te behaagen. Ik had dien weg nooit gereisd. Is dezelve
de aangenaamile niet in alle opzigten , men is rasfer op
liet land , men Ichudt fchielyker liet 1{of van een alles
over 't hoofd gewasfen Hoofdpad af. De Voorfteden zyn
}tier korter , en binnen een halt uur , naa dat men
den Draainorm doer is, ademt men erne zuivere lugt in,
nog niet befm.et door de dikke dampen van Steenbakkesyen. — Een ander voordeel , en by my geen gering,
bNIt at hier in, dat het gezigt van den we niet onder fchept
wy van
den loop van myn

niet
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fehept wordt door Nieuwe Huizen. Eene fpree1 wyze ,
die, ter oorzaake der nieuwe wyze van bouwen, onlangs
aangenomen, betekent, „ een hoop van gebakken flee.
nen en kalk; aan het oog vertoonende eenq fchennis
„ van alle regelen van Evenredigheid, en van alle wet,, ten der Bouwkunde." Maar ééne vertroosting mogen
wy altoos onszelven geeven by al den wanfnnaak door
deeze Nieuwe Huizen veroorzaakt, de gedagte naamlyk,
dat de Bouwkunde der tegenwoordige Eeuwe waarfchynlyk geen voorwerp van belachen en bespotten der volgende tyden zal opleveren. De Menfchen zullen wel.
haast beter leeren bouwen, als de ondervinding hun onderrigt, dat duurzaan%er_ werk meer met hun belang overeenkomt --- de tegenwoordig gebouwde Huizen zyn niet
gebouwd voor de Naakomelingfchap.
Het Queen's Lying• in Hospital voorby gaande ,zag ik,
'r is waag, eenige Nieuwe Gebouwen; ->doch van een heg.
ter maaktel dan die men aan de Noord- en Zuidzyde
van Londen aantreft: •Onder dezelve zyn gewis Scholen
voor jonge fuffrouwen en jonge Reeren. In alle Nieuw
aangelegde 'traaten, gelyk men ze heet, in de nabuur.
schap van de Stad , zyn drie Huizen, die zelden misfen
het middelpunt en de einden uit te maaken; een Herbergt'
een Commenyswinkel , en een Kostfchool, De Opvoeding is een handel geworden , en oiigetwyfeld beginnen
veelen , die hun kost op deeze wyze zoeken te winnen,
met eon zeer kleinen voorraad van de noodige vereischten , verzekerd dat onkunde en zedige veynioedigheid,
in de meeste gevaren; bekwaamheid noodloos naaken
Denk niet dat ik te ftreng oordeel. 'Er doet zich eert
ílraal van hoope op. Gy weet dat eenige Koophandelaars, die met een Stalletje en, een Kruiwagen begonnen,
nu in heerlyke en welvoorziene Winkels zitten; en wie
weet of deeze Schoolmeesters en Schoolmatresféa, wier
begin even onaanzienlyk is, misfchien niet , door get
woonte van anderen te onderwyzen', zelve tot eenige ken.
nis zullen geraaken?
By Kenfington Gravel-pits , ( dat veld van Eere voor de
Heeren wier agting bethuurd wordt door de beweeging
van een Snaphaan,) than eenige Huizen, gebouwd in een
(maak die voortyds vry algemeen fchynt geweest te
zyn ; de íteenen zyn donker rood; de venflers zyn
zeer lang en final; de vertrekken ruim ,- en zy hebben
iets van een lombz grootheid. De KostCeho.ol te Notii; q
Ung!
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tingham aan de flinker en des Prinfen Krygsleerfchool
aan de rechter hand zyn in geenen deele oaaangenaame
voorwerpen; de ligging van de eeríte en de gefchiktheden van de laatlle treffen in de daad het oog. IIet
zyn, 't is waar, flegts kleinigheden ; nogthans trekken
deeze, als men eerst de Stad verlaat, de aandagt. Hoe
meigig een Weetniet finaakt het genoegen van de hooge
Bergtoppen in Welch, en de fchilderagtige grootschheid der
Noordíehe Meiren tusfchen Londen en HainpJtead !
Van Shepherds-bush begint liet Land zich volkomener
op te doen. Aeon heeft verfcheide welgebouwde en ver
gelegene huizen. De Bronnen naby deeze. Plaats,-r,.al:yk
weleer beroemd van wegen derzelver geneeskragtige hoedanigheden , worden tegenwoordig schaars bezogt. Het
uit verkze1 deezer Wateren is geen ander dan dat..dezelve
ontlasting bezorgen, en, indien zy het niet fpoedig doen,
zou ik denken dat de hoeveelheid van water , - welke
xnen moet inneemen , alle de goede uitwerkzels verhindert. Men .fprak hier van een Boomgaard, 's Duivels
Boomgaard geheeten ; maar , dewyl ik niet in Raat was
zyn eigendom naa te gaan, hield ik my niet op om onderzoek te doen op die helfche Vrugt. Men gelooft dat
de Duivel veele wonderlyke dingen uitvoert , welke het
Ongeloof des tegenwoordigen tyds gaarne in het ver
zou Hellen. In eenige afgelegene oorden des-getbok
Lands heeft by egter de eer van een magtig werker te
zyn ; eu twyfel ik niet of ik zal 'er op myn Reisje ontmoezingen van aantreffen.
Hanwell, welk ik nu bereikte, verfchaft weinig opmerkenswaardigs. Men vindt 'er eenige fraaije huizen, ter verlustiging gebouwd. Sion Hill, ter flinker hand gelegen,
vertoont zich voordeeliger. Hayes is een nog vermaaklyker Dorp; veele . huizen in 't zelve mogen pragtig heeten ; veele indien niet alle de Boerenwooningen zyn
onlangs herbouwd. Dit is altoos een gwillig verfchynzel. Zou het niet zeer te wenfchen weezen, dat wy in
ílaat waren om te bewyzen, dat de Jerk toegenomene
grootte van Londen moet toegefchreeven worden aan de
eigene aanwasfende bevolking, en den toevloed van Vreemdelingen , en niet aan de ontvolking van de rondsonn
liggende Dorpen '1 Het flos uit een ander oogputat be%houwende., man, men minfchictn zeggen, dat veele der
Dorpen naby Londen toegenomen zyn door de overtol3ighedeu van die Hoofdíiad. Dit is zeker het geval ten
Zul-
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Zuiden en ten Noorden. Londen is vereenigd aan Camberwell, Kennington en Brentford, en de vereeniging van
die Stad met Hanapjtead is bykans voltrokken.
De Kerk te Hayes is bezienswaardig; het gedeelte waar
liet Altaar haat, inzonderheid, is heerlyk vercierd. Op
het Kerkhof zyn, om de onkosten van Steenen Gedenk.
tekens uit te winnen, veele Houten Paalen met Opfchrif.
ten. Dit geloof ik treft men niet veel aan.
Op het Kerkhof van Hillingdon, omtrent twee mylen
verder , is een opmerkenswaardige Taxis-Boom ; men
brengt de Kerklyke Registers by, om aan te toonen, dat
dezelve twee honderd jaaren oud is. De gewoonte, om
die foort van Boomen op de Kerkhoven te planten , is
zeker veel ouder.
Van Hillingdon kwam ik te Uxbridge, een net en zinde.
lyk Dorp, omtrent eene myl lang. Schryvers van liet begin deezer Eeuwe gewaagen van de Herbergen, uit hoofde van derzelver menigte, en het goed onthaal 't we;k
enen 'er ontvangt ; ten opzigte van deeze laatstgemelde
byzonderheid mogen zy nog met lof gedagt worden,
fchoon het getal niet groot is. De Kerk draagt veele
merktekens van oudheid. Dezelve werd gebouwd ten
tyde van dell zwakken en ongelukkigen Koning HENDIUK nEN VI; de herhellingen zyn veelvuldig geweest.
Uxbridge wordt befpoeld door de Rivier Coln,
welke firoomc door een gedeelte van Hertfordshire en
111iddlefex , en by Staines zich in de Theems ontlast.
De meeste Dorpen meenen te mogen fpreeken van eenige
gewigtige gebeurtenis , in ouden tyd daar voorgevallen ,
welke die plaatzen tot eere kunnen (trekken. Een Vriend,
by wiet ik ontbeet, herinnerde my, dat de Gelastib
den van Koning CAREL DEN I, en die van het Parlement , hier een lange Onderhandeling hielden, in den
Jaare 1644; doch by ftondt bedremmeld toen ik hem
vroeg, tot wat oogmerk?
Het land omftreeks Uxbridge heeft veele fchoone af
tuiningen ; doch men mist 'er allen vergezigt. Iemand die
fmaak vindt om hier te ryden is een belangloos Alin,
zou onze Vriend W * * * zeggen; want by kan 'er niets
zien. Alles komt digt aan 't ooge; van het land ontwaart men niets. De nabuurfchap van Uxbridge is mis_
vormd door veele oude en jammerlyke Hutten, niet ge.
lyk die ten voorbeelde van de Griekfelie Bouworde flrekten ; maar gelyk die ten verwyt van de hedendaagfci.e
E
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Landheeren arekken. Het is te bejammeren , dat, wane
neer de geest opgeruimd is door het bezien van een
ryken en welbebouwden grond, wy niet mogen vergeejen den onbeloonden arbeid' van den Landman, tot wel
veel waarheids, en zeer eigenaartig, mag gezegd-kenmt
worden : Sic vos non vobis, &c.
Een heuvel opgaande, naderden WY Bulftrode, het ver
Landgoed des Hertogs VAN PORTLAND; myne be--ynakl
fchryving daar van zou en kort en overtollig weezen:
wat kan men` van eene zo welbekende plaats zeggen?
Van de Gefchiedenis herinner ik my alleen, als iets tref
liet Charaí^er van den tegenwoordiger-fendatkby
Eigenaar, dat het, ten eenigen tyde, bewoond wierd door
den Regter JErFEtties; een Man, wiens naam een gepas.
ten Sclheldnaain werd, om elk fnood Regter, die naa hem
kwani, aan te duiden.
Op deezen weg hebben wy meer dan op eenigen weg
van Londen de naalaatigheid ontdekt der Gelastigdeu, om
te verzorgen dat 'er leesbaare Mylfteenen zyn. Deere
en de Wegwyzers zyn even onbruikbaar A dan voor den
Oudheidkundigen, die verkiezen mogt zich te verlustigen in
het ontvouWnen van derzelver geheimzinnige betekenis.
De kosten van nieuwe Myitleenen en Wegwyzers zou
een beuzeling bedraagen; en wie reist ondervindt dat de
voordeeleu daar van groot zyn. Van alle verzuimen
Ynoeten die, welke uit domme verwaarloozing fpruiten ,
voor de onverdraaglykfle gehouden worden. De groot
moge zomtyds onoverko--heidvanzwr sfe
nlelyk weezen , en, ten allen tyde , eene verfchooning
opleveren ; doch waarom zal neen dat gemak en die
voeglykheid over 't hoofd zien, welke bezorgd kunnen
worden door weinig arbeids , en voor eene kleine
geldfomme ? Mylfteenen zyn kleinigheden ; maar kleins
dingena zyn groot, gelyk iemand wel zegt , voor kleine
-

111annen !

He Bezigt des Lands is, naa dat men Buurode voor by is, sneer open en ruimer, en ftrekt om de fchoonheden van het Park op het voordeeligst te vertoonen. Beaconsfield heeft niets merkwaardigs in het
voorkomen. Men kan, egter, niet naalaateu te denken ,
dat daar om1'reeks de verblyfplaats is van een Heer ,
wiens vernuft altoos hoogagting inboezemde; maar wiens
Cliaraa er vol is van onbeítaanbaarheden , op welke zyne
Vyaudeu vat hebben , als zy in redenkaveling te kort
fchie-
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Vrienden,
zonder
die
zyne
en
vrugt, tragten te
Ichieten,

reotvaardigen. Ik weer niet hoe ik de waarde van dien
zonderlingen Man recht zal tchatten. Gy en ik hebben
rem honderdinaalen gepreezen en gelaakt , zonder het
ooit eens te worden. Als een Heer op zichzelven aan
-gemrkt,isby doalgemnhti.
Z ck iterk heeft by de verknogtheid zyner Vrienden aan
hem gemaakt, dat van hein gezegd snag worden, 't geen
men van zeer weinige menfclien zeggen kan , dat geen
zyner Vriendíchapsverbintenisfen verbrooken zyn dan door
hetnzelven. Maar in een 1 eatnpt Leeven heeft by te
dikmaals zich laaien vervoeren door de warmte zyner
aandoeningen, en, zich fcliikkende naar de omftandigheden
der tydeu, heeft by vergeten, dat zyne bekwaamheden eu
wellpreekenheid hem gegeeven waren om die tyden beter te naaken. Het gebeurt te meerniaalen , dat, wanneer de Verbeeldingskragt door bet Vernuft in beweeging gebragt is , en dezelve niet befiuu,d wordt door
Oordeel , Mannen van de groot..: bcl:waamheden de
zaak , welke zy meenden te onderfchraagen , verzwak
Onzer beider Vriend, D r .***, verzekert, dat B** 41-ten.
zonder vast &eózel begon. Dit moge waar zyii; maar
ik denk veeleer dat by begon niet Party te trekken,
dat beginzel van verliandelyk Despotismus. Zodanig
waren de bedenkingen , welke my invielen, Gregories voorby rydende. Indien ze tt niet aanitaan , gy moogt ze op
uw gemak verbeteren.
Ik nam een vlugtig gezigt van High LPycombe, terwyl
ik vroeg myn middagmaal liet gereed maken. .Ueeze
Plaats is zeer gezond, gelegen tusfchen twee hoog op.
gaande gronden, bedekt niet houtgewas; en is, zo ik geloof, van cane vry groote oudheid. Dezelve mag voor de
tweede, zo niet voor de eeríte, Stad in rang in Bucking;iazrmzshire gerekend worden. De laagfta Clasfe van In.
woondets , die Clasfe welke men in alle Steden Armen
noemt, en het in de meeste liegt hebben , wordt hier
,net not gebezigd in de Manufa,°cuur van geweeven Kanten, welke men 'er tot een hoogei trap van volkomenheid gebrast heeft. Lenige van de duurlfie foorten zyn
zeer fraai; en deeze Manufatuur, over 't geheel, is een
F,rtykel 't welk het land groot voordeel geeft. 1sehalven de eermm e Manufaluriers, en de lieden door hun te
werk geheld, wint een groot getal van vlytige Armen,
die de kist winnen door in de nauuurige Landllreel;en
dce-
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dteze Waar te koop te veilen, welke zy Koopmansprys inkoopen , en dus met voordeel kunnen vertieren. Aan
zulke kleine beginzelen, verhaalde men my, waren ver.
fcheide aanzienlyke Winkeliers in Aylesbury hun tege n
woordige n bloeienden Iland verfchuldigd , waarop zy
roemden.
High Wycombe is volkryk , en wel gebouwd; men telt
'er tusfchen de drie en vier honderd Huizen. Geen Stad
in Buckinghamshire bevatte vier honderd Huizen die de
Belasting op Huizen en Venílers , in 't Jaar 178t gelegd , moesten betaalen, wanneer de waardeering voor
liet Huis der Gemeente kwam. Het zelfde mag gezegd
worden van de Landfchappen Cornwall, Huntingdon ,
Rutland en Westmoreland. De Rivieren Loddon en Wick
verfdraf eii overvloed van water voor de Koorn- en Papier - Moolens. Te deezer plaatze , zo wel als in de
n.abuurfchap, is een vertoon van werkzaamheid, en een
heen en weder gaande beweeging, die zich met genoegen
laat aanfchouwen.
De Armen die buiten flaat zyn te werken worden
voorzien in wel ingerigte Armenhuizen ; een of twee
zyn 'er van een hedendaagfchen bouwtra nt. De Koorn.
markt wordt voor de grootfee gehouden in dit gedeelte
des Koningryks , en geeft, door een verbaazend aantal
Koopers en Verkoopers te lokken, eene groote woelig.
heid aan deeze Plaats.
Vtin dit alles levert West Wycombe, omtrent Bene myl
verder gelegen, een droevig tegenbeeld op. De Huizen
zyn klein, en bewoond door de geringfte foort van Kantweevers. Het Huis en de Plaats van wylen Lord
LE DESPENSER liggen aan den flinker hand. De Tuin is
met veel finaaks aangelegd; maar fchynt, in den laatf'en
tyd , verwaarloosd. Een gedeelte bragt ons voor den
geest het Schriftuurlyk , maar ongevallig, denkbeeld van den
Tuin des Luiaards, door SALOMO zo treffend befchreeven.
De Kerk vary West Wycombe werd gebouwd en ver cierd alleen op kosten van Lord LE DESPENSER. Dezelve
is van Steen, laat op een zeer verheevene hoogte, waar
de oude Kerk Rondt. De Vloer is Mofafc, het Verwelf=
zei gellucadoord, vercierd met zinnabeelden. Daar zyn
geen afgeilooten Banken; maar Zittingen , bedekt met groen
laaken, en kusfens met f:roo, om op te knielen. De opfchik is ryk, byzonder de Doopfont, de Kom met het
dekzel is van loutor Goud.
De
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De rydweg van hier na Staker -church, Oxfordshire, is
vol aangenaarne verfcl:e denheid van weiland en houtgewas. Omtrent eene myl verder dan Stoker-church, doet
zich een heerlyk vergezigt op ; een groote en uitgeftrekte Vaiei, ryklyk overdekt met de uitgeleezeníle gaaven der Natuure ; de voorwerpen bieden eene aangenaame verfcheidenheid aan , en , den voorgrond , wel
te geregeld is , uitgenomen , is het geheel een-keal
allerfchilderagtigst Landfchap. Maar dit is omtrent het
éénige van deeze foort op deezen weg. Aan de rechter
zyde van de Valei doet zich een fchoon Huis op, toebehoorende aan den Generaal CALLIOT. De weg wordt
daarop naauw; maar de rykheid van de omtuiningen ver
-bast.
Tetsworth, waar door ik vervolgens trok, is een klein
Dorp; eenige van de Hutten zyn nieuw, een beloovend
teken van opwakkerend vlytbetoon. Omtrent twee mylen
verder, zag ik, op eene Meente, een voorwerp, dat geen
groote eer doet aan het Strafwetboek van een befchaafde
Eeuw, en, zo ik hoop, eene Eeuw van Gezond Verítand; een Dief, hangende in ketenen, en half opgeëeten.
Van welk nut deeze Straffe kan weezen , ben ik verlegen te berekenen. Bedoelt men 'er mede de Doodfrra f
te verzwaaren, door den geltraften de verfchriklykheden
van een voortduurende fchande in te boezemer., dan zal
het oogmerk alleen beantwoord worden naar maate van
de gevoeligheid zyns harten voor fchende. Bedoelt men
'er mede anderen af te fchrikken , als door iets ergers
dan de dood, dan kan het zelden eenige uitwerking haaren; want die Doodfiraf wordt te onbepaald aangedaan;
zomtyds aan Moordenaars , zomtyds aan Hoogewegroovers van een byzonderen aart; en 'er is geene zekerheid,
dat dezelve wordt uitgevoerd in eenig bepaald geval. Be..
doelt men 'er mede eene waarfchuwing aan anderen te
geeven, waar zal men deeze Toonbeelden ophangen? Deeze weg is eenzaam, en wordt zelden bereisd door de
zodanigen , die voordeel kunnen doen met dit gezigt;
het voorwerp zelve is te aanftootelyk , en men kan 'er
geen oogenblik op flaaroogen. Daarenboven, indien wy
op onze Befchaafdheid fto en, indien wy op onze Zagtaar.
tigheid roemen, en de Gemnaatigdheid onzer Strafwetten
verheffen, dat wy dan geese denkbeelden herroepen gefchikt voor barbaarfcher Eeuwen. --- In één opzigt ,
uogthans , moet ik bekennen, dat het Voorwerp, 't welk
ik
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ik hier ontmoette, op een zeer verkieslyke plaats, nrïsfchien by toeval, gehangen is. Het hangt, naainlyk, recht
tegen over eelt gemeene I{roeg, en kan de bezoekers van
dezelve het nuttig denkbeeld inboezemen van het ver
een flegt leeven en een fchandlykenb dood.-bandtusfche
Maar deeze eigenf1e Leer kan , met dit alles , in eene
min fchiiklyke gedaante gepredikt worden. Om de Menfchen van Misdryven af te houden, wilde ik eiken weg
niet op een Galg doen uitloopen, noch, uit hoofde valt
de Itraf, den boosdoender opgelegd, hindernis baaren aan
de geenen die weldoen.
By Whately, of Wkeatly-bridge, trokken wy de Rivier
over. Dit Dorp is arm; cie Huizen zyn zeer gering. Een
Park en Benige Lustplaatzen ter rechter en flinker zyde
veríchaffen eend groote verfcheidenheid van Landfchapfchildery vol fmaak. De rydweg van hier tot Slaotoverhill is verveelend, en men heeft geen vergezigt op Oxford. Die Stad komt eensklaps voor het gezigt; doch
doet zich, van hier te zien, niet gunflig op. Van Shotover-heath is het beste Bezigt; dan heeft men de geheele
Stad in 't ooge, en de fchoonheid heeft geen wedergade.
Men heeft het egter noodig gevonden , den weg langs
den kant van Shotoverhill te laaten loopen; deeze bragt
my tot den oudflen en eerhiedenswaardiglien Zetel der
Geleerdheid in de geheele Wereld.
Ik wilde myn intrek genomen hebben in Grofs Inn;
doch werd hier in voorgekomen door de gastveyheid van
onzen waardigen Vriend van All Souls, die 'er op ftondr
dat ik by hem zou huisvesten zo lang ik verkoos in
Oxford te blyven. Wanneer gy U herinnert liet oog
na die Stad, zal liet U niet verwon--merkynRiz
deren, dat ik deeze uitnoodiging onwederftandelyk vondt,
ik blyf, &c.
;

(De Tweede Brief by eene volgende gelegenheid.)
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Sian de Wel Ed. Meeren Schryvers der Algenatene Ma.
derdandfclae Letteroefeningen.
NYNE ESEEREN

et nevensgaande las ik met zo veel genoegen, in een
Fransch Maandwerk, (Z.'E%prit des ;1ournaux, Nov.
1793 ,) dat my de lust bekroop , ow liet , hoewel ou
eersen veyen trant, met uitlaating vaa het geen my toefcheen overtollig te zyn, voor my zeken te vertaalen;
zedert dagt ik, dat het niet ongepast zoude zyn voor
Uw Maandwerk.
Ik neem de vryheid het Uw Ed. , zo als 't is, toe te
zenden, ore, zo gy 't der moeite waardig vind, hetzelve
te plaatzen.
ik heb 'er alleen by te voegen, dat het een gedeelte
van een Uittrekzel is uit l'4veugle de la Montagne.
Ik ben, enz.

H

Twee groote Huisgezinnen, Stamvaders van twee groote
Volkeren, de vlakten van den Sennaar verlaatende, verdeel.
den zich op de Aarde, die zy niet hunne Nakomelingen
vervulden.
Deezen waren de Celto - Scyten en de Sarnmaten. De
Ouclften, (de Alten, Chalten, Galaten, Gallen,) de Cel ten, wendden zich naar den Cauca4us, en, gelladi zich
link: -af keerende, bevolkten zy Europa, en een gedeelte
van liet Noorden van Aloë, van de Zabacfche Zee, (Pa.
lus Mwotis,) tot aan de Pyreneën en de Cololnmen van
Hercules. Van daar is 't , dat men hen Celt-Iberi, of
Opper • Celten, genoemd heeft; tot dat alen de geenen,
die aan deeae zyde der Alpen woonden, blootelyk Celten, Galten, Gallen, Wallen (*), of Calen ( r), genoemd
heeft.
Dee.
-

(*) De Inwoonders van Walles, of 't Oude Balfinm van
Engeland.
t, De Bewooners van Irland, of Iberland, (Over -bovenland,) vvornaamlyk die aan den Zeekant, of de Duizelt , woon
den;
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Deeze Bevolkingen vermenigvuldigd en gefplitst zynde f
als tot in het oneindige, kwamen 'er ook onder.verdeeIingen van hunne Naamen ten voorfchyn; en 't zyn deeze
benaamingen, die, of by geval, of uit onderfcheidende
Charactertrekken, ontftaande, (waar over ieder naar welgevallen denken kan,) 't zyn deeze benaamingen, waar
aan de Volks - onderfcheidingen in Scythen, in Cymbren, in Osquen, (Usquen,) Theosquen, (Theusquen,)
11nt^quen, Toscanen, lheothisquen_, Teutonen, Gothen,
Germanen, Franfchen, Bourgondiers, enz. Kaaren oor
alle Volken, welker afkomst,-fprongvechuldizy:
zelfs. tot op hunne naamen toe, voor het grootfee ge
elkander volkomen gelyk liaan..---. Zy ver -delt,m
alleen in uitwendige omtiandigheden , maar zy-fchilen
blyven het zelfde Volk, oude Broeders der Sclavoniers,
of Sarmaten. De laathen hadden, voornaamlyk, het Oosten ten deel , dat is, Mefie, Perfie en Egypte, terwyI
de eersten zich in Europa vestigden.
Indien 'er dan eenige overblyfzelen der Taaie van dit
Volk gevonden worden , verdient dit zeker onze aandacht; en indien die nog in het Taalëigen der Noordfche
Volken, welke de opvolgende Eeuwen niet hebben kunnen uitwisfchen, en tot ons gekomen zyn , gevonden worden , kan men , door middel derzelven , ontdekken den
oorfprong en de naamen van byna alle de andere Volken,
en het grootst gedeelte van hunne oude gebruiken, hunne
Godsdienllige begrippen, en Eerdienst. Het mag derhalven byna ongelooflyk fchynen, dat de Taal der Celten
zeer veel overeenkomst moet gehad hebben met het Oude
Egyptifche of Cophtifche , en dat men derhalven hierop
nog moet letten : niets ondertusfchen is zekerer. ..._.
Daar word nog heden ten dage eerre verbaazende overeenkomst gevonden tusfchen verfcheidene woorden dee.
zer beide Taalen en de waarheden daar door voorgefield. Men neeme ten voorbeeld , (liet geen het
Oudfle, en meest geëerbiedigde, onder de Menfchen is,)
de Naamen, waar mede de Celten en Egyptenaars God,
den Schepper der Natuur , de Natuur zelve , benoemd
hebben. Deezen zyn : Thot , Thaot, Theut, Theut - atiz,
of Theut - ate:, Godt, Hermes, Ofiris, of Or/is, Ijic.
By
den ; van daar de naamen Caledou , Caledonia , Duiaen van
Calen, van Galen, of Gallen.
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By de Egyptenaaren was de naam des Opperweezens
Thot ; en de Celt en Germaan aanbad Tlieut , Theutata C"); of, 't geen op 't zelfde uitkomt , (want het
onderfcheid bettaat alleen in de verkorting van het Artikel, of de flerkere of zagtere Aspiratie,) zy aanbaden
Godt, Guoda , 1Voda; allen naamen, die dezelfde zaak,
den God van 't FleeläI, betekenen (t). — Van Thot,
Theot, hebben de Grieken en Latyr en gemaakt Tieor en
Ders , byna zonder eenige verandering; en, 't geen aller.
opmerkenswaardigst is , het Wortelwoord Ot is geheel
Celtisch, (Want The is niets anders dan een Artikel, 't
geen no plaats heeft in de Teutonifche en Aaglo . Sa tiSche Spraake; G, Gu, is alleen een zoort van Aspiratie,
of Keelgeluid, waar van zich de Zuidelyke Volken veel
bedienen). Ot betekent in 't Celtisch Goed ; dat, het
welk geluk aanbrengt , goeden vgorfpoed verleent (4.).
't Zelve is overgebleeven by de Usquen, de Aborigenes en
Latynen. Men vind het in hun optimur, of ottimus, de
fuperlatif van bonus; gelykerwys Th. ot, The ot, niets an
ders is dan de Goede, de Goede by uitfteekenheid, de, vry.
^rsagttg e Uitdeeler van het geluk. En welk een Naam was
gefchikter voor het Hoogst Weezen? Kon de eerfte Wereld
ltaaren Schepper door eenen anderen naam aanduiden, dan

door

(*) ,tta betekent Vader. Zou daar mede ons Nederduitseh
Cinderlyk Taat niet eenige overeenkomst hebben?
(t) Got, Godt, Woda, of Wadan, zyn het zelfde als Ot,
an letterlyk als Coet, Guth , Good , die by de Brabanders,
Vlamingen, Hollanders, D.uitfchers en Engelfcben, Barrurn,4ga•
thou, betekenen; het zelfde als het woord Ot.
(.i) Men zegt nog heden , in Braband en Holland, het zal
v;iet often, (hitten); dat is, het zal niet gelukken: en het
woord Lotterie komt daar van af. 't Is als of men zeide: La
otterie ; en, als, men thans zegt La Loterie is dit alleen aan
onweetenheid toe te fchryven; zo als men zegt: ik ga na Tergouw , of na Ter-veere; zynde het voornaamwoordeke na
reeds in 't voorzettel Ter begreepen, — Nog meer : het
woord Goed, Guth, Good, by de Nederlanders, Dultfehers en
Engelfchen, betekent Bonum, en is het zuiver Ot der Egyptenaaren en Celten. De Natien Osques,, (Usquen,) Theosques,
(Theusquen,) Toscaners , Cothen enz. hebben hunnen Naam
van denzelfden Wortel,, het Bonum ; want die naamen betekenen dat ; terwyl andere Volken van het tegengeitelde hua
glasra ontleenden , gelyk de Ç2jiaaden van Chet Q,uaad.
nIENG. 1794. N0. 2.
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door dien van den Goeden , den Besten, den Optimus?
Men zal bezwaarlyk Bene meer natuurlyke en overtui
hiervan kunnen geeven , die beter-gendvrklai
past op den loop van 't menfclielyk vernuft, zo wel als
top de overeenkomst der Taalen.
Terwyl het Celtisch Taalëigen ons den oorfprong van
Thot leert kennen, wyst het ons ook dien aan van Got,
Godt, Guoda, gelyk reeds is opgemerkt: de Letters G,
Gh, of Gu, waarmede deeze woorden beginnen, is alleen een Aspiratie. De Wortel is altyd dezelfde; dat is
Ot, ale pofitivus van Optimus: gelyk de Wortel van Cel ten (Caltai-, Calten,) is Alten, de Ouden. 't Geheel onderfclieid komt voort van de Uitfpraak, 't geen in duizend foortgelyke gevallen plaats heeft.
De woorden Her, Heer, Herr hebben in deeze Taaien altyd betekend , en betekenen nog: Her, Dominus,
1ller,, Koning. De eerfie naam is zonder verandering behouden by de Latynen, en word gevonden in hun Herus. Men vind insgelyks in de Taal der Romeinen eerre
menigte van andere Usquifche , Theusquifche, of Celti
woorden , in dezelve gebragt door de Aborige--fche,
nes , die dezelven met de Gaulen, of Teutonen, hunne Reis- en Krygs- broeders, iiit eene en dezelfde bron
hebben ontvangen. Zo hebben wy van de Gaulen
en Teutonen ons Municipia (*) , gelyk ook ons Lares. (t). — Róme, die Godin der Aarde en Volken,
(prak dikwils Celtisch , zonder het te weeten , en te
denken, dat zy, voor een gedeelte, haaré fraaije Spraak
verplicht was aan Volken, die zy verachtte en trachtte
te onder te brengen. Het is de Teutonifche en Celtifche
Taal, aan welke zy zelve haaren Naam Rome verfchuldigd
is.
O 1Vluvicipia, lWuuicipes, 11imiceps, zyn volfireitt van Teu•
tonifcha afkomst , Mynfchiap , Gemynfchap. Alles , tot den
uitgang der woorden zelve, duid aan, dat zy niet van Ro•
ineïnfche, of Latynfehe , afkomst zyn, als in zo verre L-zfium, of Rome, gegrond op Latium, zelf van het Teutonl.
£che, of Celtifche, af(tammen.
ct) Lires, Laar, Laer, is een zeer oude onderfcheidende
Gefagtsnaars (nom géncrique) by de Celten en Teutonen,
,die men in menigte ontmoet in de naamen hunner Steden en
Dorpen, als Groslaer, Wetslaer. Yorflelaer, enz. Laar, Lae.^,
d,qr, betekende oudstyds ll/oonirg , Verblkf, 'c zelfde als
Herberg (Hébe e) , waar men Lfbcrgtng, Huizev,, of ael
ye zatmme,ing ,'an Hui*::, aantrof.
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its (*). --- De vertaaling der woorden Hermer, of Hermes, door de Latynen , brengt dit betoog genoegzaam
tot zekerheid. Door eene enkele verzetting der Syllaben,
en met bewaaring van het Celtifche lifer, ('t welk de Latynen van het einde des woords tot deszelfs begin hebben overgebragt,) hebben zy hunnen ninncurius gemaakt;
het Griekfche Kurios behoudende, in ftede van het Tentonifche Her , of het Latyniche Herus, Dominus.
Het zelfde zal men ontmoeten by Ofiris. Dit woord,
waarover zo veel getwist is, zal zich niet even zo veel
gemaklykheid laaten verklaaren, door de verzetting van één
Letter. Lees onifsr , in plaats van osiris , gelyk men
verzekerd is dat fomtyds geleezen wordt, en men zal zeer
natuurlyk zien, wat het is, dat de Egyptifche Fabelkunde
:er door heeft willen afbeelden, — ' t welk aanf{onds
nader blyken zal.
Ifis is de Natuur; hierin fl:emt men overeen. (j-). --On. - isis is 'er de oorzaak, de eerfte oorzaak , van; 't is
dus een woord van dezelfde betekenis (Synonymum) van
Herspes, den vrymagtigen Veroorzaaker der Natuur. Ott
't welk by de Latynen is overgebleeven, by welken het
de Wortel is van Ortus, Orior, Origo, komt ons ook
voor by de Germanen en de Celten, en is nog heden
ten dage bewaard by de Afflammelingen deezer Vol.
ken, in alle de byzondere Uitfpraaken (Dialecten) van
hunne Taal, om dat geen, 't welk de bron eener zaake
is, uit te drukken. Oorzack, Urzack, Oorfprong, Urfprong, Ural, Oirkonde, enz. zyn by de Germanen, en
in 't geheele Noorden , zeer gebruiklyke Naamen, om dat
geen, 't welk de eerfte bron eener zaake is, aan te duiden.
Het woord Duivel is (om 'er dit nog ten ílotte by te
voegen) geheel Celtisch. Van deezen hebben het de Latynen en Grieken , tot op den naam toe , overgenomen.
Evil, Euvel, Uebel, betekent, by de Noordfche Volken,

Kwaal;

(*) Ronne, Roomen, betekent het zelfde als Valentia (een
Stad in Spanje) en is niets anders dan V'room , Dapper.
Men weet dat de V. gelyk de G. niets anders dan niets betekenende Verlengingen zyn der woorden.
(t) PLUTARCHUS, en alle Hedendaagfchen, zeggen volmondig: Is •is, is die is ; dit is geheel zuiver Teutonisch ,
Nederduitsch, Hollandsch. De Natuur is niets anders dan liet
geen is , de tegenwoordige P.aat of orde der zaakera; iThd
luid est.
.,2
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kwaad; mei voege 'er het Celtisch Artikel by , en men
heeft D'evil, D'euvel, D'uivel, Teufel. De Latynen en
Grieken hebben 'er hun Diabolus, of Diabolos,vau gemaakt.

ENIGE OPHELDERINGEN, NC.URD - ADIERICA BETREFFI:NDI,

Aars de Uitgevers van de Algemene Vaderl. Lettereeft.
hingen.
MYNE HEREN!

e New-York, in Noord-America, woont, zints enige
jaren , een uitgeweken Hollander, één myner beste
Vrienden, met Wien ik, toen by nog in ons Vaderland
was, een vertrouwly1,en omgang had; doch, van dien
tyd af, dat ons de Atlantifche Zee van één fcheidt, is
dezelve veranderd in ene vriendelyke Briefwisiéling.
Deze Briefwisfeling beffaat , behalven in enige berigten, die ons in 't byzonder betreffen , van myne zyde
in Vragen, en van de zvde myns Vriends in ntwoorden , welke, zo ik door 't gevoel van Vriendschap niet
misleid worde , naar myn oordeel , ten groten dele zo
merkwaardig zyn, dat ik te rade geworden ben, Ul d,
enige derzelven , niet de Vragen, die daartoe aanleiding
gegeven hebben , medetedelen, in hoop van dezelve eer
liet Mengelwerk var. Uw geacht Maandwerk, ten-langi
behoeve der weefgierigheid van velen uwer Lezeren,
zullen wedervinden.
VE. beltendige Lezer,

T

te

Vraag i. By J. D. MICHAËLIS, in zyn Mofaïsch Recht,
IIde D. S. 9o, vmde ik de volgende Aanmerking: „ Dat
„ het flerk vermenigvuldigen des Volks een gevolg is
„ van vroeg trouwen , behoeve ik niet te hcrïnneren;
dan, het is teffens waarfchynlyic, dat het invloed heeft
„ op de Lengte van het Volk, en dezelve kleiner maakt.
Zeer zelden vindt men onder de Joden, die nog tegen, woordig gewoon zyn jong te trouwen, anderen, dan
„ kleine of middelmatige perfonen ; daarentegen weten
,, wy van de oude Duitl'ehers, die byna alle groot waren,
en den Romeinen als halve Reuzen voorkwamen, da c
„ ze
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,„ ze twat trouwden, gelyk TACITUS verhaalt. De Isra^lie^, 5 ten fchyneu, ten tyde van mosEs, voor het grootst
a , gedeelte, klein van perfoon geweest te zyn; want de
„ Cananieren kwamen hun , uit hoofde van derzelver
grootte, vreesfelyk voor: en, wanneer 'er van keu
zen , ja van gehele Reuzen -geflagten , onder de Ca--„
„ nanieten , gefproken wordt , behoeft men deze niet
, altoos voor Reuzen , in enen eigenlyken zin, te hou„ den ; maar liet konnen lieden van ene byzondere
„ grootte, misfchien gelyk de oude Duitfchers, geweest
., zyn." Wat dunkt U, is deze Aanmerking gegrond?
Immers zo ja, dan behoort dezelve ook op de NoordAmericanen, welke zig insgelyks vroegtydig in 't Huwelyk begeven konnen toegepast worden.
Antiv. De Americanen zyn, over 't algemeen, van ene
ryzige gehalte ; maar niet zwaarlyvig. De Aanmerking
van DIICHACLIS , (wiens Schriften ik, zo verre ik dezelve
gelezen heb, hoogfchatte,) dat vroege Huwelyken een
Geilagt van kleine menfchen ten gevolge zouden heb
komt my ongegrond, en het tegendeel veel waar -ben,
voor. 't Is by de Boerefl zelfs een fpreek--fchynlker,
woord : dat een' Vaerze van een' Vaerze de beste Kos
wordt. Dat de Joden doorgaans klein van postuur zouden zyn, mag waar wezen; maar dan moet zulks, naar
myne gedagten, veeleer aan hunne byzondere levenswyze,
en aan de onderdrukking, waaronder zy, byna geheel
Europa door, zugten, dan aan hunne vroege Huwelyken j,
toegeíchreven worden.
Vr. -2. Is het getal der Joden in America groot?
A. Een refpec abel Jood , een kundig en vriendelyk
Man, alhier, heeft my verzekerd, dat het getal, over de
Verenigde Staten van Noord -America , nauwlyks agthonderd bedraagt , Mannen, Vrouwen en Kinderen, te
zamen gerekend, van welke omtrent a o in de Stad NewYork wonen. Die zelfde Jood heeft my verzogt,
by Inyn antwoord te voegen , dat , fchoon hun getal
hier klein is , egter gene Joodfche Emigranten hier welkom zouden zyn, dan die van een braaf gedrag waren,
en genoegzame middelen van bedaan hadden.
Vr. g. Staat hun het dryven van alle Handwerken en
Handteringen vry?
A. Zonder enigen twyfel. In Noord -America hebben
alle menfchen, de Zwarten en Mulatten alleen nog uitges
zonderd, dezelfde Regten.
;
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Fr. 4. Zo ja, maken ze daar ook gebruik van
A. Weinigen maken van die vryheid, of van dat rept,
geb;•uik. Verre de meeste Joden alhier zyn Kooplieden,
Makelaars, Venduemeesters, enz. Hier zyn egter Joodfche Rumf±ol;ers, ' Boekdrukkers, IIorologiemakers, Zii
veriinits, Koperflagers, Kleermakers en Schoenmakers.
Ur. 5. Men zegt, dat hier de Joden Bedriegers zyn,
omdat ze op gene eerlyke wyze aan de kost konnen
komen. Zyn ze dan by U minder bedrieglyk?
A. Overal, daar de Wetten regtvaardig zyn , zyn ook
de Menf hen regtvaardig. Ik kan niet merken, dat de
Joden hier meer bedrieglyk zyn , dan de Christenen,
£vlen zegt hier ook nooit van iemand , die een bedrieger is, dat 's een rood — dat 's een Smous — neen;
snaar men zegt, dat 's een Schelm.
Vr. 6. Is het by U even zo zeldzaam , dat de Jog
den Christenen worden, als hier?
A. Even zo zeldzaam.
Vr. 7. Weet Gy ook nog iets byzonders van de J>
den, 't geen ik U niet gevraagd heb?
A. Nauwlyks iets, dan dat men , aan de meesten van
die Natie , bezwaarlyk zien of horen kan , dat ze Jo.
den zyn. Ik meen hier evenwel nog te moeten byvoegen , ('t welk ik misfchien by myn Antwoord op de
ede Vraag hadt behoren te doen,) dat de Joden hiep
niet alleen geregtigd zyn om alle Handwerken te mogen
oefenen , maar ook om alle Ambten van Regering te
bekleden ; de voornaaml'ce posten zelfs niet uitgezonderd.
Enige weinige jaren geleden werd in deze Stad een Jood
tot Alderman ( Burgemeester) verkoren , waarvoor by eg.
ter bedankte. Ondertusfchen zyn thans nog te Eas-town ,
in Penfylvanie, een Jood a Yustice of peace (een Vrede
regter) — te Savannah, in Georgie, een Jood Alderman —
en te George-town, in Zuid•Carolina,een Jood Member of
the Legislature of that State (Edelmogend Heer.)
Ier. 3. Zyn 'er ook Gilden in de Verënigde Staten
van Noord-America?
A. De Americanen beminnen te zeer de Vryheid, om
zig door ,drukkende Gildewetten aan banden te laten leg
gen. Iedereen mag hier een Handwerk, of andere affaire,
beginnen, welke by wil, 't zy als Meester of als Knegt,
zo als hem goeddunkt. 't Spreekt van zelf, dat Kruk•
kebenen niet ondernemen voor Meester te ageren , of,
als ze dwaas genoeg zyn het te doen, dat ze 'er zig

t4OQRD-AMERICA BETREFFENDE.

27

liegt by bevinden. -- In den Staat van New-York mag
evenwel nu niemand als Medicinal Doctor prac`tiferen, zo
by niet het bewys zyner Promotie by enige Academie
kan produceren , of anders , door die van de Faculteit
alhier, geëxamineerd en kundig bevonden is. Maar dit is
geheel iets anders dan een Gilde: zo als insgelyks ayn
de Zieke- en Weduwbeurzen, die by zommigen van het
zelfde beroep plaats hebben , en daar niemand deel in
behoeft te nemen tegen zynen zin.
Mr. 9. Hoe vele Intresfen kan men te New- York
voor zyn geld maken, mits dat het Capitaal veilig (laat?
A. Van zes tot zeven per Cent op goede hypotheken.
Vr. io. Worden de Intresfen hoger of lager?
A. Ze blyven zo als ze by myne komst, in 't Jaar
z 789 , waren; alleen de Bank van New-York, die niet
minder dan tegen 7 per Cent plagt te disconteren , doet
zulks , zedert de oprigtiug van de Nationale Bank , en
in naarvolging van dezelve, tegen 6 per Cent. Wettige, of
Lawful!-, Intrest is en blyft in dezen Staat 7 per Cent.
Vr. ii. Wordt by U, in de Roomfche Kerk, de Mis
in 't Engeisch of in 't Latyn gelezen?
A. Naar ik hoor, in 't Latyn, als in Europa.
Mr. i2. Worden de Schepen de Delaware opgevoerd
door middel van een Paard, dat boven op liet Schip in
een rad loopt, gelyk my een Penfylvanier verhaald heeft?
A. Wat een Penfylvanier ten Uwent daarvan ver
mag hebben is all a lying Rory. De Schepen zeilen-hald
de Delaware op, zo wel als af , en maken doorgaans
gebruik van Ebbe en Vloed, maar nooit van Paarden.
Vr. Is 'er een Boom in Noord -America, en inzonder.
heid in den Staat van New - York, Maple-Tree genaamd;
waarvan ik by BRISSOT meen gelezen te hebben, dat, enz,
A. In den Staat van New-York, en, zo ik meen, ook
in de naburige Staten, is een Boom onder dien naam
bekend, die, op zekeren tyd van het jaar, een Sap oplevert , 't welk, enige reizen gekookt wordende, als he;
lap van Suikerriet, goede Suiker geeft. Zedert drie of
vier jaren heeft men zig, meer dan te voren, 'er op toe.
gelegd, om die Suiker te maken ; waarmede zelfs eet
Hollandsch Suiker - Raffinadeur enigzins in 't groot be.
zig is , en welke onderneming door het Gouvernement
van dezen Staat beguniligd wordt. Ondertusfchen flaaq
de Bomen zo verílrooid door de bosfchen of wildernis•
fen, en de meestel zo verre van woxingen af, dat het
vet!
F
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Veel moeite kost een' groote quantiteit fap te vergade.
ren, en naar de plaats, daar men het koken wil, te
transporteren. Daarby geeft ieder Boom zo weinig Suir
ker, ik meen flegts q. of 5 W, dat men het gecultiveerde
land veel voordeliger kart gebruiken met 'er Koorn op
te verbouwen, dan met 'er de Maple-Tree op te planten.
Voeg hier nog by, dat dezelfde hoeveelheid gronds in de
West-lndiën, met Suikerriet bepoot, ten min(len 4 of 6,
zo niet ie, malen meer Suiker oplevert, dan ze hier doen
zoude, wanneer ze met de Maple - Tree beplant wierd ;
en Gy zult met my de onwaarfchynlykheid begrypen, dat
de Suikerteelt uit de Maple- Tree hier ooit veel opgang
zal maken, hoe zeer dezelve by uitflek dienhlig is, om dezulken van Suiker te voorzien, die op het land, ea verre
van Koopíleden af, wonen. I Íet verhaal van BRISSOT, dat
de bezitters van de Suiker -Plantagien getragt zouden
hebben dezen Boom hier uit te roeijen , is ten enen
zonder grond, zo als uit het bovengemelde ligtelyk-male
is af te nemen.
Fr. Worden 'er in America velen met den dood gellraft; en welke dood(lraffen zyn daar gebruikelyk?
A. Naar het my voorkomt hebben in Noord - America
geen' meerdere doodfcraffen plaats dan in Holland; en de
enige doodfiraffe hier, is die van gehangen te worden.
-

New -York, Sept. x793•

iIYDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER VERDRAAG ZAAMHEID IN ONS VADERLAND.

oen men, in den Jaare
de Kerk der Gereformeerden te Holwerd ( een aanzienlyk Dorp in de
T
Grieteny Westdongerdeel , in Friesland) geheel zoude ver1776,

ni euwen, verzocht de Kerkenraad deezer Gemeente, aan
dien der Doopsgezinden, om, geduurende den tyd der Verbouwing , den openbaaren Godsdienst in hun Bedehuis
te mogen verrichten; en dit verzoek wierd met het zelfde genoegen ingewilligd als gedaan. — Ingevolge hier
van wierd, geduurende byna drie jaaren, door de Gereformeerden voor- en door de Doopsgezinden 's namiddags in dezelfde Kerk Godsdienstige Vergadering gehouden, waarby in alle deelen een voorbeeldelooze liefde
en
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en zachtmoedigheid plaats had, — tot dat, de nieuwe
Kerk volbouwd zynde, de Leeraar. der Gereformeerden
de Mennonieten , in eene gepaste Leerrede , bedankte,
en, uit naam der Gemeente , op de minzaamfte wyze
van hen affcheid nam. De Kerkvoogden lieten het
echter hier niet by blyven, en beflooten eenpaarig , niet
voorkennis der Stemgerechtigde Ingezetenen, tot een
duurzaam gedenkteken hunner dankbaarheid , zes zilveren Bekers, gefchikt om by de bediening van het H.
Avondmaal gebruikt te kunnen worden , ten gefchenke
te geeven ; en aan dit befluit wierd fpucdig op een gepaste
wyze voldaan.
Het toereiken van den Beker des Avondmauls aan
anders - denkende Christenen kenfchetst reeds zulk een
liefderyken , en waarlyk Christelyken, Geest , dat een
onbevooroordeeld hart hetzelve niet , zonder een edel
genoegen te gevoelen, kan verneemen, — maar hoe
zeer wordt dit genoegen vermeerderd , als men het vol
verdraagzaamheid-gend,rMschivend,
en liefde ademend , Opfchrift verneemt , het welk op
drie van deeze Bekers , die uitmuntend fraai gewerkt,
en met Nummers van één tot zes getekend, zyn, ver
-delis.
AAN DS DOOPSGEZINDE GCMEENTB VAN JCSUS CHRISTUS
IN HOLWERD.

N. i.
O Christen, die zo yv'rig pleit
Voor Liefde en voor Verdraagzaamheid,
Wat kweet ge u braaf van deeze plichten,
Toen gy my, welk een gunstgenot!
Den eerdienst aan ons aller God
Liet in uw Bedeluis verrichten,
Terwyl, in plaatze van een oud,
Voor my een nieuw wierd opgebouwd.
N. 2.
Uw reklykheid , die my bekoort,
Uw daad, die gy my pryzen hoort,
Moet in elks oog vol luister blinken ;
Zes Bekers van het blankst metaal,
Om, by des Heilands Avondmaal,
J let Godgewyden Wyn te drinken ,
Schenk ik u voor dit heusch gedrag,
Waar door 'k my graag verplichten zag.
N.3•
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N. 3.
God kroon' nog meer dat Liefdewerk!
Hy zeeg'ne en behoede uw Kerk;
Steeds bloei' de Vryheid van 't Geweeteu;
Vervolgzucht, die by haat en doemt
In elk die zich een Christen noemt,
(Zo fpreekt de Hervormde Erfgezeeteu
Van Holwerd, fchuw van Dwinglandy,)
Baar' nimmer ramp aan u noch my.
(

PETRUS STL^ENWYK,

Get.)

Pastor in Ho/werd , i78 r:

Op de drie andere flaat het volgend verhaal van de ge
toedracht der zaak , het welk men, fchoon de-hel
hoofdzaakelyke inhoud reeds is medegedeeld , niet mag terug houden.
N. 4.

Ter Gedachtenisfe
dat de Hervormde Gemeente van Holwerd , toen in
plaatze van de oude een nieuwe Kerk gebouwd wierd,
naaren Godsdienst in de Kerk der Doopsgezinden mo; te oefenen, (in welken tyd , begonnen den 7 Jenuary
1776, en geëindigd in Nov. 1778, daar drie -en -dertig
paar menfchen getrouwd , en zestig kleine kinderen in
Menno's Kerk gedoopt, zyn)
N. s.
hebben de Edele Erfgezetenen van Holwerd, op voor
Hoog - Welgebooren Heer Jr. S. D. vnra-ífelvand
AILVA, Grietman over Westdongerdeel , enz. den 13 July
1781 by de Kerke Rekening gedaan van zes zilveren Bekers, voor die vergunning aan de Doopsgezinde Gemeente
gefchonken ,
N.6.
welke de thans adminiftreerende Kerkvoogd j. R, nr.EiNS1IA overhandigd heeft aan de Mede - Leeraaren in de
Gecombineerde Gemeente van Holwerd, Blya en de pis
-burt.
Ten befluite van dit alles, kan men nog berichten, dat
deeze onderlinge Christelyke Verdraagzaamheid .lsnog
by de beide Gemeenten plaats heeft.
QY P.

OVER DE WAARDY DER ANECDOTItN.
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OVER DE WAARDY DER ANECDOTEN.

(Uit

het Hoogduitsch.)

k maak my dit denkbeeld van een Anecdote, dat ze en
kenmerkend blyk behelze van de gefleldheid van ie:t:auds
gemoed of verland. 'Er zyn dus tweeërlei foorten van Aucc_
doren: door de eene word getragt het zedelylt, en door de a^,dere het geests- en verflands - Character van een mensch t
fchetzen.
Waartoe kunnen de Anecdoten tog goed veezen? — Tot
tydverdryf ? Na dat onze finaak , die onophoudelyk op
veranderingen gefteld is , van allerlei foorten van letterkundige
vermaaken geproefd had, zo moest zekerlyk de beurt ook aan
de Anecdoten komen. Indien ze flegts amufeerden, gelyl: de
onfchadelyke toververtelzels , zo verdienden ze tog wet een
plaats in de fraaije Weetenfchappen. Dan ze ic!hctzen ons
geen zaakera der ideale Waereld, maar van de werkelyke, en,
wanneer ze openlyk gedrukt worden, van gewigtige menlchen.
In dit opzigt verdienen ze wel dat men van haaren aart ea
waardy iets zegge.
Ternperament, verbetering of verergering van character en
geluimdheid , by voorvallende gelegenheden, brengen , gelyk
bekend is, alle onze bedryven voort, 't zy ze goed of kwaad zyn.
De beminnenswaardigfle temperaments deugden kunnen met
een verdorven ziel in één lighaam te zamen woonen. Een
man , beoordeeld naar een Anecdote , die de daar genoe:ndc
hoedanigheden fchetzen, komt als goed en edel voor, zonder
her weezenlyk te zyn. Een dwingeland ban ook , na eccr.
vreugdemaal, aan den ziedenden boezem eener verlokkende boel.
deern , zagtmoedig en billyk veezen. Is by nu daarom deugd.
zaaru? Men zal hem daarvoor houden, indien inca hein naar
zulk een of meer, in dergelyke omflandigheden, verlokte ge-.
draagingen beoordeelt. Al zyn edele gezindheid is behaaglust.
De Regent ylt een mensch, dien by in gevaar ziet van te
verongelukken , te hulp. Wat bewyst zyn fpoed? Grondbegiuzel van goedhartigheid maar geen ontwyfelbaar blylc
van onirrenkbaare menschlievenheid. IIy , die, met eergierige
oogmerken, duizenden zyner Onderdaanen den dood te gemoer
voeren, en, door hun tlro©mend bloed, duizend Weduwen en
Weezen maaken kan, is niet edelaartig, al onderlleunt by ook
honderd noodlydenden. Hy blyfi altoos — veel toegegeeven — half Vader van zyn Volk, en half Tyran.
Gebeurt 't daartegen niet dikmaals, dat een kwaade luim en
veront;vaardiging , die uit menigerlei omflandigheden i:r een
eugdzaam man ontdaan kunnen , die hem niet te verwyten
zyn 1 geoeurt't nier diktnaals, vraag ik Uil ieder, dat deeze
-
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onmensrhlievende aandoeningen hem tot iets verrasten, waar
weinig oogenblikken daarna berouw heeft? Befchaamd-overhy
en getroffen , zegt hy dan tot zig zelven: „ Wat heb ik gedaan; waar kwam ik toe?" En hoe kan zo een daad of rede
van verrasting, en als een Anecdote bekend gemaakt, een leven
vol van daadelyke deugd brandmerken, en den uitgefchreeuwden man grievende traanen doen storten!
Onder de ontelbaare tegenllrydigheden in den mensch behoort
ook deeze, dat zyne denk- en handelwyzen min of meer afwy.
}ten van waarheden, waarvan hy volkomen overtuigd is.
Al wat ik gezegd heb zyn dingen die dagelyks voorvallen,
en dus algemeen bekend zyn. Het gevolg , 't welk daarui4
getroxken kan worden , dat Anecdoten zeer onzekere kenmerken van een Character zyn ,zal niemand ligt regenfpreeken.
Ondertusfchen word 'er tog altoos volgens Anecdoten geoor,
deeld; en nooit heeft men ze zo opzettelyk als thans nagefnull'eld. Alleen de beftendige medgezel en vertrouwelini
van iemand kan ze in fommige gevallen, naar waarheid, aan
bet licht brengen: en hoe zelden wettigt zig de Anecdoten•
fchryver in deeze hoedanigheid ? Ongelukkig derhalve de man,
die van belang genoeg is om ftof te verfchaffen tot openbaar@
Vertellingen en Schetzen I Hy mooge , in onze dagen, alle
zyne treden dubbel voorzigtig afineeten , en zyne woorden
naauwkeurig weegen. En Ulieden, gy waarlyk goede Vor(ien,
beklaag ik, dat gy u zo menigmaal , om een Menfchelyke
daad, tot Goden verheven moet zien. Hoe mogten u de Godontëerende loftuitingen van gunsthunkererde Vleijeren vernederen ; hoe moeten ze u, over hun en den grootgin hoop
deezer ondermaanfche aardbewooneren, doen bloozen!
Anecdoten, die tot een blyk van iemands verfland en ver.
tuft worden opgegeeven, zyn zekerder , maar niet altyd befis.
fend. Een eenvouwig mensch brengt wel eens , gelyk een
kind, een goeden inval voor glen dag; en een man van verfland
en vernuft heeft ook zyne dommelige buijen. To iets aarrigs
te zeggen of te beantwoorden behoort niet alleen vernuft,
maar ook tegenwoordigheid van geest en waereldkennis , ten
min[ten een goede dofis hooggevoel van zig zelven. Eea om•
ligtig en hefcheiden man , die weinig verkeering heeft, maakt
doorgaans , op een gezelfchap van menfchen van de Mode
Waereld, zo geen gekkelyke, althans een niet veel beduidende,
vertooning.
Verfcheiden aartige Anecdotes van é0n man zyn altoos een
blyk van een goed deel vernuft. Dog veronderfteld : mets
vergiste zig, en fchreef hem grooter geestvermoogens toe dan
by bezat; wat zwaarigheid? Zig te vergisten in het ver
hand van een mensch is immers niet zo fchadelyk als het te
doen aan zyn gemoed. Veel liever mag ik lyden, dat 'e^
duizend my voor een domoor houden dan dat ik by één
.

van hun voor een booswicht te boek flaa.

A. C. K.

MENGELWERK
TOT FRAAYE LETTEREN, KOMSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BE KEIUZELYK.

OPHELDERINGEN DEI: ONTMOETINGE VAN DE KONINGINNE VAN SCFIEBA RV KONING SALOMO
I KON. X.

(Ontleend uit BRUCE'S Travels.)
eele oude Schryvers hebben geloofd, dat de i oningiri
V
van Scheba, of liever Saba, eene 4rabifche Vorstinne
geweest hebbe. Maar Saba was een byzonder Koning

ei) de Sabeërs maakten een Volk uit onderfcheidiert-ryk,
van de Ethiopiërs en Arabieren , en het is niet dan zeer,
•onlangs dat zy ophielden een onderfclleiden Volk te weezen.

De Gefchiedenis leert ons, dat de Sabeërs de gewoonte
badden om zich eer door eerre Koninginne, dan door
eenen Koning , te laaten re veeren ; eene gewoonte, die
nog flnnd houdt onder -hunne Naakoinelingen. CLAUDJ .
NUS zingt:

1l1ee?ir levibusque Sabceis,
Imperat hic Sexus, reginaruin f-ub armir
Barbarice pars magna jacet.
De Arabiereit geeven voor, dat de Naam der Koning=
Inge van Saba , die te .ern dein kwam, BELKIS geweest.
hebbe. De Abysfiniërs heeten haar MAQUEDA. {rsu^
CERRISTUS noemt haar , zonder de toevoe;;ing van eenera
byzonderen Naam, de Koninginne van het Zuiden, als Hv,
de waarheid deezer Gebeurtenisfe flaavende, zeg: De Ko

Zuiden zal opftaan in het Oo2 deel niet dit-nigevaht
Geflachte , en hetzelve veroordeelen; want zy is gekomen
van de einden der aarde, ons te hooien de Wysheid vary
sALO\iii; en ziet, meer dan sAI.oaalo is hier (*). De Hei
Schrift vermeldt ons geene andere lbyzonderheid We--lige
-

ger'
(*) MA'TIi. XII: ,a.
J1;."If;. i7 j4. No. 3.
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Bens de Verblyfplaats deezer Koninginne; dais het is niet
waarfchynlyk , dat JEsus CHRISTUS gezegd zou hebben,
dat zy van liet einde der aarde kwam , indien zy uit het
nabygelegene. Arabie ware opgetrokken geweest. Het
Goud en de Speceryen , welke zy medebragt, waren
Voortbrengzels haars Lands ; en de veelvuldige redenen,
welke PINEDA bybrengt, om te bewyzen dat zy uit Ara
kwam, dienen alleen om my te vaster te overtuiger)-bie
dat zy eene Ethiopifche ware, of van den Stam der Cusiiitifche Herderen.
Eene zaak, die ten bewyze firekt dat zy niet uit 4rabie kwam, is, dat de Sabeëfche Arabieren, of de Homesiten, die den kant van Arabie bewoonden, tegen over de
Rivier 1Azab, door Koningen, en niet door Koninginnen,
geregeerd wierden. Daarenboven toogen de Koningen der
homeriten nooit uit hun Land, en werden zy, in 't openbaar verfchynende, dood gefteenigd. Zeker, een Volk, 't
welk in diervoege zyne Koningen behandelde, zou niet
geduld hebben, dat eene Koningin ging reizen, indien
teil eenigen tyde, by toeval, eene Koningin daar het be.
wind mogt gevoerd hebben , 't welk nimmer het geval
was.
Men weet niet, of de Koninginne van Saba den lood.
fchen Godsdienst beleedt , dan den Heidenfchen omhelsde.
Het Sabeïsmus was door geheel het Oosten verfpreid ; en
by aanhoudenheid de floen des aanf'oots by de ooden.
Maar, wanneer men in aanmerking neemt de menigte
Volks , 't geen Reeds uit Paleftina na Africa toog , eu
den tyd , welken deeze gemeeníchap tusfchen die Volken
duurde, zal het niet vreemd voorkomen, dat de Koningin
van Saba eerie 31oodinne geweest hebbe. Wanneer, tekent
de Gewyde Gefchiedichryver op , de Koninginne van Sab^s
liet gerugte SALonros hoorde aangaande den Naame der HEEKIlN, kwam zy om hem met raatzelen te verzoeken. Hy
!preekt van haar met lof, en ílelt haar den Yooden ten
voorbeelde voor oogen. Koning SALOMO bedankende ,
maakt deeze Koningin gewag van den Zegen der Eeuwig.
ieevenden, voor altoos verleend aan den Zaade van Ijraél.
Geloofd zy de HEERE, uwe God, die behaagen in u heeft,
gehad , oils u op den Tliroon I%raëls te zetten ; om dat
de HEFRE Ifraël in eeuwigheid bemint, daarom heeft by u
Lot Koning gefield, om regt en geregtigheid te doen. Dit is
de taal neet eener Heidinne; maar duidt, in tegendeel,
ie.
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iemand aan, die wel onderrigt was van de oude Gefchie,
denis der .7ooden.
Het blykt tevens, uit de Heilige Gefchiedenis, dat zy
zeer kundig en bedreeven was, niet in die Wysheid
byzonder aan Ethiopie eigen, maar die meer byzonder
tot de f noden behoorde. Als een reden van de verre
Reis door haar ondernomen, wordt opgegeeven , dat zy
door eigen ondervinding zich wilde verzekeren , of SALOM) die hooge Wysheid bezat als het gerugt van hem
verspreidde; om hem door het voorflellen van Raadzelen
te beproeven ; in welken tak van Geleerdheid SAL04M0
ten vollen onderweezen was door NATHAN.
De Weetenfchap der Oosterlingen, en der Koningen,
die tot elkander betrekking hadden, en bovenal der Kohingen van Paleflina en Syrie, beltondt grootendeels int
het toonen van hunne bekwaamheid in de raadzelagtig
Voorífellen, welke zy elkander voorifelden: Ten blyke
hier van firekke, dat JoAS, de Koning Ifraëls, tot AMAZIA,
den Koning van uda, zoudt, om te zeggen: De Distel,
die op den Libanon is, zondt tot den Ceder, die op den Li
banon is, om te zeggen: Geeft uwe Dogter mynen Zoone
ter Vrouwe; maar het gedierte des Velds , dat op den Libanon is, ging voorby, en vertradt den Distel. Gy zegt,
ziet, gy hebt de Edomiten gefiaagen; daarom heeft uw hart
u verheven, om te roemen.: nu, bl y ft in uw huis: waaromn
zoudt gy u in het kwaade mengen, dat gy vallen zoudt,
$y, en Buda met u (#).
De jaarboeken der Abysfiniërs zyn vol byzonderheden
de Reis des Koninginne van Saba na Yerufalem betref•
fende, en leveren deeze ten opzigte haarer Godsdienst
belydenisfe een gevoelen op, 't welk tusfchen beiden
doorgaat, en geenzins onwaarfchynlyk is. Deeze vermelden, dat deeze Vorftin eene Heidinne was toen zy vare
Azab uittoog ; maar dat zy, verrukt door de Wysheid
van SALOMO , tot den Yoodfchen Godsdienst te Yerufalen.
overging. Zy voegen 'er nevens, dat zy by den Koning
der Hebreeuwen een Zoon kreeg, dien zy MENELI1 noemde, en die de eerfte Koning werd der Abysfiniërs.
Ondertusfchen , met welk eene verzekering ook deeze
Jaarboeken van dit voorval fpreeken , en hoe gevaarlylc
het zou weezen daar aan in Abysfsnie te willen twyfea
,

an,

(*) aCaRON.
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len, zoek ik zulks hier als geene waarheid vast te ítei.
Sen; veel min nog ben ik genegen om het l ellig tegen
te fpreeken , fcl:oon de Bybelfche Gefchiedenis des geen
enkel woord rept. Het zy dan waarheid of niet. Ik
verbeeld my , dat , in de omftandigheden waar in zich
die Koningin ten opzigte van SALOMO bevondt , de Hebreeuwfche Vorst, wel verre van fchroomagtig in minnaaryen te werk te gaan, en bovenal behaagen fcheppende
in Idumeër1ie en andere Vreemde Vrouwen, zeer natuur
zich in liefde kon toegeeven met eene I{oninginne ,-lyk
daar belang en vriendfchap haar zints lang begeerlyk
maakten, en zy, van haaren kant , door eene zo verre
Reistocht te onderneemen, te over was bygekomen.
De Abysfiniërs, zo wel j7ooden als Christenen, gelooven,
dat de XLVIIe der Pfalmen eerre Voorzegging behelst van

de Reize der Koninginne van Saba na 31erufalem: zy voc en 'er by, dat zy vergezeld was door eerre Dogter van
koning HIRAM, die van Tyrus in de Hoofdftad van PaleJtina optoog ; en beweeren , daarenboven , dat het Plot
diens Pji lnzs verklaart ,. dat zy by solo eenen Zoon
zou hebben, die Koning zou weezen over een Heidensclt
Volk.
Naar luid dier Jaarboeken , keerde de Koningin na Saba,
of Azab, te rogge, met Kaaren Zoon MENELn; ,dien zy ee-rige jaaren by zich hieldt, en vervolgens na zenen Vader
zonde, om door deezen onderweezen te worden. SALo.
nro verzuimde niets wat ter opvoeditoge van dien Zoon
kon {trekken. IVIENELIK werd vervolgens, in den Tem
te , erufaie7n, tot Koning van Ethiopie gezalfd en ge-pel
nam den naam van DAVID aan.
-krond,e
MENELIK, vervolgens spa Azab wcderkeerende, bragt
derwaards eerre Vollcplanting van 'ooden mede , onder
welke zich veele Leeraars van :MOZES Wet bevonden, in
't byzonder één nit eiken Stam. IIy Relde deeze Leer-aars tot Regrets in zyn Ryk aan ; en 't is van deezen
dat de tegenwoordige Uinbarer, of Opperregters, afftammen, van welken 'er drie altoos den Koning vergezellen.
By nIENELIK bevondt zich ook AZARIAS, Zoon van den
Opperpriester znnox, die een Affchrift van de Wet met
zich bragt, 't geen onder zyne bewaaring bleef. AzAMIAs kreeg ook den Tytel van Nebrit , dat is Opper
en , fclioon het Wetboek verbrand is in de-priest;
Berk van A: u;n , toen in den Moorfchen Oorlog liet
Koningryk 4e verwoest werd , is de post van Az,ALu-
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overgebleeVen,
en,
gelyk
men
verzekert,
in
fIAS
zyne Fa.
milia, welks Afilammelingen nog tegenwoordig Nebrits,
of Priesters, der Kerke van faxurn zyn.
Geheel Abysfinie werd daarop tot den .aodfclien Godsdienst bekeerd, en liet Bewind van Kerk en Staat werd
volkomen ingerigt op den voet des Kerk- en t;taatsbelluurs
te 9erufale;n.
liet laatíl:e geuruik, 't welk de Konin, in van Saba van
haare raagt ntaakte,was het vastlellen van eerre Wet, die
voor altoos ten regel van Throonöpvolging in haare Staa.ten meest dienen. Vooreerst beval zy, dat de Kroo.I
ten all«n tyde erflyk zou weezen in de Familie van SALOMO ; ten anderen, dat, naa haar, geene Vrouwe die
Kroon zou kunnen draagen, of voor Koningin verklaard
worden; maar dat dezelve zou overgaan op een Manly.
ken Erfgenaam , hoe verre ook met uittluiting van na.
derbellaande Vrouwen. Zy wilde dat deeze twee Artykelen aangemerkt zouden worden als Grondwetten haars
Ryks, nooit af te fc!haffen, nooit te veranderen. Einde
Koningin vast, dat de Manlyke Erf2enaa--lykfied
men van het Koninglyk Huis gebragt zouden worden op
eenen hoofsen berg, en daar blyven tot hun dood, of tot
den tyd dat de opengevallen Throon hun ter opvolging
riep.
1)e Koningin van Saba, naa deeze Wetten ingevoerd te
hebben , welke zy onherroepelyk vastfcelde voor haare gebede Naakomelingfchap , en naa eerie veertig jaarige Regeering, flierf 986 jaaren vóór CHRISTUS. --- Haar Zoon
LIENEt.IK volgde haar op , en de flbysfinifche Jaarboeken
leeres ons, dat haare Afilammelingen tot nog den Throon
bekleeden.
't Geen de waarheid deezer berigten fchynt te bevestigen, is, dat dit geene nieuwe leere zy; maar Reeds en
eenpaarig bewaard gebleeven van den oorfprong af tot
deezen dag toe; dat wil zeggen van den tyd af dat de
flbysfinié'rs Yooden wierden, en naa dat zy het Christendon;
omhelsd hebben. Wy kunnen 'er nog byvoegen, dat her,
getuigenis van alle Nabuurvolken, zo vrienden als vvanden, volmaakt overeenflemt niet het geen de AbysJizaifrs
verhaalen. Plet Wapen hunner Koningen is een loo.
pende Leeuw op een rood veld ; en het Opfchri t, iota
ANEAZA AM NIZILET SALOMON Aal NEGARDE JUDE; t
,

De Leeuw uit liet Gejlacht van Slama, ear
uit den Stnn vqn .udct, heeft overx onneno
welk betekent:
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ZELDZAAMS WAARNEEMING EENS AFGEBROKENEN

VOOR 'T GROOTSTE GEDEELTE IN DE BLAAS TERUG GEBLEVENEN, EN ZONDER INSNYDING
UITGEHAALDEN, PIS - ONTLASTERS;

DOOR

G. J. vAN WY,
4nat. Chirurg. & Artis Obfletr. Lector, Lid van de Ilaar•
lem^che en Urrechtjehe Maat
van AVeeten.

fchappen , en van het Cenootfchap ter bevordering
der Heel/zinde te AmJlerdam, en Stads Heel- en
Vroedmeester te drnhenl, enz.

eder Waarneeming word belangryk geoordeeld , naar
gelang van haare mindere of meerdere nuttigheid, welke dezelve aan de Maatíi:happye kan toebrengen. Wy
deelen de volgende mede, met geen ander oogmerk , dan
om, geboekt zynde, na waarde beoordeeld te worden, eu
in 't byzonder , is 't mogelyk , iets leerzaams en nuttigs aan myne Kunstgenooten, vooral heilzaam voor het
algemeen, op te leveren.
PHILIP L ... , woonachtig te Deutichern, had het on
geluk , in het voorgaande jaar , den ^_6 Augustus , en
laster, herhaalde reizen, door opliopping van water, alhier bedlegerig te worden. Ik deed verfcheide maaien, met goed gevolg, de Catheterismus; en by den uit flag, en uit de omtlandigheden, bleek meer dan waarfchy.
nelyk , dat ontfteeking en verzweering der eene of beide Nieren de oorzaak der Pis-opf'copping geweest was.
Ik ben niet voorneemens, iets wegens de aftappingen
van Pis, behoorlyk gebruik van Catheters van Cajenfche
I larst, noch wegens de verdere behandeling, die onzen Ly.
der uit zulke gevaarlyke omllandigheden, (welke den kun digen Heer o. DE RUUK, en my, zeer veel moeite en zorgen baarde,) in zo verre volkomen redde, dat by den
20 Ocrtober, (fchoon onder liet behendig en aanhoudend
gebruik der evengemelde Catheters,) huiswaarde reizen
kunde , meer te zeggen ; dewyl zulks tot niyn tegenwoordig oogmerk niets belangryks toedraagen kan, en behalven dien ook deeze \Vaarneming, zonder nut, te uit -

gebreid zoude doen worden
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Den January, van dit Jaar, was de Pis-ontlaster, gelyk meermaalen te vooren onder myne behandeling, uitgenomen om de ontbeering van dezelve weder te beproeven;
dan, by myne overkomst, bleek die beproeving vrugteloos te zyn geweest; 'er had zig, na de uitneeming, geen
druppel Pis ontlast, maar voor dien tyd, door den Pis-ont.
laster, aanhoudend, eene aanmerkelyke hoeveelheid Etter.
'Er fchoot derhalven niets over te doen, dan zyrie Ie.
vensregeling , en verdere Geneesmiddelen , voor het ver.
volg weder te bepaalen, en op nieuw den Pis-ontlaster,
die zeer wel gefield, en op geene plaats verzwakt of befchadigd was , in te brengen ; terwyl ik hem de nood.
zaakelyke overkomst naar Arnhem, om onder het dage.
lyks heftier ter beproeving eener volkomene herstelling te
kunnen weezen, (volgens de beste regelen der kunst,) aan
dan, verhinderende omftandigheden, en het ongun--pres:
ltig Saifoen, beletten den Lyder , van die aanpryzing tydig genoeg gebruik te maaken.
Den 22 February, verzogt men my eens weder over te
komen, om te zien den gevorderden (haat van gezondheid des Lyders , en een nieuwen Pis-ontlaster, in plaats
van den in de Urethra aanweezigen, in te *brengen. Ik
was verhinderd (door hooge noodzaakelykheid) myne overkomst eerder te kunnen bepaalen dan tegen den 2s daar aan
volgenden; en hier van wierd bericht aan den Lyder toegezonden. Maar, hoe toevallig allerongelukkigst ! tot nu
toe had men aan den Pis - ontlaster geene breuk, of befchadigde plaats, ontdekt; herhaalde reizen was dezelve
aanmerkelyk ver voorwaards uitgedrongen geweest , en ,
op de min(le zagte drukking , ook weder binnenwaards
in de Blaas terug gekeerd , zelfs nog den 23 's avonds;
waarna onze Lyder , zig gerust ter (Jaap begeevende,
zeer ontrust wierd , en in doodelyke benaauwdheid geraakte, toen by den 24, 's morgens circa 2 uuren, ontwaakende, befpeurde, dat de Pis-ontlaster, voor een groot
gedeelte afgebroken , by hem uitgevallen nederlag ; terwyl het overige en groottle terug gebleeven ge leelte
buiten bereik, en terug getrokken, was.
Ik bekwam hier van denzelfden ochtend, vroegtydig, bericht ; dan myne veelvuldige bezigheden veroorloofden
my niet eerder ter zyner hulpe toe te fchieten , dan tegen
den namiddag circa 3 vuren, en dus kwam ik niet voor
denzelfden avond 7 uuren te Deutichem; vindende den
Lyder zeer beangst , pynelyk, en het te rug gebleeven
geGg
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gedeelte des Pis - ontlasters , in dien tusfchentyd , ver te
getrokken, achter het Scrotum, tusfchen de Bulbus-rug
Urethrce en de Proftata , door zamentrekking van den
hals der blaas, zeer vast omfloten.
Het kortfle afgebroken voorëind, 't welk op de plaats
van de afbreeking zig vezelachtig vertoonde, was S duimen Rynl. maat lang.
Ik liet myn Lyder, overëind , niet de kniën gebo.
gen, en 't lichaam voorover , eenige uitperfende poogin,
,gen doen , om te zien of daar door het terug ges
bleeven gedeelte des Pis-ontlasters voorwaards fchieten
wilde; dan deeze poogingen waren vrugteloos, en hierom
vond ik my in de noodzaakelykheid, eene andere beproeving in 't werk te fiellen, eer ik tot Infnyding , die na
genoeg de Operatie der Steen zoude hebben moeten
evenaaren , overging ; en hierin flaagde ik tegen ver
hierom, dat ik de mededeeling van-%vagtin;ehs
(lit geval niet onwaardig, maar ter navolging aanprysbaar,
geoordeeld heb.
De Lyder agter over, en overdwersch , zeer gemak..
lyk zig te bed gelegd hebbende, zo, dat het geheele on,
derlyf buiten liet bed geplaatst was, en met de voeten
weerzyds op een floel, plaatite ik weerzyds een helper,
4erwyl ik my zelven tusfchen de beenen, gebukt, voor
den Lyder (lelde.
Ik bragt, vervoluens , een met oly vet befmeerden vin•
ier van de linkerhand diep in den Anus, en gedrukt agtter tegen de Blaas, op den Pis-ontlaster binnen dezelve , te,wyl ik door een der helpers , met een platte.
hand, boven het fchaambeen liet aandrukken, om daar
door in niyn voorneemen, ter voorwaardslluwing der
Catheter in de Urethra , door de beweegbaarheid in
liet hol der Blaas, niet verhinderd te worden. VervolBens maakte ik, met mynen ingebragterr vinger, tegen de
Blaas , en op den Pis- ontlaster , fchuivende , of naar
my toe trekkende, drukkingen, zo veel, en zo fferk ,
Zls ik tot myne bedoeling noodig oordeelde, en, zonder
te eel benadeelend geweld te oeflènen, durfde vertrou.
wei; tei•wyl ik, met myne vingers .van de regterhand,
het voorste afgebroken en terug gebleeven einde , ach-.
ter liet Scrotum, zo goed mogelyk , met de bekleed&s van buiten , wel onitloten aanvatte; doende myne
beide handen overeenflewniend zodanige werking doen ,
chat, zo veel de vingers van de Bene vooxwaardsfchui^.
P77 ^.
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vende poogingen deeden, de andere, door naar zig toetrekking , (even zo als men Bene in de Blaas gebragte
Pis - ontlaster voorzi ;tiff , en fchuivenderwyze , terug en uitbrengt, tiet de Penis naar den buik over te voeren ,) daar aan beantwoordde; en hier door bragt ik he
zo verre , dat de Pis ontlaster voorwaards gefchoven,
en eenigzins getrokken wierd tot voor het Strotune ira
de Urethra ; verder , dan tot hier aan toe, korde ik liet op
die wyze niet brengen.
Ik ftond nu in beraad , wat te doen ! de Urethra
door eene Iufnyding te openen , of myne voorbedagt_e
Kunstgreep verder te beproeven ; het laattle oordeelde
ik verkieslyk vooraf te baten gaan , eer ik tot eerie mis.
laagende , en in de gevolgen misfchien nadeelige , Iii.
fnyding bepoot; het welk hier in betond : Ik bragt Bene
zo veel mo elyke hoeveelheid oly in de Urethra, hervatte daarop de voorgemelde voorwaardsiluwende en
trekkende pooging , en vorderde daar door, op nieuwe,
een weinig, zo , dat ik befloot te beproeven , of ik , niet
een dunne, langwerpige , tot myn oogmerk gefchikte
hoorntang , den Pis-ontlaster zoude kunnen vatten en
uithaalen : immers tot liet een of ander moest hefloten
worden; dewyl dezelve met de vingeren nu niet verder
gebragt konde worden.
Ik liet door een helper den gemelden Pis - ontlasten
de terugwyking , (door , met zyne vingers , behoed.
zaatn op denzelven aan te fluiten, tusfchen het Scroturn
en den Anus,) beletten , en bragt evengemelde Koorntang, wel in oly genat, voorzigtig in de Urethra , en
deed langzaams en behoedzaame poogingen ter indringing en verwyding der Pisbuis, terwyl ik rimy genoodzaakt vont roet de linkerhand tegenflrydig te moeten
werken als neen anders doet by de inbrenging van Ca.
theters of SnylLiven; dewyl ik, op die wyze, niet tot
zanraaking des be tooien Pis-ontlasters, zo ver naar binnen, vorderen konde; integendeel, hoe meer ik cie Penis
met de linkerhand terug drukte , en dear door ver•
kortte, hoe geniakkelyker de Tang ingevoerd konde worden; en op deeze wyze bereikte ik eindelyk het vrgem.
de lichaam; zettende de Tang , welke duimen in de
Urethra ingevoerd was , tegen hetzelve aan , opende
dezelve met zo veel voorzigtigheid als my mogelyk was,
cm de Urethra niet te kwetzen , of te veel te beledigen, en le ylerhinderell, da m. de wanden der Pisbuis nier
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te gelyk met den Pis-ontlaster zouden gevat worden; en
hier in (laagde ik zeer wel: immers ik had het geluk,
denzelven op die wyze te vatten , en langzaam uit te
haaien , hebbende de lengte van 7 duimen Rynl. maat,
zonder aanmerkelyke belediging; althans de pynen, (na
eigen aan zulk eene bewerking,) hielden terftond-turlyk
na de uithaaling op ; 'er volgd'en niet dan eenige wei
druppelen bloed , en vervolgens heldere Urin; en-nige
ik vond geen de minfle pynelyke tegenftand biedende
beletzelen in de weder binnenbrenging van een nieuwen
Pis-ontlaster van Cajenfche Harst.
De Lyder fond zeer vervrolykt op, en klaagde over
geene pynen meer, (liep den volgenden nagt zeer wel,
en betuigde, 's morgens voor myn vertrek, geen den minften hinder van de Kunstbewerking overbehouden te heb-

ben.

Heden, den i Maart, ontvange ik bericht , dat hy, (bui.
ten het onvermogen, om de Urin veyelyk, zonder Pisontlaster, te kunnen kwyt raaken ,) zeer welvaarendê is.

Arnhem,

i Maart 1794.
P. S. Wy befpaaren , tot nadere gelegenheid , door nieuwe
Waarneemingen , de Geneesbaarheid van fommige wanre Kankers weder te bevestigen; en laaten de tegenbedenkingen van
den Heer w. LEUKS over ter beoordeeling van Vaderlandfche
en Buitenlandfche meer bevoegde Kunstregters dan wy ; dewyl het zeker een Stuk is, 't welk als hunner opmerkinge

niet onwaardig kan befchouwd worden.

G. J. VAN w Y.

TEGENWOORDIGE STAAT DER BEVOLKING VAN DE STAD
ROMEN.

(Getrokken uit de Notizie per 1'Anno 1794•)

Men vind in Romen 8a Parochie-kerken, 216 Kloos-

jVJ, ters en Geestelyke Geftigten, 19 Collegien, waar
onder de Academie, en het Collegie de Propaganda Fide
uitmunten, 33 Gasthuizen voor allerlei foort van Men;chen en Natiën, $9148 Huizen door Huisgezinnen bewoond, dus tusfchen de drie en vier duizend meer, dan
door
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door wylen den zeer geleerden Heer Dr. JANSSEN zyn
opgegeeven (*), die het getal tuslchen de vyf en zes en
dertig duizend fielt.
Het getal der Leevenden , in den Paaschtyd van 1793 opgenomen, was 16S316, waar onder 92300 van het Mannelyk, en 73016 van het Vrouwelyk, Geflagt, 121282 Be.
kwaam tot de Paasch- Communie, en 44031. die daar toe
nog niet in flaat waren; waaruit misfchien het getal der
Kinderen, beneden de Twaalf jaaren, is op te maaken.
De Stad in Veertien Wyken verdeeld zynde, wordt de
Bevolking van ieder derzelve dus opgegeeven:

Wyken.
1

s
3
4
5
6
7
8
9
Io
zj
12

13

•

Naamen.
Monte
Trevi
Colonna
Campo Marzo
Ponte
Parione
Regola
S. Eullachio
Pigna
Campitelli
S. Angeli
Ripa
Trastevere
•
•
Borgo
In het geheel

Perfoonen.

24656
20431

18255

821.1E
15823

9869
9127

11443
1120%

1333
920

•

6 I2
1 567
1 1557
165316

Onder dit getal bevonden zig Bisfchoppen
Wereldlyke Priesters
Munniken van verfchillende Ordes
Nonnen
Ongehuuwde Vrouwsperfoonen die het Geestelyk
Kleed draagen, doch in geen Kloosters zyn, (Pinzoche.)
Choor -jongens en Scholieren
Geestelyken in het geheel

45

286
2387
1477
3v
8Io

8 1 ï4

dus omtrent negen honderd minder, dan door Dr. JANS.

(*) Brieven over ltaliën, IIde Deel, bl, 26,
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srt worden opgegeeven (*). Verders , i316 Gasthuis.
Armen, i Moor, 14.0 Onroomfchen, Turken en andere
Ongelouvigen, de Jooden niet mede gerekend, welker getal in het geheel niet gemeld word.
In het laatst verloopen Jaar, volgens de wyze der Romeillen van Paafchen 1792 tot Paafehen 1793 berekend,
was liet getal der Geboorenen 5260, en dat der Dooden
5985, dus 'er in dat jaar 725 meerder geflorven dan ge.
booren zyn; het getal der Geboorenen kan men op. ruim
een Eenëndertigfle, en dat der Gettorvenen op een Agtëntwintigfte, deel berekenen.
Zie hier nog een naauwkeurige Vyfëntwintigjaarige
L y st, der Geboorenen, der Dooden, en der Leevenden:

3 naren.
^769
1770
1771
1772
1773
1771.

?75

X 776

.

3 777

Dooden.

4891
4967
4216
5154
5122
5259

6972

.

5457
5212
5445

.

6646
5850
5740
6183
43°7

.

5656
6546

17Ss
1782

5330
7363

5i 2II

.

•

Leevenlen.
158906
153443
159675
158849
153563
160896
165046

5035

5661
5555

3778
1779
I70

Gehoorenen.

.

5959
5 1 32

1633x0
.

.

.

16 31 02
16-2.1.á}v
16224

7096

16 j 4 2 i^

10223
6934

161895
1623 0 á

5755
5304
537$

.

5125

.

7104

5127
5462
5169
5497

.
.

.

.

.

7905
6984
7203
7121

X 79 2

5227

.

1793

5260

5985

^653i6

132058

1 68 0 53

4059304
Ui:'

1733
1784.
1785

.

5406

1786
11,797

17 83

7240
9501
46034.

•

1789
117 9.0.
1791

•

() Aid. bl. 27.

.

163996
a6T.552
162452

6741

5519

163956
.

.

.
.

.

.

.

1 6 .1595

165441
i63á93
16293
163393
1 62
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Uit deeze Lyst blykt:
i. Dat het getal der Geboorenen in Romen, in de Jan.
ren 1774, driehonderd twee-en- zeventig, in 1775, vier-

honderd twee-en- twintig, en in 1778, tweehonderd een en - taetig, dat der Overledenen heeft overtroffen, doch
in de andere jaaren altoos minder is geweest, liet welk,
het getal der ongehuuwde Geestelyken in aanmerking ge.
noomen zynde, zo vreemd niet is.
2. Dat 'er, in 25 jaaren, 36025 perfoonen meer over-

leden dan gebooren zyn.
s. Dat het middengetal der Geboorenen, in 25 jaaren,
is ruim 5282, dat der Dooden 6723, dat der Leevendeii
16237r.

4. Dat 'er in 178i een zwaare Ziekte, misfchien eerre
Tertiana remnittenr, welke te Ramen, als de Sirocco-wind
aanhoudend , zonder verkoelende regen, waait, in deli
Zomer veele menfchen in liet graf fleept, geheerscht heeft.;
vermits 'er in dat jaar alleen 10223 meníèhen overleden
zyn , en dus 426.. meer dan gebooren ; waaruit ook
blykt, dat de opgave van Dr. JANSSEN vry naauwkeurig is, als by zegt, dat in 1781 meer dan een zestiende
del der Inwoonders van Romen gellorven is (*). Iet
t 734 heeft iets dergelyks plaats gehad; zynde toen een
zeventiende deel der menfchen geflorven.
^. Dat, wanneer men het getal der jaariyks Stervendeti
te Romen, as jaaren door elkander, berekend, bevind,
slat hetzelve een vyf- en - twintigfle gedeelte, gelyk Dr.
JANSSEN zegt (t) , vry zeker uitmaakt der Leevenden.
1 let getal der Geboorenen kan maar iets meer dan een
dertigfile deel der Inwoonders gerekend worden, het welk„
op zig zelve betchouwd, klein is; doch men denke om
het groot getal ongehuuwde perfoonen.
C. Dat , in 1793, zes duizend vier honderd en tien
menfchen meer, dan in 1769, gevonden zyn,en, wanneer
men de 25 jaaren door elkander slaat , had Romen in
1793 drie duizend vier honderd vyf en zestig Inwoon.
ders, zedert 25 jaaren, aangewonnen; zeker een aanmerkelyk getal, wanneer men nagaat, dat, gelyk boven gemeld is, in die 25 jaaren, ,3602; perfoonen meer overleden dan gebooren zyn, het geen, het middengetal here
lend zynde, jaarlyks tusfchen de 14 Cl] 1500 Overlet?euen .neer dan Geboorenen oplevert.
7. nat
-
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7. Dat het opmerkelyk is, dat, daar de fterfte in 178 t,
wanneer 'er meer dan i0000 Dooden waren, en in 1784.
wanneer 'er 9501 geteld wierden , egter het getal der
Leevenden in 1732 met r000 en in 1785 niet 900 ver
waarvan ik geene andere reden kan be--merdwas,
denken, dan de groote menigte van aankomende Vreem.
delingen, waarvan 'er waarfchynelyk een aanzienelyk aantal is blyven woonen.
8. Hieraan kan men ook vry zeker toefchryven, dat
het getal der Mannen dat der Vrouwen byna twintig
duizend in het laati}e jaar overtreft, daar 'er zeer veele
ongehuuwde Mansperfoonen onder die Vreemdelingen zyn;
zo dat de Inwoonders van Romen uit verfchillende Na.
tiën beftaan, en MONTAGNE dezelve niet onaartig by een
Arlequins rok, uit verfcheiden vreemde lappen zamenge+
field, vergeleek.
Nu nog iets wegens de tegenwoordige Hoogleeraaren
in de Geneeskunde te Romen.
Wanneer men de onderflaande Lyst der Notizie ver
JANSSEN (*), zal men zien, dat-gelyktmdivanDr.
'er, zedert het vertrek van dien Heer, onder dezelve eene
aanmerkelyke verandering is voorgevallen.
De gewoone Hoogleeraaren zyn thans de volgende;
Dr. ;tof. Belli, in de Pra&yk der Geneeskunde.
Dr. Sof. Miciari, in de Botanie.
Dr. joh. Maria Dolpi, in de Geneesk. Pracyk.
Dr. Leop. Micheli, in de Anatomie.
Dr. Paic. Adinolfi, in de Theorie der Scheikunde.
Dr. 3,of. de Rosfi, Lyf-Arts van den Paus, in de Befpie..
gelende Geneeskunde.
Dr. Fr. Asdrubali, in de Vroedkunde.
Dr. of. Sirco, in de Heelkunde.
Dr. foh. Bapt. Micocci, in de Pathologie.
De buitengewoone Hoogleeraaren zyn:
Dr. N. Martelli, in de Materies Medica.
Dr. P. Lupi, in de Geneeskunde.
Verzonden uit Utrecht, 24. Febr. x794.
(*) Aid. bi. gr.
FO
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(Vervolg en Slot van U. 69.)
nfchiild, en de natuurlyke vryheid der herderlyke een.
wen, zyn nog bewaard gebleeven onder de Morlac.
O
chi, of ten minhen zyn 'er veele trekken neg van te be-

fpeuren in de plaatzen het verlie van onze Vastigheden
verwyderd. Zuivere hartlykheid van gevoelens is daar nog
niet bedwongen door andere in agtneemingen , en ver•
toont zich zonder eenige onderfcheiding van omíiandig_
heden. Eene jonge fchoone 'Morlackifche Maagd , die
tenen Man van haare Landstreek ontmoet , kuscht hein
hartlyk, zonder de minfie ondeugende, of onzedige, ge.
dagte. Op Heilige Dagen komen alle de Vrouwen en
jonge Dogters op het Kerkhof zamen, en kusfchen elkander; zo dat zy allen van een en dezelfde Familie
feheenen te zyn. Menigmaalen heb ik het zelfde waar.
genomen op de Marktdagen in de Zeefleden , waar de
Morlacchi komen om hunne goederen te verkoopen. Op
Feesten en vrolyke Partyen worden , behalven het kus.
fchen, eenige andere kleine vryheden met de handen genomen, die wy onbetaamelyk zouden keuren, doch op
welke zy niet letten; en, des vermaand, zeggen zy, 't is
enkel fpel, en het betekent niets. Van dit fpel ontleeneu
egter hunne Minnaaryen niet zelden het begin, en heb.
ben dikwyls een ernftig einde, als de Gelieven zich met
elkander verftaan.
Zeer zelden gebeurt het, op plaatzen verre van de
Kust verwyderd, dat een Morlack een Meisje tegen haar
wil wegvoert, of onteert: beftondt iemand zulks, de jonge
Dogter zou ongetwyfeld in ftaat zyn om zich te ver
Vrouwen zyn, hier te Lande, weinig-deign;wat
minder flerk dan de Mannen. De gewoonte brengt mede,
dat de jonge Dogter zelve den tyd en de plaats der weg
als zy zich wil ontflaan van andere-voeringbam,
Minnaars, van welken zy eenig liefdeteken, als een Koperen Ring, een Mesje , of iets dergelyks, ontvangen
heeft.
De Morlackifche Meisjes houden zich vry zindelvk,
toot zy een Mau gekreegen hebben; doch, naa liet Huwe-
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welyl:, geeven zy zich aan de verregaand1 e onzindelyk.
luid over, even of zy de veragting, met welke zy belhandeld worden, wilden regtvaardigen. Met dit alles kan
Dien niet zeggen dat de jonge Dogters alhier een aaIi .
genaame geur van zich afgeeven; dewyl zy gewoon zyn
het hair met boter te bellryken, die welhaast, rans worden ?o, geene welriekende geur verfpreidt.
De Kleeding der ongetrouwde Vrouwen, onder de Mor.
lu chi , is, wat liet 1loofdcierzel betreft, de zamengeíteidi're en grilligf'e welke men zich kan verbeelden: ge.
trouwd zynde, mogen zy niets anders draagen dan een,
Boek , 't zy wit, 't zy gekleurd, om 't hoofd gewonden.
Doch de jonge Dogters gebruiken een roode Kap, waar
aan zy doorgaans een op de fchouders afhangenden sluier
hegten , ten teken van haaren maagdom. De rykere
vercieren deeze Kap met h:rengen van zilveren munt,
waar onder men niet zelden zeer oude en kostbaare ziet_
Zy hebben daarenboven oorringen , zeer keurig gewerkt,
en kleine zilveren kettingjes , met halve maantjes, aan
liet einde. Dan de armer Poort moet zich vergenoegen
met eenvoudige Kappen; of, zo zy eenig cieraad heb
kleine vreemde fchulpjes, ronde gla--ben,flathi
zen koraalen, of brokjes tin.
De voornaamlle verdienlle van deeze Kappen, waaruit
de (maak blykt der Morlackifche jonge Dogteren, en die
tevens haare grootsheid flreelt, bef'aat daar in, dat zy,
door de menigte van vercierzelen, de oogera trekken van
allen die zich omtrent haar bevinden; terwyl het geraas,
daar door gemaakt, by 't minfee fchudden van het hoofd,
dezelfde uitwerking doet. Hierom voegen zy ook halve
maantjes van zilver of tin, kleine kettingjes en hartjes,
valfche fleenen en fchulpen, kortom alles wat flikkert,
in haar Hoofdcierzel. -- In eenige Streeken voegen zy
kuiven van veelerlei - kleurige vederen als twee hoornerf
aan dit Kapzel toe; in andere altoos 'oeevende pluimen
van glas, of ook kunftige bloemen, welke zy in de Zeehaven - Reden koopgin. In de verfcheidenheid deezer grillige vercierzelen, fpreiden zy niet zelden een vindingry(c
vernuft ten toone. Haare Hembden, op Heilige Dagen, zyrz
geborduurd met roode zyde, en zomtyds met goud; 'r
geen zy zelve doen, by liet oppasfen van haar Vee: men
moet ver[Ield than over de keurigheid, waar mede dit
gedaan is.
Beide oude en jonge Vrouwen draagen om den lias:.
f ,reil®
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strengen glazen koraalen , van onderfcheide grootte eu
kleur; en veele ringen van koper, tin of zilver, aan de
vingeren. Haare armbanden zyn van leder, bewerkt met
tin of zilver. Zy borduuren het borstfluk , of vercieren hetzelve met fchulpen en koraalen. Keurslyven
zyn 'er onbekend, en 'er komt -geen balyn of yzer in
Naare jakken. Een breeden wollen gordel flaan zy over
het jak; deeze is veeltvds met fchulpen bezet, en blaauw
van kleur, en daarom Modrina geheeten. Haar overkleed,
zo wel als jak, is eene foort van fergie; beide reiken
z-y tot aan de enkels. Het onderkleed is met fchailaken
gezoomd, en heet Sadak. In den Zomer gebruiken zy
geen Modrina, en draagen de Sadak zonder mouwen over
een linnen jak of 't hemd.
De jonge Dogters draagen altoos roode kouïe.r. , en
haare Ichoenen worden, gelyk die der Mannen , Opanke
genaamd. De zool is van onbereide Osfenhuid ; en het
bovenfile gedeelte beflaat uit geftrengelde Schaapenlederen
riemen , Apute geheeten : deeze maaken zy vast boven
de enkels, eenigzins gelykende op de Cothurnen der Ouden. De ongetrouwde Vrouwen, zelfs van de rykíte Faindien , mogen geen ander fchoeizel. draagen; doch , ge
Raat het haar vry de Opanke te laatera-trouwdzyne,
naaren, en zich van Turkfc/ie muilen te bedienen.
Onder de gemelde ryk opgesierde Kappen, draagen de
jonge Dogters het hair gellrengeld; doch, getrouwd zynde, laaten zy het los hangen , zeer voorwaards, zoms
knoopen zy het onder de kin toe, en hebben 'er altoos
medailles, koraalen, of doorboorde fi:ukjes geld, naar de
Tartaarfche of 4mericaanfche wyze, in geftrengeld.
Eene ongetrouwde Vrouw, die befchuldigd wordt haare
kuischheid verlooren te hebben, loopt gevaar, dat haar
de Kap openbaar in de Kerk van 't hoofd gerukt wordt
door den Priester , en dat een haarer Bloedverwanten
haar, ten teken van eerloosheid, het hair affnyde. , Hier•
om is het, dat, wanneer eene jonge Dogter zich in een
ongeoorlofden minnehandel heeft laaten inwikkelen , deeze
doorgaans haar teken van Maagdlyken ftaat aflegt, en na
een ander gedeelte des Lands trekt.
Niets is algemeener onder de Morlacchi, dan dat de
Huwelyken geflooten worden onder de Oude Lieden der
wederzydfche Familien , inzonderheid wanneer de Par•
tyen op een wyden afftand van elkander woonen , ein
elkander noch zien, noch kenren. Het gewoone beweegY IN• 1794, NO. S.
Mid,
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middel tot deeze Egtverbintenisfen is de eerzugt ont
verwant te worden aan een talryke en magtige Familie,
beroemd door dappere Mannen voortgebragt te hebben.
De Vader van den aanftaanden Bruidegom, of eenige andere nabeflaande Bloedverwant van jaaren , gaat de jonge
Dogter vraagera, of liever eene jonge Dogter van zulk
eene Familie, doorgaans zonder eene bepaalde keuze. —
Hierop worden alle de jonge Dogters van den Huize
aan hem vertoond , en by verkiest die hem best aan.
ítaat; fchoon by doorgaans het regt van de oudfle in
agt neemt. Eerie weigering in zulk een geval is zeldzaam :
en doet de Vader van het geraagde Meisje zelden veel
onderzoeks na de omflandigheden van de Familie dij
haar verzoekt. Zomtyds wordt de Dogter van een Mees.
ter ten l uwelyk gegeeven aan den Zoon van een Dienaar,
of Landbruiker , gelyk in de tyden der Oudvaderen gebruik.
lyk was: zo weinig agt men de Vrouwen daar te Lande.
By deeze gelegenheden, nogthans, genieten de jonge
Dogters der Morlacclii een voorregt, 't welk de onze ook
wel zouden wenfchen te bezitten, en 't geen zy roet de
daad behoorden te hebben. Want by,, die de vraag
doet, in zyn oogmerk geslaagd zynde, is verpligt heenen
te gaan, en den Bruidegom te brengen. Zyn de jonge lieden, als zy elkander zien, over elkander te vrede, dan
wordt het Huwelyk geklonken , anders niet.
In eenige Streeken is het de gewoonte, dat de Bruid het
Huis en de Familie van den Bruidegom gaat zien, eer zy
liet beflisfend jawoord geeve ; indien de plaats of de
I erfoonen haar niet aanftaan , mag zy al het voorheen
bepaalde voor van geene verbindende kragt rekenen. is
zy des wel voldaan, dan keert zy na haars Vaders huis
weder, begeleid door den Bruidegom en de naaste Bloed
bepaalt 'er den Trouwdag, op welken-verwant.M
de Bruidegom aan 't huis der Bruid komt, vergezeld van
zyne voornaamile Bloedverwanten, die, te deezer gelegenheid, den naam van Svati draagen, allen gewapend en
te paard gezeten zynde, in hunne beste kleederen, met
een Pauwenveder op hun muts; het onderfcheidend cieraad der geenen die ter Bruiloft genoodigd zyn.
Het Gezelfchap gaat gewapend, om eenigen aanílag, be.
raamd ter ftoorenis van het Bruiloftsfeest, af te veeren;
in oude tyden viel dit niet zeldzaam voor: zulks wyzen
veele Nationaale Heldenzangen uit.
De Bruid wordt met een íluier overdekt, en omringd
door
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door de Svati, te paard gezeten, ter Kerke gebragt. De
Trouwplegtigheid wordt volvoerd onder het affchieten van
fnaphaanen, piftoolen, en een vreeslyk geroep, 't welk volduurt tot zy in het huis haars Vaders, of dat des Bruide.
goms, wederkeert, indien hetzelve niet te ver af gelegen is.
Elk der Svati heeft zyn byzondere post, zo wel geduurende den Optocht , als flaande het Bruilofisfeest,
't welk begint ©nmiddelyk naa dat zy uit de Kerk komen. De Parvinaz gaat voor allen, zingende zodanige
Zangen als hy denkt dat best ter gelegenheid pasfen.
De BariaEtar zwaait een lans met een zyden banier
daar aan vastgemaakt, en een appel op de punt. 'Er
zyn twee Baria5tars, en zomtyds vier, by zeer aanzienlyke
Huwelyken. De Stari-fvat is de voornaamfle Perfonadié
in den trein ; en de aanzienlykife der Bloedverwanten
wordt doorgaans met die, waardigheid bekleed. Het is
de pligt van den Stacheo, de. bevelen van den Stari fvat
te ontvangen en te gehoorzaamen. De twee Diveri , die
's Bruidegoms Broeders moeten zyn, zo hy dezelve heeft,
zyn beftemd om de Bruid op te pasfen. De Komorgia, of
Se4fana, wordt afgevaardigd om de Huwelyksgave te ontvangen en te bewaaren. Een Ciaous draagt een Standaard,
en let op de orde van den optocht, als Ceremoniemeester. Hy zingt, Breberi, Davori, Dobrafrichia, Sara, Pico;
altemaal naamen van oude Huisbegunitigende Goden. Bukha draagt den Drinkkop, zo wel op den tocht als aan
tafel. Alle deeze Bedieningen worden verdubbeld, en
zomtyds driedubbeld gemaakt , naar gelange van de tal•
rykheid des Gezelfchaps.
De eerlle Vreugdedag wordt zoms gehouden ten hui•
ze der Bruid, maar doorgaans aan dat des Bruidegoms,
werwaards zich de Svati, naa de Huwelyks- Inzegening,
in aller yl heen begeeven: ten zelfden tyde loopen 'er
drie of vier Mannen te voet, om de goede tyding te brengen ; die het eerst liet Huis bereikt , ontvangt ter belooning
eene foort van Handdoek, aan de kanten geborduurd.
De Domachin, of het Hoofd des Huizes , komt zy:te
Schoondogter te gemoet; een Kind wordt haar toegereikt,
eer zy aftygt, om hetzelve te omhelzen. Is 'er geen Kind
in huis, dan leent men het by de Buuren. Dan biedt
de Schoonmoeder, of, in haare plaats, Bene andere Vrouw
Bruid, een Koornzeef aan, ge.-lykeBodvrwánt
vuld niet onderfcheide foorten van Graai, Nooten, Amandelen, en andere kleine Vrugten , welke de Bruid, by
H -7
hag.
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handen vol, agter zich heenen werpt op de 1Svati. De
Bruid zit, op den eerílen dag, niet aan de groote ta.
fel, maar heeft 'er een voor zichzelve, de twee Divert
en den Stacheo.
De Bruidegom zit met de Svati aan tafel; doch op
den dag aan de Huwelyksvereeniging gewyd mag hy
niets losmaaken of aan hukken fnyden. Zyn vleesdi
en brood wordt voor hem gefneeden. 't Is de zaak van
den Domachin,de Drinkconditien in te Rellen, en de Starifvat is de eerfie die dezelve drinkt. Meestentyds gaat
de Bukkara, een vry groote houten kop, rond. Eerst
drinkt men den Befchermlieilig der Familie , vervolgens
het welvaaren van het Heilig Geloof, en zomtyds helI n zy gezondheden in van hooger en eerwaardiger Benaaming.
Op deeze Bruiloftsmaalen heerscht de grootíte overvloed, en ieder van de Svati brengt 'er het zyne aan
toe, door het zenden van een aandeel fpyze. De Maal
vangt aan met Vrugten en Kaas, de andere geregten-tyd
komen daar naa , rechtdraads ftrydig met het geen by
ons in gebruik is. Alle foorten van Huisgevogelte , en
Schaapenvleesch , wordt ryklyk ,opgedischt a doch zeer
zeldzaam eet een Morlack Kalfsvleesch , en misfchien
nooit, of hy moet 'er, buiten zyn Land, toe worden overgehaald. Deeze afkeer van Kalfsvleesch is zeer oud onder de Morlacchi. St. JERONIMUS maakt 'er melding van
tegen JOVINIANOS; en TODIE0 MARNAVICII, een Bosnisch
Schryver, die in den aanvang der laatíle Eeuwe leefde,
zegt, dat de Dalmatiërs, niet bedorven door de ondeugden der Vreemdelingen, zich, tot zynen tyd toe, onthíelden van Kalfsvleesch, als een onrein voedzel. — De
Vrouwlyke Bloedverwanten, indien zy genoodigd zyn ter
Bruilofte, eeten nooit aan tafel met de Mannen, dewyl
liet eerre vaste gewoonte is dat zy afzonderlyk eeten.
Naa het Middagmaal brengen zy het overige van den
dag door met danfen , liet zingen van oude liederen,
en allerlei fpel, waarin behendigheid of vernuft te pasfe
komt. 's Avonds op een gepast uur, naa den Avond.
maaltyd en het drinken der drie flaatlyke Gezondheden,
vergezelt de Knum den Bruidegom na het Slaapvertrek,
doorgaans in den kelder of in den ítal, werwaards de Bruid
gebragt wordt door de Diveri en den Stacheo; doch de
drie laatstgerneiden moeten vertrekken, en de Knum blyft
alleen by het nieuwlings getrouwde Paar. indien 'er eemg
be-
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beter bed is dan ftroo , legt hy Bruid en Bruidegom
daar op neder, en, den gordel der Bruid losgemaakt heb
laat hy elk den ander uitkleeden. Het is nog maar-bend,
weinig tyds geleden dat de Knum verpligt was de Bruid
geheel te ontkleeden; doch dit is thans buiten gebruik;
en, in Rede hier van, heeft hy het voorregt om haar te
kusfchen zo dikwyls het hem behaagt , waar hy haar
ook ontmoet; welk voorregt in de eerfte maanden iets
aangenaams moge hebben , doch welhaast zal walgen.
Als zy beiden uitgekleed zyn, gaat de Knum heersen, en
fielt zich luisterende aan de deur des vertreks, zo 'er
een deur is. Het behoort tot zyne taak de voltrekking
des Iluwelyks aan te kondigen. Dit doet hy met het
af1Èhieten van een piftool, en dit wordt beantwoord door
veelen van het gezelfchap. Den volgenden dag eet
de Bruid, zonder haar fluter en maagdlyk hulzel, aan tafel met de Svati, en moet de dikwyls ruwe dubbelzin.
nigheden en laffe boerteryen hooren van de weinig kie•
fche en zomtyds dronken Gasten.
De Huwelyksfeesten, by de oude Hunnen Sdrave, en by
onze Morlacchi Sdravize, geheeten, hebben zeker aanleiding
gegeeven tot het Italiaanfche woord Stravizzo. Deeze duc.
ren drie, zes, acht of meer dagen, naar gelange van de
middelen of de mildheid der Familie by welke de Egt.
verbintenis voorvalt.
De nieuw getrouwde Vrouw heeft op deeze Vreugdedagen geene geringe voordeelen; deeze loopen menigmaal
booger dan de geheele Huwelyksgave welke zy mede
veelal bell,aat in haare eigene Kleederen, en-brengt,di
zomtyds een Koe; ja liet gebeurt nu err dan, dat de Ouders, in fiede van Geld aan haare Dogter ten Huwelyk
te geeven, iets van den Bruidegom als een prys bedingen. — De Bruid brengt alle morgens, zo lang de
Feestdagen duuren, water aan de Gasten om de handen
te wasfchen, en elk deezer werpt een klein flukje gelds
in de kom., naa het verrigten deezer reiniging, welke,
behalves op zodanige tyden, by hun zeldzaam gefchiedt.
Het Baat der Bruid ook vry, andere kleine fchattingen
den Svati af te prachen, door liet wegt1eeken van hun
iets anders 't-neScho,Mutzesfno
welk zy noodig hebben, 't geen zy moeten losfen door
een ftukje gelds, volgens de waardeering des gezelfchaps.
En , behalveu alle deeze vrywillige of afgeper(fe opbrengingen, moet ieder Gait zeker Gefchenk geeven aan de
geH
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getrouwde Vrouw, als hy, op den laatf.Ien dag van de
Sdravize, affcheid neemt; als dan deelt zy, in vergelding,
eenige kleinigheden uit , beflaande in hemden, mutzen,
handdoeken, en dergelyke.
De Huwelyksplegtigheden zyn bykans juist dezelfde
door het geheele uitgebreide Land der Morlacchi; en die by
de Boeren, en ó,p de Zeekust van. Dalmatie, Jftria, en de
Eilanden, verfchillen 'er weinig van. Nogthans is 'er onder de verfcheidenbeden een op het Eiland Zlarine, naby
Sebenico ,merkwaardig genoeg om byzonder vermeld te worden. A!daar moet de Stari fvat,(dien men natuurlyk veronderflellen mag dat op dat uur veel gedronken heeft,) met
een bloot breed zwaard , met één flag den bloemkrans
van het hoofd der Bruid affaan, als zy gereed is om na
bed te gaan. — Op het Eiland Pago, in het Dorp Novoglia , (waarfchynlyk Gisfa by de oude Aardryksbefchryvers,) heeft een grappiger en min gevaarlyke gewoonte
plaats; doch die in woestheid voor de gemelde niet behoeft te wyke-n. N .a (lat het Huwelyksverdrag geflooten
is, en de Bruidegom komt om zyne Bruid na de Kerk
te geleiden, doet de Vader, of Moeder, by het overleveren , eene vergrootende optelling van alle haare kwaade
hoedanigheden ; zeggende: „ \'Veet, daar gy haar tog
„ wilt hebben, dat zy tot niets deugt, dat zy. boosäar„ tig , koppig, is , enz." Waarop de Bruidegom , een
fhiursch gelaad aanncemende,zich tot de Bruid wendt, met
de woorden: „ Ach! dewyl dit zo is, zal ik u leeren u
,,- beter te gedraagen ! " en ten zelfden tyde geeft hy
haar een flag of floot, of betoont haar foortgelyk eene
galantery, die Beenzins uit jok is. Het fchynt, in 't algemeen, dat de . Morlackifche Vrouwen, en misfchien de
meeste Dal;natifche, de lnwoonders der Steden. uitgezonderd, geen mishaagen hebben in door haare Minnaars
of Egtgenooten geflaagen te worden.
In de nabuurfchap van Dernith, zyn de Vrouwen,
geduurende het eerfte jaar naa het Huwelyk, verpligt, alle
Kennisfen huns Volks, die ten haaren huize komen, te
kusfchen ; doch, het eerfte jaar verfireeken zynde, zyn
zy van die pligtpleeging ontflaagen; en waarlyk, zy. worden alsdan zo morfig, dat zy het niet wel langer kunnen doen. Misfchien is de vernederende wyze, op welke
zy behandeld worden door hunne Mannen en Bloedverwanten , teffens de oorzaak en het uitwerkzel van de
fchandelyke verwaarloozing haarer eigene perfoonen. Als
een
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een Morlacksch Man van zyn Wyf fpreekt, voegt by
'er altoos by, met uit, verlof. Heeft de Man eene BedItede , de Vrouw moet op den Vloer daar naast Ilaapen.
In de huizen (ier Morlacchi my onthoudende , heb ik
dikwyls gezien, dat de Vrouwen met veragting beje.
gend worden; en ik moet bekennen, dat de Vrouwen, in
deeze Landkreek, geenzins beminnelyk zyn, en dat zy de
weinige gaven der natuure nog misvormen en verkwisten.
De Zwangerheid en de Verlosfing deezer Vrouwen moeten ons vreemd voorkomen, by welken de Vrouwen, niet
alle de voorzorgen in den f{aat der Zwan--tegnflad
gerheid en naa de Verlosfing gedraagen, zo veel lyden.
Een Morlackifche Vrouw verandert niets in haar eeten
en werk gednurende haare Zwangerheid; dikwyl verlost
zy zichzelve in 't veld, of aan den weg, neemt het Kind,
wascht het in het eerffe water 't geen zy aantreft, brengt
het t'huis , en keert den volgenden dag weder tot haar
gewoon werk, of het hoeden der Kudde.
De tedere Schepzels , zo agtloos behandeld in de eer
worden, vervolgens, in elendige doeken-#I:eognblik,
gewonden, waarin zy drie of vier maanden blyven, onder dezelfde agtlooze oppasfing. Deeze tyd voorby zynde, worden ze losgelaaten, en toegelaaten in de hut, en
voor dezelve oen te kruipen, tot zy van zichzelven leeg
ren recht overëinde te gaan; en teffens verkrygen zy die
maate van flerkte en gezondheid , welke de Morlacchi
bezitten, en bekwaam zyn, om, zonder het minfte ongemak, de naakte borst aan de ffrengfle koude en guurIte
fineeuwbuijen bloot te (tellen. — De Kinderen laat men
zuigen zo lang de Moeder eenig zog heeft, of tot dat
zy weder zwanger is; en, indien dit niet voorvalle in
drie, vier of zes, jaaren, blyven zy al dien tyd voedzel
uit 's Moeders borfien Naalen. De lengte der Borften
van de Vrouwen by de Morlacchi is verbaazend ; zy
kunnen den Kinderen de borst geeven over fchouder, en
onder den arm door.
Men laar. de Jongens zonder broek loopen in een
hemd, dat tot aan de knie reikt , tot den ouderdom
van dertien of veertien jaaren. Zy volgen hier in de gewoonte van Bosfina , aan de Porte onderworpen, waar
geen Haraz, of Hoofdtax, van de Jongers betaald wordt,
tot dat zy broeken draagen ; vóór dien tyd worden ze
aangemerkt als Kinderen , niet in utaat om te arbeiden of
hun brood te winnen.
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By het gebooren worden van Kinderen, en bovenal by
de geboorte van het eerie Kind, zenden alle de Bloed
Vrienden Gefchenken van eeten aan de-verwant
Kraamvrouw , of liever aan die verlost is ; en de Familie houdt een Gastmaal van alle deeze Gefcheuken by
elkander gevoegd. De Vrouw gaat niet te Kerk dan
veertig dagen naa de Verlosfing.
De Morlacchi brengen de jeugdige jaaren door in de bos.
fchen , het Vee oppasfende. in dat gerust en ledig leeven worden zy zomtyds zeer behendig in het inyden
van hout niet een mes. Zy vervaardigen houten Koppen,
en Fluiten , vercierd met laag verheven beeldwerk , niet
geheel van verdienden ontbloot , en waarin de vinding,
rykheid deezes Volks doorstraalt.

AANI1ERKINGEN, GEDUURENDE EEN ZESWEEKS VEIia
BLYF IN OXFORDSHIRE EN GLOUCESTERSHIRE s III
DEN JAARE D'MDCCXCII.

(Vervolg van bl. 78.)
-TWEEDE BRIEF.

Oxford, Aug. 1790,
UYN HEER!

k kwam in Oxford over de Magdaeen-Brug, die, be•

halven de fchoonheid van den bouwtrant, de byzon.
Jderheid
heeft, dat dezelve meer dan de helft over den

droogen grond loopt ; de rest gaat over twee kleine arm e n van de Cherwell. Vereenigd, zouden deeze eenige
voldoende reden kunnen geeven voor den aanleg van een
Brug, vyfhonderd en zes•en.twintig voeten lang. STIJEELY verhaalt ons, dat de oude Brug tweemaalen zo
breed was als de Londen-Brug; doch dit is eene verzekering , welke ik hoop dat in twyfel getrokken mag
worden, zonder dat men daar door den naam van een
hardnekkig Twyfelaar zich op den hals haale.
Toen ik, omtrent tien jaaren geleden, in deeze Stad
was, kon ik 'er niet lang blyven; dan nogthans lang ge roeg om nay te overtuigen, dat 'er geene plaats in dit
Koningryk is, welke grooter veld aanbiedt om de gedagten
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ten bezig te houden, of meer velfciieidenheid van voorwerpen om de nieuwsgierigheid uit te lokken. Een een
afgezonderd leeven is tot geen van beide deeze-zam
oogmerken gefchikt. Eenzaanie Denkers geeven zich ge.
reed aan vooroordeelen over; zy zyn fchaars van voor.
werpen voorzien, en hebben een zeer bepaalden gezigteinder. Geftadige eenzaamheid is eerie gevangenis voor
den. geest. Maar om veel te denken, en tot eenig gewigtig einde te denken , is het noodig onzen Rand te
veranderen, van plaats tot plaats te gaan, te zien en te
hooren wat gezien en gehoord kan worden. Afzondering
daar naa zal vrugtbaar weezen ; want wy hebben dan
de middelen opgedaan om dezelve zodanig te maaien.
Het is onmogelyk deeze Stad te zien zonder d:t 'er
een vloed van denkbeelden op ons indringt, van weike
wy ons niet kunnen ontflaan ; dan het kost geene ge
moeite dezelve in orde te fchikken. De vereeni--ringe
ging onzer denkbeelden is groot , onze aandoeningen zyn
ieevendig , onze herinnering is belangryk , wanneer wy
dien Zetel van ouden luister en vroege Letterkunde befchouwen ; wanneer wy ons op dien eigen grond bevinden , welken de Zanggodinnen eerst verwaardigden te
vereeren, en welken haare begunstigde Zoonen, door al.
le volgende eeuwen, als om ftryd, poogden te versieren;
wanneer wy de volmaaking naagaan van die ruwe begin.
zelen, die de gedagtenis van ALFRED kenmerken ; wan.
neer wy den voortgang van verlichtende Weetenfchap
volgen, van de onbefchaafdheid der Kloosterbygeloovig.
beid tot de daadtelling van gezuiverden Godsdienst en
edeldenkende Wysbegeerte. Hoe groot is de verfcheidenheid onzer herinneringen, hoe belangvol worden onze overdenkingen, als wy hier naagaan wat de Tyd
voortgebragt en de Gefchiedenis bewaard heeft.
Wy kunnen niet gereedlyk de liefde tot het geen oud
is uit onzen zin zetten in de Schoole der Letterkunde.
Oud en eerwaardig fchynen zamengevoegd in het zelfde
denkbeeld. Indien wy koel en onverfchillig konden zyn
voor de gedeNktekens van geleerden Yver en Vaderlandsliefde, wat zouden wy winnen? Wat zouden wy winnen door een verfmaadende verwerping van het te rug
zien op vroegere dagen? Wat zouden wy winnen by het
berekenen hoe veel 'er zou hebben kunnen befpaard worden, indien alle deeze Gethifche en Griekfche Overblyfxels eenvoudige Gebouwen geweest waren , zonder cieraad,
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raai, zonder vastheid? Neen , myn waarde Heer! lasten
wy niet verwoesten de gedenktekens van milddaadigheid
aan de Geleerdheid beweezen, in de barbaarschfte eeuwen
zelve gefpaard.
De begeerte, om de Gefchiedenis der Volken, en van
merkwaardige Steden, tot de verafgelegeníle eeuwen der
oudheid te brengen, is een zwak , (misfchien een allerfchadeloost zwak,) waar van geen Volk zich tot nog
ontdaan heeft. Het is verwonderlyk naa te gaan welke
poogingen men gedaan heeft om de zeer hooge oudheid
van Oxford te bewyzen. ANTHONY WOOD heeft veel in
dit vak gewerkt; maar WOOD, die, over het geheel, meer
opregtheids bezat dan veelen die zich voor Oudheid
erkent, dat by niet veel betrouwen-kundigetv,
flelde op 't geen men ter ftaaving hier van in 't midden bragt. ROUSE , de Warwickfche Oudheidkundige,
denkt, of liever zegt, dat deeze edele Stad bykans duizend jaaren vóór CHRISTUS beltondt, en vergelykt, gril
genoeg zeker, Oxford by Yerufalena , om dat de Berg-lig
Calvaries buiten de wallen van 7erufalem lag, even als
Mount Plea%ant, of Bellenvont, buiten de wallen van Oxford. Ik weet niet tot welk een rang van waarfchynlyk.
heden ik dit moet brengen ; doch het levert een blyk
op van de Volkstrots der onbefchaafde eeuwen. Ex uno
d fce onincs.
W-t'y mogen, nogthans, den hoop van ongerymdheden
(Ier overleveringen wel gefchift hebbende , met regt be.veeren , dat Oxford , als Bene School van de Geleerd.
licid welke die tyd medebragt , bekend was vóór de
Regeering van ALFRED; en hier mede, daar Cambridge
van eene veel laater tyd is, zyn de Oxforders thans, geloof ik, wel voldaan.
Op vry goed gezag, zyn wy onderrigt, dat, omtrent
den tyd der Vermeesteringe , Oxford zeven honderd en
vyftig woonhuizen telde. In den Jaare MCC, waren 'er
zo veel Studenten, dat 'er drie duizend, ter oorzaake van
eenïg misnoegen, op één tyd zich van daar begaven.
Maar het blykt, dat de Ouders, in een veel vroeger tyd
dan deeze, verpligt geweest zyn hunne Zoonen na Ox.
ford te zenden: 'er is nog voorhanden een Wet van
ALFREn , welke beveelt, „ dat alle Vrye Lieden in het
Ryk, die tachtig morgens lands bezaten , hunne Zoouien in Geleerdheid moesten opbrengen, tot zy ten min„ flen vyftien jaaren bereikt hadden; ten einde zy mog„ ten

IN OXi'ORDSFIIP,E, ENZ.

lig

„ t a geleerd worden coo te kennen, Manden van her•
„Rand te zyn, en geiukk%, te leeven: want een 1M1an,

die vry geboord n en egter ongeieerd is, agten wy niet
„ meer dan een beest , of een harfenloos lichaam , en
„ een grooten zot."
De deïeerdheid deezer plaatze bragt, egter, fegts eene
cmvolkomene kennis van GOD , weinig middelen voor
het Verstand, en geen grootera voorraad van Gelui. , voort.
Oxford was veelmaalen in opstand door de gefci;ilten tusfehen de Studenten en de Stedelingen , als mede tusfchen de Vr,emcle en de Enge fiche. Studenten , welke altoos met Hagen , en meer dan eens in moord, eindigden.
In de vroegere jaargin van de Univerfiteit woonden ne
Studenten niet in Collegien, maar in Huizen daar toe gehuurd. Wanneer de Meester een Huis huurde, werd liet
een Hall geheeten , en by de Principal daar van genaamd. in de daad, onze U;,iveríiteiten waren, in den
beginne, niet meer dan Schoolen ; de Studenten leerden
alleen de eerste beginzels; en het zou vergeeffche arbeid
weezen de toenmaalige uitgeftrektheid der Geleerdheid af
te tekenen; als welke, vóór de uitvinding der Drukkunst,
bepaald was tot Kloosters, en geene gedaante of beflendigheid hadt.
Ik wil u, derhalven , niet bezig houden met naafpeuringen die gy , op uw gemak , elders kunt vinden. -Geene plaats in Engeland kan roemen op ztdk een kunilig
vertoon als Ceeforre. IDie Sta', heeft twintig Collegien, en
vyf Hails. Atiauneer gy by deeze de Kerken voegt, en de
opens acre Gebouwen behooreode tot de Univerfiteit, .gis
de Sc'ioolen , bet \MIu eum , enz. en in aanmerking neemt,
d<.t deeze verspreid zyn over cone Stad welke leen drie
Enngeifi he wyler in den omtrek haalt, kunt gy u Benig
c Bui beeeld r en van het genoegen, 't welk het Bezige
van Oxferd ;roet opleveren. Te<,cn de byzondere deelera
moge men tegenwerpingen kennen maaken, maar het geheel befchouwd zynde is 'er niets in Engeland 't geen
'er mede vergeleken kan worden. liet is byzonder eigen aan Oxford , dat, uit hoofde van de wyze waar
op de openihaare Gebouwen over de Stad verfpreid zyn,
het cog zied netgeus kan heenen wenden of het outmoet een voorwerp van treffende grootheid. De uitwerking daar van is niet in een oogenblik afgedaan. Dezel.
ve wordt verf{erkt door overdenking. Fly , die gewoon
is op de voorledene eeuwen te rug te zien , en hier
wordt
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wordt then daar toe als gedrongen, zal niet gevoelloos
blyven op de beffeudige befchouwing van deeze eerwaar
gedenktekens van Godsvrugt, Geleerdheid en Vader.-dige
landsliefde. De Godsvrugt der Stigteren was , indien
zy dwaalde, opregt; hunne Geleerdheid, indien gering $
was geëvenredigd aan de middelen ; en hunne Vader
zal, vertrouw ik , toegejuichd worden waar-landsief
men dezelve niet naavolgt.
Myn eeríle bezoek heb ik afgelegd aan de Boekery vara
de Univerfiteit, de. Beileiaanfche geheeten, naar den naam.
van den Aanlegger; een naam, dierbaarder aan de Liefhebbers der Letterkunde, dan. die vaan alle Helden wel..
;e immer beflonden. Veel tyds heb in deeze plaats
doorgebragt , en , fchoen ik geen lust heb om u op te
houden met byzonderheden die elk weet , zou het onverfchioonlyk weezen niets te zeggen van de grootfte
Boekery in geheel Europa. Dezelve beftaat uit drie groote Galeryen boven de School waar men in de Godgeleerdheid les geeft. Voorheen was hier eene Boeker.y,,
aangelegd door HUME1HR V, Hertog van Gloucester; maar,
ten tyde der Regeering van EDUARD DEN VI, werden de
Boeken gel{ Dolen of vernield. Van diets tyd af, tot
liet einde der Zestiende Eeuwe , was 'er niets dat den
am van Boekery verdiende. Ten dien tyde liet Sir
THOMAS BODLEY , een zeer geleerd Man , allen bedryf
vaares , om zyne dagen toe te wyën aan de oprigting
van de tegenwoordige Boekery. I Iy bezat alles wat ver
werd tot het zamenbrengen van zulk eene Verza.-eisclt
meting ; Geleerdheid, Geld, Vrienden, Tyd, en, 't geer
kragt aan alles byzette, een Geestdrift om het te volg
voeren. In twee jaarera tyds verfchafte hy aan de Boekery voor de waarde van io,000 Ponden, meest in vreemde Landen gekogt. Zyn voorbeeld werd yverig gevolgct
door andere Geleerden; doch hy leefde niet lang genoeg
ons de voltooijing van zyn aangevangen werk te beíchouwen. By zyn Uiterlfen Wil, befprak hy eetje groote font
tot aanvulling van deeze Boekery; doch werd deeze,
door dwaasheid of bedrog van den Uitvoerder diens
Wils, grootlyks verminderd. De Univerfiteit, dankbaar
voor alles wat hy daar aan gedaan hadt , noemde hens
den Stigter, en gaf zyn naam aan de Boekery.
Engeland Preekt uit in yver om groote en wyd[frekA
kende ontwerpen te begun]Iigen , bykans zo ras zy worden voorgefteld. De begeerte om nuttig te weezen, eet
mis.
-
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iisfchien de zugt om een naam te maaken, deed, van
tyd tot tyd , veel aan de Bodleiaarfclie Boekery toevoe.
gen : de laatfie toevoeging die byzondere opmerking ver
werd daar aan gedaan , in den jaare MDCCL V,-dient
door Dr. RICHARD RAWLINSON, den Oudheidkundigen,
die alle zyne Boeken, en een kostbaar Muièum, aan deeze
Boekery maakte.
Tegenwoordig rekent men, dat de Bodleiaanfche Boe kery meer dan vyftig duizend Boekdeeleu bevat. Grootti
ronde getallen, merkt Dr. JOHNSON Op, zyn zelden juist:
dan, in het tegenwoordige geval, is, zo verre ik kan
araagaan, de mistlag aan de goede yde. Daar zyn meer
Boeken dan het gefield ronde getal ; en, indien dit ge.
tal moet onderdoen voor de Vaticaanfche Boekery, overtreft de Bodleiaan/che deeze zeker in één opzigt, in .ie.
Verzameling, naamlyk, van Oosterfche Handlchriften. In
het Escuriaal vindt men, geloof ik, van Arabifche 13oeken de grootfte menigte. De nieuwe Kasten in deeze
Boekery te Oxford worden met fpoed aangevuld, en ik
zag met groot genoegen, dat de Bezorgers eene menigte
van nieuwe en kostbaare Boeken daar deeds aan toevo:gen. Op de orde, in welke de Boeken geplaatst zyn,
valt vry veel aan te merken ; men irroet de Catalogus
met veel aandagts naagaan, eer men eenig bepaald Boek
kan vinden.
De Schildery-Galery is behangen met de Portraiten der
Stigteren van Collegien , en van andere by uitilek ge.
leerde Mannen. Eenige deezer zyn van de hand van
eerfle Meesters. Onlangs zyn ze alle fchoongemaakt.
De Boekery, welke het naast in getal en waarde met
deeze komt, is die van All Souls College. Deeze Boe
onbetwistbaar in die beide opzigten min.-kery,fchon
der dan de Bodleiaanfche , gaat dezelve te boven in
grootschheid van Gebouw, en, 't geen van meer belangs is,
in de febikking der Boeken. De plaats, waar deeze Boeken Haan, is een der íchoonfle van de geheele Univerliteit. Dezelve is twee honderd voeten lang , twee-en-der.
tig breed, en veertig hoog. Deeze evenredigheden zonden, egter, niet zo zeer behaagen, indien zy de geheele
lengte doorliepen ; doch 'er is eene affcheiding in het
midden, ééu-en-vyftig voeten breed ,'t welk als 't ware een
vierkant vormt , in welks midden een Standbeeld haat
van Colonel CODRIziGTON, den Stigter. Boven de Be f
ken.
-
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kenkasten zyn bronzen Beelden van verfcheide Begiftigers.
In deeze Boekery zyn de Boeken naar de Weetenfchappen gerang1chikt, en door die fchikking, (welke de een
alle opzigten de gemaklykfte :is,) kan men-voudigen
eenig Werk met gemak vinden , en met weinig behulp
van de Boekenlyst. Groote vermeerderingen van nieuwe
zo wel als van oude kostbaare Boeken, •en Werken met
Plaaten, zyn 'er onlangs aan toegekomen. In den loop
van weinige jaaren zal deeze Boekery alle andere, de
Bodleiaanfche uitgezonderd , in aantal en kostbaarheid
overtreffen. , 'Er is een Fonds van goo Ponden 's jaar
dien einde; doch ik geloof dat een gedeelte-lyksch,ten
van die fom gebruikt wordt om den Opper- en Onder boekbewaarder te betaalen. De Galery, op welke Boeken
ftiaan, firekt zich langs drie zyden van de Boekery uit;
doch de plaats om te gaan is te fmal, en de balu(Irade
te laag. Het is onmogelyk de ladders te gebruiken om
by de bovenfle planken te komen , zonder een denkbeeld
van gevaar, 't welk weinigen voor een oogenblik zouden
kunnen verdraagen.
Ik weet niet of de Boekery van Christ's Church niet
liet naaste komt aan die van Ill Souls College. De firer•
zameling is talryk en kostbaar. -- Oueen's , New Colleg•, St. 5eohn'r , Exeter en Corpus , behelzen mede Boe kenfchatten ; de laatfle munt uit in Clasfike Schryvers.
Het Boekvertrek in Corpus is donker en naar, en gelykt
veeleer op een pakhuis; doch de Binnenkamer, waar de
Zeldzaamheden bewaard worden ,vergoedt dit ryklyk. De
Verzameling van Principes Editiones der Clasfike Schryveren wordt hier met zeer veel zorgvuldigheid bewaard.
Ik zag 'er een met de hand gefchreevea Historie van den
Bybel, in 't Frausch, keurlyk afgezet. In het overvoeren
uit Frankryk is 'er een Deel weggeraakt : het is niet onwaar
dat de Capitein liet 'Werk by eenig toeval ver-fchynlk
naderhand fchroon:de het te regt te brengen.-minkte,
Een Liefhebber zou , in een vlaag van begeerlykheid,
zich met geen gedeelte vergenoegd hebben.
Wanneer zyne Majelleit , eenige jaaren geleden, zich
hier bevondt, zag hy 'er eene Uitgave van een Claslïk
Schryver, welke hy, in zyne eigene Boekery, niet hadt.
Fly beval zyne Boekhandelaars deeze te bezorgen. Zy
verzekerden hem, dat 'er zulk eene Uitgave niet beftoudr.
„ Gy hebt mis," antwoordde zyne Majefteit, „ gaa na
,,d'
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„ de Boekery Corpus te Oxford, daar kunt gy dezelve
„ zien."
Ten aanziene van de Oxfordfche Boekeryen in 't alge
mag ik, uit het geen ik gezien, en de berigten,-men,
welke ik ontvangen, heb, zeggen, dat ze, in den laatRen tyd , zeer veel verbeterd en verrykt zyn door veel
tegenwoordige Opzienders of-vuldigeankop.D
Bezorgers, of hoe gy ze ook verkiest te noemen, fchynen in 't algemeen (want 'er zyn uitzonderingen) aan
de oogmerken der Stigteren te voldoen, zo verre hunne
Fondfen reiken; want Oxford heeft geen meer rykdoms
dan de behoeften vorderen.
In een der Bcekeryen zag ik verfheide honderden
Boekdeelen in hoopen op den grond liggende. Merk
onderrigtte my dat het Dubbelen waren , die men zou
verkoopen, om het geld daar voor komende te beflee.,
den aan Boeken welke de Boekery nog ontbrak. Dit
is, zult gy zeggen, eene goede fchikking ! --- Dan te
Oxford, zo wel als te Cambridge, is een gefchil gereezen
of het verkoopen van zulke Boeken niet flrydt niet derf
wil der Schenkeren, en, in zo verre, onwettig en onvoeglyk is? en of Perfoonen, die ten oogrnerke mogten
hebben om hunne Boekverzamelingen aan een der Boe
te maaken, daar van niet zullen afzien, als zy-keryn
ontdekken, dat men met de Giften der vroegere Scheikeren dus omfpringt ? Voor en tegen valt 'er wel iets
in te brengen. — Niemand , die eerie Boekery aan
een deezer Collegien befpreekt , kan veronderfteld worn
den zo onverfchillig te weezen, of hy verwagt, dat dezelve ten gebruike zal trekken van het Collegie, overeeni omilig met zyn wil; ook is het eigenaartig, dat hy
de hoope koestert, dat zyn Naam by de Naakomelingfchap zal overgaan, als een Vriend der Letteren, en een
waardigen Zoon van deeze dlma Mater.
Aan den
anderen kant , daar de meeste deezer Boekeryen drie,
vier, of vyf, volftrekt dezelfde, Afdrukken van één Boek
hebben, fchynt men, van ter zyde, aan het oogmerk der
Schenkeren te voldoen , indien men , 't geen van derzelver
verkoop komt, beieedt om de Boekery te verryken.
Ik weet niet of men te Oxford dit gefchil ten voor.
deele van den Verkoop beflist hebbe (*). Te Cambridge,
ver(*) Zints dien tyd ben Ik onderrigt, dat men deeze Dubbele Boeken te Londen verkogc heeft.
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ten. Misfchien zou men een middenweg kunnen betree.
den. Zou men deeze Dubbele niet zamen kunnen brengen om eene nieuwe Boekery te vormen , of dezelve
toevoegen aan Boekeryen, die, om zo te fpreeken, nog
in derzelver kindschheid zyn? Schoon ook in dit gevat
de zwaarigheid , dat men tegen den wil des Schenkers
handelt, overblyve.
Een Heer, die onlangs een deezer Boekeryen begiftigde , bedenkende , dat by niets zou uitrigten als hy
daar aan maakte wat 'er alreede was, verzamelde, by zyit
leeven, met veel kosten en moeite , een Voorraad van
zulke Boeken als hy wist dat aan deeze Boekery mangelden, en befprak 'er deezen aan.
Deeze myn Brief is tot zulk eene lengte uitgeloopen,
dat ik, zo voor u als voor my zelven, hier zal afbreeken , om vervolgens de pen weder op te vatten. Il►.
ben, enz.

(De Derde Brief by eene volgende gelegenheid.)
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Een Cltaraéters

(Uit liet Enge'sek.)
en vollen te vrede te weezen me a het lot des I1lenjc1idoms, is het voorregt van weinigen; daar over te morren
en te klaagen, is der meesten geaartheid; en by wien eene geIteltenis van te onvredenheid de overhand heeft, zal het nooit
aan voedzel ontbreeken om de wydgaapend,te begeerte te voldoen. Zelfs de zodaraigen, die allermeest door Vergenoegd
houden wy ligt verdagt dat hunne tevreden -heidutfkn,
eer ontstaat uit ongevoeligheid dan uit voldoening; en, on--heid
genegen om hun te gelooven wegens het bezit eener deugd
welke wy ontbreeken, zeggen wy, dat de gemaatigdheid hunner
begeerten, en gebrek aan fmaak om dezelve te genieten,
Bene Stoïcynfche ongevoeligheid hervoortbrengt , die door de
Wereld misnomen wordt voor eerre Wysgeerige berusting ira
wat 'er mag gebeuren.
Aan den anderen kant betoonen de meeste Menfchen eene
vuurige drift in alle hunne begeerten ; zy ftreeven voorwaarde
na derzelver voorwerp met heftigheid, en zonder vermoeden
van mislukking; en elke teleurtlelling baart gevolglyk bitterheid
en kleinmoedigheid.

T
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Een middenweg tusfchen de uiterflen verdient, in alle gevallen,
de voorkeuze; en zou deeze misfchien, in dit geval, betree.
den kunnen worden, indien wy altoos in aandenken hielden,
dat de beste onzer genietingen onvolmaakt , en ze alle kort
dat de flaat des tegenwoordigen Leevens nooit-fiondg,zy;
befemd was tot een haat van onafgebrookgn Geluk, en dus
nooit zodanig kan weeen; dat onheilen ons zullen treffen,
ondanks de uiterst aangewende omzigtigheid ; als mede dat de
grootftt maate van omzigtigheid, welke de be te onzer kan aan'wenden, eene zwakke verdediging uitmaakt tegen een vyand,
dien wy niet kunnen voorzien, en tege„ wapenen, tot welker
afweering wy geene wapenrusting hebben; des, derbalven, het
goedé en kwaade deezes Leevens moet aangezien worden als
het onvermydely'k lot des MenschJoms ; dat wy het eerl}e met
gemaatigdheid moeten genieten , en het laat(le zonder hoope.
booze kleinmoedigheid draagei. Zoianige overweegutgen
dikmaals voor den geest herroepen,, en vergeleeken net het
geen ten allen dage gebeurt binnen den kring onzer eigene
waarneeming, zullen ons , ongetwyfeld , die gelyknlaati,gheid
van Zielsg_fteltenisfe verfc'naffen, wel!:e het waar Geluk u i tmaakt , een kragt van draken geeft , en ons wapent tegen
fchielyk opkomende ongelukken. Deeze, in de daad, kunnen
wy niet afiveeren; dan het is verbaazend hoe veel de grootere
rampen des Leevens verzagt en verligt kunnen worden, indien
wy 'er dikwyls op denken, en dezelve gemeenzaam maakera
aan onze verbeelding.
HILARIU$ levert een Character op van een zonderlingen
llempel. Hy is de gefaagendile vyand van alle Grommers en
Klaagers , en, gelyk zyn naam uitwyst, altoos I4olyk. Hy
denkt letterlyk, dat niets kwalyk kan komen, of dat Vlies om
't best gefciziedt. Door eene langduurige hebbelykheid om
ondeugd en ongeluk g;ring te fehatten, en daar, met zekere
losheid van beginzelen, aan te merken, dat het grootste kwaad
ten goede werkt, heeft UILARIUS alles, wat in de Wereld plaats
grypt, ten zynen opzigte bevredigd, fchopn, by tot nog wei'
nig bekeerelingen to zyne gevoelens maakte. Dan zyne by
zondere stellingen zullen best versliaan worden uit een voorbeeld.
De Weelde deezer Eeuwe is een algemeen, en by veelen een
geliefd , voorwerp van berisping ; Wysgeeren, Zedefchryvers,
Leeraars en Dichters, hebben 'er zich tegen vereenigd; maat
tegen alles, wat zy kunnen aanvoeren, zal HJLARIUS op den vol.
genden trant redenkavelen:
Ik bid u , wat is
,, Gy klaagt over de Weelde.
,, Weelde. Wat anders, dan het draagera eener fyner. Kleeding,
„ het bezitten van kostbaarder Huisraad en verderen Toehel ,
dan de laagere Volksrang , die deeze dingen niet vermydeal
om dat zy 'er tegen, of een affchrik van, hebben; maar om
„ dat zy ze niet kunnen kropen. En zodanige dingen noemt
Z
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„ gy Weelde, en zegt dat ze niet noodig zytl. filer in hebt
„ gy ongelyk. Zy zyn noodig voor lieden van allerlei Rangen.
„ Ze zyn noodzaakiyk voor de Armen , dewyl zy zonder
dezelve niet kunnen leeven; ze zyn •noodzaaklyk voor de
„ Ryken, dewyl zonder deeze het leeven hun ondraaglyk zon
„ weezen. Ja, ze zyn noodzaaklyker voor de Armen dan
,, voor de Ryken. Aan de eerstgemelden verfchaffen zy brood
in de veelvuldige werkplaatzen , waar ze vervaardigd . wo'
„ den; 'terwyl derzelver noodzaaklykheid voor de Ryken,
,, fe-hoon weezenlyk , een ftuk van begrip en mode is. Wie
„ ?naakt een van deeze verfraaiende Cieraaden over weikt
„ gy klaagt ? de bezitter niet ; want hy heeft geen het min.
ite denkbeeld, hoe ze gemaakt moeten worden -„ Aanfchouw dat Rydtuig, ea overweeg hoe veele handen 'er
bezig geweest zyu om het te maaken , van hout , yzer,
„ flaal, ieder, fcbiiderwverlt, enz. enz. Vraag den Wagenmaa„ ker hoe veeles Armen hy brood geeft, en hoe veelen dit
„ zouden derven , indien men geen roetzen behoefde? Waar
„ door wordt het arme volk deezes Lands onderfle.und, gevoed
,, en gekleed? voornaamlyk door de Manufa !uureu ; en hoe
„ veele der Manufai'tuuren zyn 'er, die, in den zin welken
„ gy aan dat woord kegt, tot de Weelde behooren? Indien
„ men Linnen, voor Neteldoek en Zyde , of Wolle, in plaats
van Linnen, gebruikte, de Kanten alfcbafte, Yzer voor Zil.
;, ver nam , en gemeen Aardewerk voor Porcelcin en Glas,
„ waarvan zou eene menigte der Inwoonderen beiiaan ? Neen,
„ zékerlyk niet van uwe verílandige aanmerkingen tegen dp
„ Weelde; maar overweeg dit alles ryplyk,en gy zult het door
„ my beweerde bevestigd vinden in elk dier Artykelen, door u
„ als uoodloos en als Weelde gewraakt.
Maar gy zult zeggen, dat de zodanigen, die alle deeze
,,, kostbaarheden bezitten, dezelve niet kunnen bekostigen, en
Wat betekent dit? Zy heb„ zich in den grond helpen.
„ ben goed gedaan aan de Maarfchappy in 'c groot ; de
„ Guinje, welke by niet wist te waardeeren, is gekomen in
dé handen van een die de waarde daar van kent. Deeze
„ Kersfen kosten een Schelling het ttuk ; maar de Hovenier zat
„ de Schellingen, welke by 'er voor ontvangt, niet opeeten:
die Terrine kost veertig Ponden Sterling ; maar de Zilver,, fmit zal die veertig Ponden niet weggeeven voor iets,'t welk
„ by niet noodzaaklyk behoeft; met die fom zal hy een week
„ brood aan veertig Men[chen geeven. Doch de Kooper, de
Eigenaar van dit alles, is geruineerd en met zyn Gezin in
,, de diepíke laagte gebragt? Toegeílaanl maar mogelyk
„ tot den eigen (land waar uit by opkwam, en tot den eigen
,, ftand waar toe hy gefchikt was. Indien iemand by goed
, geluk of het een of ander toeval, die hoogte beklimt,
waarop- bp, do or een ere'geld gedrag, zich zelven niet kan
-
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of niet wil houden, dan is het voeglyk dat by weder daalt.
Intusfchen is hy een middel geweest om een groot ge„ deelte Gelds in voegelyke kanaalen te brengen. Het Geld
„ is niet verlooren om dat hy het verkwist. --- Hier is
„ eene Familie van vier of vyf Perfoonen bedorven , gelyk gy
„ het noemt , en daar hebben duizenden van naarflige Lieden
„ brood gewonnen. Het toegebragte kwaad is zeer gering;
het gedaane goed zeer groot. Het Geld gaat niet in
„ rook weg; wat ecu Gek laat vallen raapt de wyze Man op.
„ Gy vraagt my, of ik niet denk , dat een ieder binnen de
„ paalen zyns Inkomens, met zyne leevenswyze, moet blyven.?
„ Ongetwyfeld , indien het hem behaagt ; doch het i,, geen
„ onheil voor de Maatfchappy, indien hy het niet doet. Welk
een fraaije Wereld zouden wy hebben, indien elk binnen de
„ grenzen van zyne Inkomileu bleef ! My dunkt gy hebt dit
„ Kleed langer dan een jaar gedraagen , uwe Schoenen zyn
„ meer dan half zo oud, en uwe Schoengespen zyn het tweede
„ paar, 't welk gy in uw ganfche leeven gedraagen hebt.
„ Verbeeld u nu dat het geheele Ityk op denzelfien voet leefde.
Wat zou het gevolg weezen? In zulk een geval zoudt gy
„ voor die lieden, als voor Bedelaars, moeten zorgen, die te„ genwoordig voor zich zeven en hun Gezin kunnen zorgen,
„ niet door uwe onderfleuning , maar door te werken voor
„ die Heeren , die 'er niet op gefield zyn om tot den draad
vertleetene Kleederen te draagen, en muisvaale Hoeden op
„ 't hoofd te hebben , die het voor geen deerlyk ongeluk re.
„ kenen, een paar Gespen te breeken, en die fniaak vinden in
„ van Kleedere n te verwisfelen.
„ Gy vaart voort met te vraagen,of ik niet van oordeel ben,
„ dat het iemands pligt in iets op te leggen, 't geen by aan zyne
„ Familie kan naalaaten ? Elk haat het vry , of behoort het
„ vry te flaan , voor zich zelven te oordeeien wat zyn pligt
is. Dat raakt my niet. Maar ik geloof vast, dat, indien
,, elk zyne Familie geen Schelling naaliet, en buiten de verfrag„ ting van 'er één te zullen erven,'er meer gelukkige Familiera
„ zouden gevonden worden dan wy thans zien. Want wat is het
„ gevolg, dat iemand her in zyne magi hebbe om veel Gelds aaa
„ zyne Familie naa te laatera? In de eeríle plaats, dat , indien by
„ wys genoeg is om dit te doen blyken , zy onverduldig haakera
„ na het oogenblik on: in 't bezit daar van te treeden ; en,
ten anderen , hoe wordt het belleed, wanneer het in die
„ handen komt? Flier zal ik my eenigermaate met u be„ vredigen. Wel, liet wordt verfpild in die eigeofle Weelde
„ waar over gy klaagt t immers de Zoons zyn alle Heertjes
„ naar de diode , en de Dogters van de Bon tor.. Gy be„ grypt, derhalven , dat het, in 't einde , op 't zelfde uitkomt.
„ Hy, die hyeen fchraapt, doet niets anders dan een dikke
„ beurs vullen, om op de markt der Weelde leeg gekogt te
„
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„ worden; en het goed, 't geen by niet wilde doen by zyn
eigen leven , wordt naa zyn dood gedaan, op eene wyze
van welke by geen denkbeeld hadt.
Gy moogt onop„ houdelyk tegen Weelde uitvaaren; maar, indien gy niet kunt
bewyzen dat de Wereld buiten dezelve beftaan kan, praat
gy te vergeefsch. Indien gy wenscht te leeven ter plaatze
„ waar geen Weelde is, dan moogt gy, voor een tyd, u be„ geeven in eenes eerst opkomenden Staat , of nieuwlings
„ gevestigde Volkplanting ; even gelyk gy , naar onfchuld en
eenvoudigheid verlangende, die moet zoeken, in de Kinder.
kamer. Neen, myn Heer! Weelde moet 'er zyn: her
„ gedrag der Dwaazen is het onderhoud der Verfiandigen. 41„ lrs

gefchieclt om 't best!"

Dit is eene fchets van den redeneertrant , waar mede HILAttivs de hedendaagfche Weelde verdedigt. Wy kunnen niet
naalaaten gezond verfland in den grond te ontdekken, fchoota
het gebouw , op dien grond flag opgehaald, blyken draagt van
vooroordeel en misduidin g. IIILARius is geen minder Pleiter
voor onderwerping en wel te vredenheid, ten aanziene van elke
andere Ondeugd , Dwaasheid of Ongeluk.
Hoort hy dat een jonge Knaap, door een losbandig leeven,
zyne lichaamsge(leltenis bedorven heeft , by zegt :
„ Wel , myn Heer i wat betekent dit ? Fly was voor geese
„ andere Vern aken vatbaar. Hy heeft ze genooten , en zyn
voorbeeld zal honderden ter waarfchuwing verfirekken,
„ Wat i• by anders dan - een Slachtoffer op her Altaar der On„ dervinding ; een Slachtoffer voor de beledigde waardigheid
„ der Deugd, en van 't Gezond VArfiand? Dat zyne Vrienden
, hem bekiaagen ; de Mantfehappy heeft niets met hem te
„ fchaffen. Gy en ik hebben niets met hem te maaken. Ja ,
,, hadt hy voortgeleefd, gy bemerkt dat by een Vriend zou
„ geweest zyn van die Weelde, door u zo heftig gewraakt.
„ Maar gy zegt , is het niet droevig dat een fchoone jonge
Knaap zo fchieiyk is afgefneeden door zyn eigen onvoor„ zigtig gedrag 5 Zeker is het. Maar , indien deeze jonge
„ Knaapen zo veel in tien jaaren afdoen , als oude Knaa.
„ pen in vyftig kunnen doen , moeten zy zo veel fchie„ lyker gedaan werk hebben. Gy noemt dit droevig, treffend,
„ en wat meer. Maar wie is 'er door getroffen f Wiens ge„ ]aarstrekken wyzen dien fchok vai verbaasdheid uit? Dit is
„ alles beuzelpraat. Ik zou 'er niet over getroffen zyn, indien
gy my verhaalde, dat al de jonge Knaapen in Engeland, in
bun dcutig(te jaar, of daaromtrent, van ouderdom flierven.
„ Het is niets anders dan een natuurlylt gevolg van hunne
„ Leevenswyze. Zv ontvingen een schat van gezondheid, om
'er misfchien vyftig jaares , of meer, op te teeren ; en zy
„ verkoozen de,»elven in de helft van dien tyd te verkwisten.
„ Moesten de Wetten der Natuure omgekeerd worden voor
,, U,
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u, fraaije jonge Heertjes ? Moest de goedheid des Hemels
„ flrafloos befpot worden door eenigen onzer rnedefchepze„ len, om dat ze Heertjes naar de Mode zyn? En dan, nlyn
„ Heer! ziet gy dat zyne Vrienden getrofllen zyn , niet om
„ dat by niet langer kon leeven onder het genadig gebruik
van lichaams- en zielsvergift. Hunne getroffenheid moest
„ plaats gegreepen hebben by zyn leeven, terwyl hy nog in
„ der. Lande der Leevenden , de pïauts der Hope, was."
Niet min vaardig betoont zich IELARIUS, om de werkingen
van Droefheid en Rouwe, over het verlies van waarde Vrienden of Bloedverwanten, tegen te gaan. Wordt hem verhaald,
dat de I-Ieer zyne Vrouw verlooren heeft wier ziekte
fchielyk opkwam, kort duurde , en die hein zitten liet met
Benige jonge Kinderen, beroofd van eene teêrhartige Moeder.
„ En dit, myn Heer!" voert a1LSnlvs hem te bemoei,
„ noemt l:y een Ongelulr. In geene deele. Indien zy een
,, kwaade Moeder geweest ware, dat is, een van uwe dwaaze
Moeders, die Speelgoed van hunne I{inderen maaken als zy
jong zyn, en 'er vervolgens Dwaazen van vurwen; waar is
„ dan hun verlies? Indien zy niet tot die zotte Moeders he„ hoorde , zy zou het misfchien geworden z'n by het op„ groeijeu van haar Kroost, en 'er mogelyk Meunen en l'rou•
„ wen van hebben willen maaken eer zy opgehouden hadden
„ Jongens en Meisjes te weezen. Terwyl deeze Kinderen ,
mislèhieu, nu zullen opgevoed worden door de zodanig; a,
die geene verkeerde rue euegenheid hebben, gefchikt omn
„ het oordeel te overdwarten. -- Mogelyk halt de Man
„ zyne overledene Vrouw lief , en is nu hardylt bedroefd.
„ Maar hoe lang zal zyne genegenheid, hoe lang zyne droe„ fenis, duuren? Wy hunnen geene genegenheid voeden voor
„ 't geen wy niet bezitten , en de geweldig(te droefheid zal
„ zich door haare eigene kragt wel ras verteeren. Hy zal eene
„ andere Vrouwe trouwen, en deeze hem even zeer aanflaan.
„ De inbeeldingvolle liefde van Jongens en Meisjes is altoos
„ eeuwige bellendigheid : die van bejaarder Perfoonen gereed
„ over te brengen; en waarom zou het zo niet zyn? Men
moge genoegen fcheppen in hooplooze droefheid te koesteren; doch zeker kan er geen voordeel uit ontflaan, noch
„ voor de dooden , noch voor de leevenden. — Nog eens —
„ gy zegt het ongeluk is groor,om dat de Egtgenoote van den
Heer -- jong bierf. Maar, waarom is dit een groot
ongeluk? Doordien zy jong overleed , liet zy haar Man
Weduwnaar, niet te oud om weder te trouwen, indien hy
„ 'er zin in hebbe: en de Kinderen, flog zeer jong zvnde,
kunnen naauwlyks eetre noemenswaardige droefheid hebben
over iemand, die zy maar flaauw kenden
--- Daarenbo„ ven, hoe veele rampen is zy niet ontweeken door zo boedig te lïerven. Zy heeft misfchien niet geleefd ota de ge„22*
I
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negenheid van haaren Egtgenoot, de deugd en het galuk
„ haarer Kinderen , te overloeven: zy heeft niet geleefd tot het
„ bereiken van eenen Weduwelaat, beroofd van Vrienden, be„ roofd van Kinderen, beroofd van alle vertroosting.
„ Geloof my, myn Heer! 't is alles om best wil."
De Staatkundige Begrippen van HILARIUS zyn gegrond op
het zelfde Stelzel van weltevredenheid. Zyne Vrienden kunnen
nooit te weeten komen tot welk eene zyde by overhelt, of
liever zy ontdekken dat hy volkomen onzydig is, dat hy geen
leuze voor eenigen Aanhang, hoe genaamd, zal draagen; dezelfde onverfchilligheic houdt hy omtrent hunne maatregelen. Hy hoort van Oorlog of van Vrede, van een Veldflag
of een Vreugdefeest, van een Slachting of een Te Ileum, van
een Nederlaag of van eerre Illuminatie , met dezelfde Wysgeerige bedaardheid. Niets ontzet hem, of doet bern langer
aan dan een minuut ; alsdan keert zyne bedaardheid weder.
Hoort by van een verfchrlklyken Brand, waar by goederen vernield werden , en Perfoonen omkwamen; hy merkt den
eigendom aan als een onzekere bezitting, en de omgekomenen
als gelukkig verlost van alle zorg in 't vervolg: en , indien
eenigen anderen grond hem ontbreekt, om hem met dat on•
gevat te bevredigen , dan houdt by het daar voor , dat de
Straat , waarin de Brand ontftond , zeer noodig verbreeding
behoefde. Een Schipbreuk, denkt hy, verfchaft een runt
veal, om den moed, het vernuft en her geduid, onzer Zeelieden ten toon te fpreiden; dat wy, zonder veelvuldige voorbeelden daar van , geene berigten zouden hebben van, noch
ons bewonderen over, de verbaazende kloekmoedigheid dier
Mannen, die zulke gevaaren trotleeren, in fpyt eerier herhaalde
ondervinding; die menschlyken moed en wysbegeerte op het tref
fendst beroonen , door , in de uiterfle behoefte en etenden,
veeeken en maanden te leeven in een open Boot , misfchien
zonder een Kompas om hun den weg door den Oceaan te
wyzen. Over een Orkaan in de flest - Indiërs is by
wonder wel te vrede , tints den tegenftand geboden aan het
plan om den Handel in Menfchenvleesch af te fchaif'en.
„ Waarom," zegt HILARIUS, „ medelyden te gevoelen met hun,
„ die geen gevoel hebben voor anderen; die naar een geregeld
„ ontworpen flelzel de rampen der Menschlyke Natuur vergroo.
„ ten?" Om kort te gaan , HILARIUS is befland tegen alles,
wat hem zelven , of anderen, in deeze Wereld moge overkomen.
Eenigen tyd geleden viel HILAxtus van zyn paard, en brak
zyn been. Dit toeval gaf onder zyne Vrienden floffo om hem
te beklaagen. Dan, HJLARIUS zelve klaagde niet. „ Waar toe,"
fprak hy, „ al dit bekla Ik zal eenige veeeken t'huis moeten
blyveu ; doch ik ben met zo veel genoegen in myn kamer
,, als ergens elders : myn Wondarts zal eerre goede belooning
,, kry•
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„ krygen voor zyne aan my betleede moeite; en hoe zouden,
„ zonder dusdanige Toevallen , deeze lieden , die het beste
„ hunner dagen, en hunne geringe middelen, beleed hebben
om kundigheden op te doen, beflaan? Dit toeval heeft my
„ ook met ernst doen denken aan de kortheid en onzekerheid
„ des leevens nuttige gedagten, die mogelyk in mynengeest
„ niet zouden opgekomen weezen op eene lange en vermaaklyk
afgelegde reis, welke ik nu niet heb kunnen afleggen."
Uit een Character als dat van HILARIUS kan iets ontleend
worden, 't geen, met de daad, hoog te fchatteu is; maar wy
moeten op onze hoede weezen tegen iets nadeeligs, waar toe
het kan ílrekken. HILARIUS zet zyne Leer, ongetwyfeld, te
verre voort; en, indien alle Menfchen tot dit uiterlte liepen,
zou het gevolg daar van geen ander weezen , dan beginzet.
loosheid in Begrippen, en losbandigheid in Gedrag : rampen,
om welke voort te brengen, men zeker geen nieuw Steizel
behoeft.
In het Character van HILARIUS mogen wy, van den anderen
kant, met eerbiedige goedkeuring befchouweil de Weltevie.
denheid, waar mede by de mindere rampen des Leevens ver
welke niet met gelaatene onderwerping te draaggin eene-dragt,
Zielsgetteltenis aanduidt, zo onbekwaam voor de=ze Wereld,
als onbereid voor eene Toekomende. Het is verbaazend, hoe
veel de onheilen des Leevens vermenigvuldigd worden door blooe
hartigheid van aart, en de verkeerdheid van gelleltenisfe. Zelf
dwaasheid maakt eisch op onafgebrooken Geluk , en-zoeknd
is fteeds ontrust door beuzelingen, welke onbaatzoekende eta
$Ianlyke Wysheid weet te verfinaaden.
Hoewel het ons onmogelyk is tot het toppunt der gewaande
Stoïcynfc'ze Ongevoeligheid op te klimmen , is het nogthans,
gelyll een groot Schryver opmerkt, „ voor ons zeer voegelyk,
te onderzoeken, hoe naby het in onze magt is, daar toe te
naderen, en hoe verre wy onszelven kunnen verheffen bo„ ven den invloed der van buiten aankomende dingen,en onze
„ Zielen in een (iaat van Bedaardheid te brengen : want ,
fchoon het floffen op eene volflaagene Onafhangelykheid
„ belachlyk is en ydel , is, egter, eene zwakke buigzaamheid
„ voor eiken uitwendigen invloed, en eene lydelyke onderwer„ ping aan de dwiuglandy van toevallige ontrustingen, beneden
„ de waardigheid van die Ziel, welke, hoe zeer ook bedor„ ven of verzwakt , op eene Hemelfiche herkomst mag roe,, men, en hoopt op eerre vereeniging met oneindige Geed„ held en onvcranderlyke Gelakzligheid."
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De COQUETTE.

Een Charaf?erfchets.
Coquette heeft geen denkbeeld van Liefde. Haar hart
e ítaat niet open voor eenig gevoel van Tederheid. Zy kent
D
die betoverende Drift niet, welke de ziel gefchikt maakt om nu
te vreezen, dan te hoopen; die nu met angstvalligheid pynigt,
dan van blydfchap zwelt ; welke het oog met ecn traan ver
aangenaam, dan fmertlyk en bitter is. Het
-vult,dienzag
eenig oogmerk van haar leeven is te behaagen, en aangebeden
te worden. Steeds moet zy zich in een kring van Bewonderaaren bevinden. Zy zal met den een fluisteren , een tweeden toelachen , en gemeenzaam leunen op den fchouder van
een derden. Van Eenzaamheid heeft zy een doodlyken af
jaloers omtrent elke Vrouw, en zoekt de bewon--ker.Zyis
dering van ieder Man weg te draagen.
Schoon de Coquette kuisch is , zoudt gy u veelligt verbeelden, dat ze de Zedigheid gansch en al verzaakte. Haare kaaken worden nooit door een rooden blos geverfd; haar oog is
nimmer neergeflaagen ; de fchroomvalligheden der Deugd outrusten haar nooit. Zy fpringt van het eene onderwerp op het
ander. Zy doet duizend vraagen, en wagt op geen derzelven
eenig antwoord.
Het Lichaam der Coquette deelt in de rustloosheid van Naare
Ziel. Zy is onvermoeid bezig om zich in eene houding te
zetten , welke haare bekoorlykheden ten voordeeligite ten
toon fpreidt. Zy trekt haare handfchoenen uit en aan , opdat
gy de fchoonheid van haare handen en armen zoudt opmerken.
Of het gefprek vrolyk dan ernftig zy, zy moet lachen, om
haare fraaije tanden te vertoonen. De Moesjankers, die haar
omringen , zyn talryker dan (lrikre welvoeglykheid gehengt; en
luidrugtiger dan beflaanbaar is met eene goede Opvoeding.
Terwyl haare inbeelding zelf zuiver blyfc , zoudt gy denken
dat zy haare gedagten Reeds liet gaan op eenig plan van ongeoorlofden Minnehandel. Zy is niet geliefd op het gezel
eigene Sexe; en dit is gelukkig. Naare ligt --fchapvnre
vaardigheid is wel gefchikt om tedere en ras gevoelige harten te wonden. Zy zelve loopt geen gevaar van getroffen
te worden. De koelheid van haar Temperament befchermt
haar.
Wanneer de Coquette zich kleedt, gaat zy niet te raade met
haar eigen finaak. Zy moet gekleed zyn naar den hoogíten
graad der nieuw(ie M(,de.
De Coquette fchept vermaalt in zich zwak te verroonea ; men moet bekennen dat Z2 te teder is vm de voeten
vlug
.
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vak op den grond neder te zetten ; zy waggelt onder 't wan-

delen. Haare Zenuwen zyn doorgaans ongefteld; en, te midden
van al het vuur der leevendigheid, en in de bloeiendfte gezondheid , moet zy zichzelve het air van zwaarmoeaigheid
en zieklykheid geeven.
De Coquette moet zich op alle openbaare Byeenkomstplaatzen vertoonen; zo dikwyls in de Kerk als na Schouwburg
gaan. Maar verbeeldt u niet dat zy zo oudmodisch is, dat zy
eerbied in de Godsdienflige Vergaderingen betoont, of aan.
dagt verleent aan 't geen op het Toontel vertoond wordt. Zy is
op die plaatzen niet uit Godsdienlligheid, of uit zugt tot Tooneelvermaak. Ver van daar. Zy zoekt zich te vertooren. Alles eindigt in haar zelve.
Men moge eenige verfchooning vinden voor haare gemaakt.
lieden, zo lang haare Schoonheid zich met inneemende bekoorelykheid voordoet. Doch deeze gemaaktheden overleeven
ligare Schoonheid, en doen haare rimpels te afzigtiger worden.
't Geen men kan dulden in een Juffer van achttien jaaren,
raat leelyk in eene die vyftig telt. De beuzelagtigheid der
jeugd blyft de Coquette in hooge jaaren behouden; ja deeze
volduurt, fchoon ziekte met ouderdom gepaard gaat ; en, 't
geen alles overtreft, haar laatfte Leevensbedryf is niet zelden
Bene Zotheid.

ZEDELFICE BEDENKINGEN.

e grootfle , de vuurigfle , begeerten , welke men by het
menschdom oiitdekt, zyn de begeerten, om lang te moD
gen leven. Elk wezen in de gefchapenheid gevoelt een
trek tot leven, en word in zyn binnenfle ontwaar een weerzin van fterven. Dit is zeer wyfelyk van den grooten Heer der Natuur alzo gefchikt, om daardoor de beste orde
onder de gefehapen Wezens te bewaren , en te beletten, dat.
geen fchepzel vóór den tyd zyner beftemming het tooneel des
aydelyken levens verlate. Zou de mensch niet fchielyk
van het zelve aflappen, zo dra by door tegenheden omringd
wierd, en met rampen te worftelen had, indien de inwendige
begeerte om te leven hem niet toeriep: „ Gy, 6
mensch! zult uw post niet verlaten, of van dit tooneel aflap.
pen , eer gy uw rol zult hebben uitgefpeeld, en uw werk
verrigt." Hierdoor is het, dat elk, fchoon met rampen moe
nochtans haakt naar een lang leven. — RMIen-tendworfl,
befpeurt een algemeenen weerzin tot ílerven . en eene begeerte
asaar eenen hoogen ouderdom. Van het graf heeft men een afgryzen; en, hoe oud iemand ook zy, by gevoelt eene yzing om
ten
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by vleit zich, bykans tot op het
ten grave te dalen.
jonb;t tydttip zynes levens, dat hem nog één dag tot hetzelve
zal gorden toegevoegd. — Wat zal een mensch niet geven
voor liet behoud zyns levens i Leert de ondervinding niet ,
dat het zelve hem dierbaarder is, dan alle de aardfche (chatten ? Dan , hoe zeer al 't menschdom haakt om te blyven leven, de minflen echter ouder de flervelingen maken gebruik
van de middelen welke dienitig zyn, en in de daad irekket;
kunnen , tot rekking van den levensdraad — in tegendeel, heeft
de ondervinding niet van alle tyden geleerd, dat men zich door

gaans

van de

tegenovergestelde middelen bedient;

want zyn de

menfchen wel ergens slordiger in, dan in hunne levenswyze, daar
nochtans van deze zo veel afhangt, om zyne gezondheid te
bewaren, en daardoor zyn leven te verlengen? Wanneer men
het gearag veler menfchen nagaat, moet men dan niet zeg.
gen, deze leven, als of ze niet konden derven , of waanden
niet te kunnen herven, ten mintien even als of zy dagren, dat
men meer dan één leven te verliezen had? „ De Ma,
tigheid en de Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende
de belofte van het tegenwoordig en toekomend leven." --Dan de meesten worden door de Wellust verteerd. De
Onmatigheid fleept velen weg, eer zy de helft hunner dagen
bereikt hebben; „ want de Godlooze zal zyne dagen niet ter
helft brengen.' Men ziet dagelyks hoe velen een ongeregelde levenswyze vroeg naar 't graf fleept , die, door brasfea
ryen, dronitenlchappen, ontugtige levenswyze, en wat al meer,
hunne dagen verkorten, of ten minften zich Bene menigte onge•
makken op den hals halen, waar door zy een allerelendigst liven
leiden moeten. — Leert de dagelylcfche bevinding niet, hoe veel
in tegendeel eene welgeordende levenswyze vermag, zo ow
ziekte en ongemakken van zich af te weren, als om dezelve,
daarin gellurt zynde , te matigen , en 1'chielyk te doen eindigen? — Leert de dagelyl;fche bevinding niet, boe de ge
doods door gematigdheid verminderd worden? De-varend;
mensch is bloorgefteld aan oneindig vele toevallen en gever.
ren; maar hoe zeer worden dezelve nog niet vermenigvuldigd,
door hun ongeregeld gedag. Wanneer men alles p agaat, wat
ons kain fchaden. en hoe fchielyk onze levensdraad kan afgefneden :'orden, is het dan niet onverantaoordelylc, dat we zo
opzer.te!yk dikwils medewerken , om die veelvuldige gevaren
nog door duizend en dodenden ce vermenigvuldigen R Hoe vaal:
zien we vele lyders met de uitgezogtfte fmarten liggen woritelen ? --- dan fmarten, an welken zy zelve de oorzaken zyn.
-- sloe velen vertoonen, zelfs in hunne jeugd, een afgeleefck i ouderdom ----• en hoe vele menfchen ziet men vóór
ttmr^ n tyd niet ten grave dalen ? Gaat men nu van dit
ales de

reden na

,

wie zal dan niet bekennen moeten

dat men zelve hier van de oorzaak is 7 Al wat ik
ly•
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lyde, moet ieder Wellustige bekennen; al wat Ik lyde, daar
van beu ik zelve de oorzaak! Om een weinig tyds geneugte aan het vleesch te geven , heb ik my blootgefteld
aan langduurige finerten --- Om myne kortbondage lusten
op te volgen, moet ik nu, aanhoudend, de grootfie jammeren
Tinaken. Dit is nochtat s veelal het beklagenswaardig lot
veler ftervelingen; maar een lot, dat ze zich door een verkeerd
gedrag zelve berokkenen.
Een der grootfte voorregten, waar mede de milde Schepper
den mensch befchonken heeft , en waar door wy boven an.
Jere fchepzels in voortreffelykheid uitmunten, is, buiten alien
twyfel, de Spraak, door welker gebruik wy in thaat zyn, om
onze denkbeelden, onze gedagten en meeningen, aan anderen
mede te deelen, onze voornemens en behoeften duidelyk te
kennen te geven. Zou men, buiten de Spraak, ooit in Raat geweest zyn, zyne denkbeelden te openbaren? Lou men, door
tekenen en wyzen, ooit dat oogmerk bereikt hebben? — Voorwaar , hoe ver men gevorderd moge zyn , om ftommen en
dooven alle kontten en wetenfehappen te leeren, hoe veel
fehiet men nochtans niet te kort, in velen opzigte, by dezelve,
welke van de Spraak gebruik kunnen maken en hoe veel moei
arbeid is 'er niet aan vast, om tot dien trap bevorderd te-ten
worden? Wanneer men vreemdelingen onta,oet, wier taal wy
niet verslaan, hoe veel moeite is 'er niet aan vast, om iets van
hunne meening te kunnen begrypeu Door alle tekenen
en gebaarden aan te wenden, zal by u, met de grootfte moeite
der wereld, een gering gedeelte van zyne meening doen verhaan, en nauwlyks aan zyne behoeftigheden voldoening kry.
gen. Hoe veel gemakkelyker zullen zy zich doen verliaan,
welke een bekende taal onder elkander gebruiken , waar ze
onderling de betekenis der woorden weten ? Hunne beh,ieftigheden kunnen zy in allen opzigte voldaan krygen, hunne mee
zeer gemakkelyke-nigelkadrm n,eop
wyze hunne onderlinge denkbeelden onder elkanderen gemeen
waken. Is dit zo, dan zal elk terffond moeten bekennen, del
'er een wys einde moet zyn , waartoe zul!; een heerlyk en voor
middel den meusch geschonken zy. Tot twee-treflyk
voorname einden kan men dit bepalen. D_ alwyze Schepper
heeft den mensch met het voorregt der Spraak hefchonken, voor
dat de omgang der menfchen ondeiing aging •naam zots-erst,op
zyn, en eene bekwaamheid hebbe, om onze denkbeelden b€hoorlyk aan den dag te leggen. ten anderen , tot v
heerlykiag van den Schepper on [ fern groot te maker,,
eer te bewyzen, en te danken voor zulk een zonderling voor
-regt.
Het word dra eene hebbelykheid, op alle dingen te vitten. -- Die zich daar aan overgeeft, vind niets goed; al wat by va,ë
iuudereu ziet verrigten , daaromtrent is by al eantIonds bezig .
,

-
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zo dra by zulks maar ziet, om alles aan te wenden, ken ein-

de maar Benige reden, 't zy gegrond of ongegrond, te kun.

nen vinden, om daar over zyne aanmerkingen , en critiken , te
maken. Duizend tegen een , dat 'er iets in de Maatfchappy , of openbaar, verrigt word, 't geen zyne volkomen
Buiten 't geen by zelve doet , is
goedkeuring wegdraagt.
en, hoe verkeerd hy ook moge handelen,
'er niets goed
't geen niet zelden gebeurt, (want hy, die veeliberispt, begaat
doorgaans de grootlie fouten,) als by dan ziet dat hy verkeerd
handelt, zal hy zyne eigen handelwyze verdedigen tot den laattlen
man. — Dat zulke menfchen zich veele vyanden maken, is geen.
zins te verwonderen. Dagelyks moeten zy in twist et*
kakelpartyen leven ; ze hebben geduurige fchermutzelingen. —
Zo verlaten zy de eene Party niet, of zy vallen weer eene
andere aan, en voeren alzo eenen onophoudelyken oorlog.

Ze zyn even als de ligre Troepen in een .Armee, hebben nimmer rust, vallen alles aan wat hun maar voorkomt --- terwyl
alles hun gading is, mits zy hunne Party maar kunnen banadee.
len. = Het is niet te verwonderen, dat zy van elk gemyd
worden, om dat het ieder juist niet gelegen komt ons altyd iq
twist te leven, om altyd te kakelen en te harrewarren. --.
De grond, waar 't zulke luiden uit voortkomt, is niets anders,
dan een verkeerd geplaatfle eigenliefde. Ze zyn te veel met
hun eigen ingenomen; en, fchoon zy ook and@ra al een nederig
voorkomen mogen hebben, en geene ftootelyke arrogantie toozen, nochtans bezitten zy een hoogmoedig hark, of ook wel
eens tenen nederigen hoogmoed, die alle hunne daden beliiert;
want her is onmogelyk, dat een mensch, welke op een yders
daden aanmerking maakt en critifeert, vittende op de minde
kleinigheden, en wederom by anderen brilleert met zyne aan;nerkingen, of dat hy dezen of genen eens wakker in 't vaar.,
water heeft gezeten , en hem , zo als men 't noemt, eens
fchoon de waarheid gezegd; het is onmogelyk, zeg Ik, dat
dit gefchieden kan van een nederig mensch, van een meilsch,
die niet hoog van zichzelven denkt. Zeer bezwaarlyk
vallen deze menfchen te verbeteren; want men kan hun die
gebreken, fouten zo lastig in de zamenleving, nooit onder 't
oog brengen, of zy verzetten 'er zich aanttonds met allen geweld tegen. Mogelyk het Benig, zeker het beste, middel
om hen befpottelyk te maken, en te lachen met hunne
dwaze verwaandheid.
C. v. D. G.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN wEETENSCHAPPEN, BETREKKELSK.

VERGELYKENDE BEDENKINGEN OVER VERMAAK EN
SMERT IN DIT LEEVEN , TEN AANZIEN£ VAN
GETAL, VEELVULDIGHEID EN VI?RSCHEIDENDL BEGUELIN.
HEID. Door den

Heer

(Getrokken uit de Memoires de 1'4cademnie Royale de Berlin, 1786.)

„ n de Memorien van de Koninglyke Berlynfche Academie
der Weeten/clrappen en Fraaije Letteren te Berlyn,
van den Jaare l\IDCCLXVI, liadt de Heer IEItIAN
„ uitgegeeven : Eene Proeve over de Duurzaamheid en
„ Kragt van liet Ferryzaak en de Smert , , waarin deeze
„ Geleerde , in beide die olizigten ; de fchaal aan de
„ zyde der Smerte liet overtaan (*). Thans geeft een
„ Medelid dier Academie, de Heer Dt BEGUELIN, een
„ Vertoog, waarin hy het tegendeel beweert, en welks
„ hoofdïnhoud wy niet ongepast keuren den LeeEeren
„ onzes Mengelwerks mede te deelen."

„I

He Hoer nIE BEGUELIN vangt aan met op te merken,
dat de Heer EMERIAN hadt behooren aan te toonen., op
welk eene wyze de bedroevende uitkomst zyns Onderzoeks overeeugebtagt konne worden met de tróostyke
overtuiging, dat wy ons beftaan te danken hebben aan
een Weezen oneindig in Goedheid; een %Veezen dat zeker
niet ten oogmerke kon hebben , om de fom. des Oordeels
zyner Schepzelen grooter dan die des Heils te maakera,
-- hy
(') Men vindt deeze Proeve van den Heer nIERIAN , ver
Uitgeleezene Verhandelingen over de Wysbegeerte erg-ti[ald,ne
de Fraaije Letteren, getrokken uit de Werken der konis glyke ifca leinie der WeetenJchappe t te Beriyn. IIi bel, ld
369, &C.
I1 NG.
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— by halt moeten doen zien, dat , niettegenflaandr
dit Overwigt van Smert , de Voorzienigheid voor ons beflemde, en, wanneer wy wys genoeg waren om het te
ontvangen, ons daadlyk aanboodt, een veel grooter foor
van goed dan van kwaad; van aangenaame dan van onaangenaame Gewaarwordingen.
Met zeer veel juistheid merkt de I leer DE zi Gurr,IN
op , dat noch groote Vermaaken, noch groote Snerten
den doorgaanden ítaat van den Mensch uitmaaken; maai
zeer fchaars op liet pad des inenschlyken Leevens wor.
den aangetroffen. Hoe veelen zyn 'er niet , die veen
van beiden ooit ondervonden hebben ! De doorgaarde
Staat des Menfchen is die van het enkel wél te heb sen; deeze Staat, een weinig verhoogd, wordt Vermaak,
en een weinig verlaagd, is geen aandoening, of verbreekt
itiet het evenwigt der fchaalen, waarin het aangenaame tel ena
het onaangenaame wordt opgewoogen. -- Dan de uitdruk
geen aandoening, dit neeme men wel in opmerking -king,
duidt geen Raat van volkomene onverfchilligheid aan; deeze zou met 's Menfchen Natuur ftrydig weezen.
Uit een Raat van Smerte, in welk eene maate deeze
ons ook treffe, wenfchen wy allen verlost te worden;
eu nogthans is het opmerkenswaardig , dat men onder
honderd duizend Perfoonen naauwlyks één vindt, die
icli uit dit leeven helpt om van de moeilykheden , daar
aan vast, ontflaagen te worden; en, in die enkele geval.
jeu, twyfelt men nog meestentyds, of de Zelfmoorder,
up dat oogenblik, wel by zyn verfland ware. Flier uit
mogen wy opmaaken, dat zelfs de finertlykfte leevensom•
handigheden niet geheel verflooken zyn van de Gewaarwording van eenig goed.
Naardemaal het wel te hebben de doorgaande Staat des
Menfchen is , zullen ons de Vermaaken min leevendig
voorkomen dan Smerten van gelyke flerkte in aandoening ; ook zal de Duurzaamheid van Vermaak en van
Smert , fchoon gelyk ten opzigte van den tyd zelve, by
vergelyking zeer ongelyk weezen. Wy merken als Ver
aan alleen die maate van Goed welke gewaarwor--mak
delyk grooter is dan onze gewoone flaat van het wèl te
hebben ; terwyl wy den naam van Smert geeven aan elken toeftand, waar in onze doorgaande (laat van het wél
te hebben iets verliest van den gewoonen indruk.
Is, zal men hier mogelyk vraagen, in den gewoonen
toop, en onder de vericheide rangen , des menschlyken
Lae,
-
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Leevens, liet getal der Smerten grooter of kleinder dan dar
der Geneugten , veronderfIeld zynde dat de krat van
beiden bykans gelyk is en behelst Sniert f Vermaak
liet grootíie getal van geslachten en iboeten? 2 onder Ë:ci
te vermeeten, om op deeze Vragen een beflisiend nutwoord te geeven, gelooft de Fleer DE LF GUi?.L1N, dat,
indien zulks ten naauwkcurigften kon worden jtaaeefpoord, de uitkomst op deeze twee Vraagen aan de zi'.
de van Vermaak de balans zou doen overliaan ; inzo n dorheid wanneer men zich bepaalde tot die Geneugten
en Smerten , welke wy van de Natuur ontleenen. Ten
dien einde flaat, in 't algemeen, aan te. merken, dat dra
eerstgemclde vriendlyk de laatstgenoemde vyandig zyrt
voor de natuurlyke gefleitenis van gevoelige Weezens .;
en hier uit mogen wy afleiden, dat oneindige Goedheid
liet pad des leevens met een grooter getal Bloemen dan
Doornen bethrooit , ei; een grooter verfcheid?enheid van
de eerlte dan van de laatste gegeeven heeft. Het Op^
perweezen heeft ons vatbaar gemaakt voor verschillende
aandoeningen ten zelfden tyde , die, door derzelver vreemd
elkander , dikwyls den aanhoudenden indruk-heidvan
Van Smert verzagten. Tyd en bezigheid, weeten wy,
by veelvuldige ondervinding , heelen de dieplie wondert
van hartenleed, en de eleudig(len zelve vinden verligting als zy mogen fpreeken over de om{tandigheden van
het hun drukkend onheil. — Met (en woord, het is
Bene be'e_,dige Wet der Natuure , welke niets anders
is dan de eense regeling des Scheppers , dat 'er eenti
Heeds werkende Eirekking plaats nebbe tot inI}andhoi ding der Weezens in 't algemeen ; en om de nadeelen
welke zy uit vreemde oorzaaken zouden mogen lyden
te herfielten ; naar kan deeze Wet gezegd worden ten
aanziene van her Menschdom te werken , indien het ge
hunner Smerten het getal hunner Vermaaken te bo.-tal
ven gaat ?
Om dit in een nog Merker licht te plaatzen, mogen
wy meer byzonder liet oog flaan op die Aangenaam e
Aandoeningen , welke then aantreft in den doorgaander:
Ieevensll:aat der meeste Menfchen. Deeze ontftaan
uit de bewustheid van te bedaan -- uit het genot an
zo geene volkomene , ten minflen van eene draaglyke
gezondheid -- uit de beurtlingfche bpvolging van Werk
uit :ie voldoening aan (ie eifchert-zamheidnrust—
tier Natuure en der Weetgierigheid — uit vetbintenisfen,;
aaty
Ke
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aangeprikkeld door belang uit de betrekkingen
en verkleefdheden des gezelligen leevens — uit de begeerte om kennis op te doen en mede te deelen — uit
eene verfcheidenheid van bezig- en werkzaamheden , 't
zy van beroep of uitfpanning , die de vermogens van
a iel en lichaam bezig houden of verbeteren, gepaard mei:
de bewustheid van te boven gekomene moeilykheden en
van volbragtè pligten, en eindelyk de hoop, welke toekomend genot vervroegt. Alle deeze bronnen van Ver
zeer naauw niet onze Natuur verbonden, era-makzyn
gemeen aan het grootfte gedeelte des Menschdoms in
eiken land en tydperk des .Levens. -- Ik spreek hier
niet van Kunst- genietingen die wy zelve gemaakt heb
daar tegen overtaan de Kunst- behoeften ,-ben;dwyl
die waarfchynlyk de Genietingen van dat flag in aantal
overtreffen : en zou het niet opregt gehandeld weezen ,
wanneer wy dat goed of dat kwaad, 't welk alleen het
bedaan verfchuldigd is aan de ongeregeldheid der ver
Relden met de Vermaaken-belding, ra
en Smerten ons toegefchikt door de gelteltenis onzer Na.
tuure.
Misfchien zal men vraagen, waarom, indien onze Ver
onze Smerten in aantal te boven gaan , 'er zo-maken
weinigen gevonden worden , die de loopbaan des leevens , reeds afgelegd , weder zouden willen hervatten z
Men mag hier op aanmerken, dat de werkzaamheid
van 's Menfchen geest van dien aart is, dat dezelve eene
geduurige opvolging van nieuwe denkbeelden vordert ;
als mede dat de Natuur ons eene Raag werkende begeerte tot verwisfeling van haat ingeplant heeft ; eene
verwisfeling heeds van den voorgaanden ftaat verfchillende , en welke allengskens opleidt to die volmaakt
welke eindige Weezens 'niet op nmaal kunnen.-heid,
bereiken. Wy zyn gevormd niet voor een bet'aan dat
fteeds het zelfde blyft, niet om de omftandigheden, door
welke wy reeds heen gegaan zyn, op nieuw door te
loopen; maar om op onze loopbaane geduurig te vorde-

ren tot nieuwe en verhevener wyzen van beftaan. —

Eene andere oorzaak is, dat de Iaat , in de veronderftelling van ons Leeven weder aan te vangen, medebrengt, dat alle de omflandigheden, welke wy zullen:
ontmoeten , ons alreede bekend zyn. Te deezer oor
wordt de nieuwsgierigheid niet opgewekt , de-zake
hoop niet outvonkt ; geen nieuwe voorwerpen bieden zich
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zich aan: my misten de vryheid, om de Smerten, welke
wy weeten te moeten ondergaan, voor te komen , of
te vermyden ; van hier zyn de oudervinding, de kennis
en bekwaamheden, welke wy verkreegen hebben, voor
ons van geene beduidenis ; en wy kunnen geen ander
uitzigt vormen, dan dat wy aan het einde van dit ons
tweede beslaan volkomen even ver of op het zelfde
punt zouden weezen als waar wy begonnen. Neemt
dit weg , en de meeste Menfchen zouden blyde weezen om den dood te ontwyken , een leeven te hervatten, 't welk even of zelfs minder was in maate des
Geluks , dan 't geen zy hebben afgelegd. Uit het getal deezer wederwenfchers van het Leeven hebbe men niet uit
te mon(Ieren die gewaande Wysgeeren, die ons beftaan
tot den tegenwoordigen Staat bepaalen, die Reeds over de
etenden van dit Leeven klagten uitaorten, en nogthans
den moed niet hebben om 'er een einde aan te maa ken. — Vat de zodanigen betreft, die door Rede en
Godsdienst zich bezield vinden met de welgegronde
hoope eens Toekornenden Beflaans , en van een heeds
duurenden voortgang tot Volmaaktheid , fchoon zy een
zo leevendig gevoel hebben als anderen van de Geneugten deezes Leevens, 't welk zy aanmerken als eene natuurlyke voorbereiding tot een ander Leeven , zy zul
nimmer wenfchen de loopbaane deezes Leevens op-len
nieuw in te treeden ; naardemaal zulks , hoe veel ge.
noegen het ook mogt fchenken, alleen zou ítrekken om
hunne vordering te vertraagen tut het intreeden in dien
meer volkomen iaat , voor welken zy weeten dat ze be1 emd zyn.

WAARNEErIINGEN WEGENS DEN DAUWWORM.

Wel Edele en zeer Geleerde Heerera !

I

nde Letteroefeningen voor 1793, No- 7, gezien heb bende , dat een myner Vrienden , de heer Door
i;RAUS , eene Vertaaling over den Dau»worin der Kin•
dezer«, van den zeer Geleerden Hoogleeraar STRAK, te
Maintr heeft uitgegeeven ; en , daar m_yn Vriend my
daarin is voorgekomen , zo geloot' ik to eettig m t
4.au het Publiek te zullen doen , niet eenige Waarneemingen
vr!1
Ii
,

WAARNEEMII1^CEN

van deeze Ziekte bekend te maaken; (te meer, daar de
Autheur myn Leermeester was ; en ik onder zyn beduur
veele Zieken waargenomen heb.)
Ik heb eene menigte Ziekten door dit fpecificq van
den. Dauwworm , zo wel in Duitschland , als hier te
Lande , geneezen, en welke meestal niet anders merkwaardigs noodig hadden, dan naar het Voorfchrift van den
I leer Profesfor STRAK behandeld te worden, en zal derhalven daarvan geen gewag maaken; doch de twee vol
Gevallen fehynen my zonderling, en van gewigt te-gend
-

wee zen.

Een Jongmart van omtrent achttien Jaaren,, zeer fchielyk, en zonder eenige voorafgegaane bekende oorzaak ,
een Zinking op zyn regter oog bekomen hebbende, liet
any roepen : zeggende , dat het met hem was , als of
by een Floers voor het oog had , en konde 'er riet
wel mede zien uiterlyk zag men eenige troebeligheden over den Oogbol verfpreid., met eene ligte ontiteeking.
Ik deed den Lyder eene Aderlaating, en gaf des mor
avonds Pillen uit de Rheuna Gum. Guajac.-gens'
Sal polyck. Tart. Emetic. en Sapo : uiterlyk gaf ik een
lcollyrium, uit Ag. Veger. M. G. met de Vitriol. alb. en
liet 'agter de beide Ooren de Ecorce de Garou leggen q
maar by alle deeze middelen wierd het oog ílimmer, en
de Lyder korde 'er niet meer mede zien. Het linker oog
begon daar by ook erger te worden , het geen my in. eenige
verlegenheid bragt.
In deeze omstandigheden , vroeg ik verfeheide Menfehen, die dagelyks om den Jongeling heen waren, en
vel byzonder aan eene Meid, die langen tyd in dat huis
gediend had, of de Patient niet het een of ander on gemak aan het hoofd of aangezigt gehad had, (ik verbeel d cie my dat zomtyds een 17it(lag, of Schurft, op het hoofd
áchielyk door fineeren verdreeven was,) waarop ik tot
2utwoord kreeg , dat men zig niets daarvan herinneren konde ; maar wel , dat by in zyrc kindschheid
den Dauwworm gehad had ; doch , over het jaar mid
zynde , was daar niets meer van vernomen, dan alleen, van tyd tot tyd, een kleinen Uitfiag aan liet voor
wel byzonder in ?pct voor- en najaar , het-heofd,n
welk alsdan met een zeker Poort van Wasch ater gernakkelyk wegging ; lie:bben,,.e zulks de Lydr twee
:
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Maanden te vooren nog gehad , en door het wasfchen
was het wederom verdweenen.
Deeze vertelling gaf my het denkbeeld , of ook het miasma
van den Dauwworm oorzaak van de blindheid was: ik
napi Pillen en Oogwater weg , en gaf op denzelfden
avond den Lyder eene halve Drachma, voor een Gift,
van de Yacea ; en zo continueerde ik 's morgens en
's avonds. Na omtrent vier weeken dit middel gebruikt
te hebben , kwam de uitflag boven het regter oog voor
den dag , en was niet te miskennen; de Urin had ook
de Katten - pisreuk gekreegen ; ( een zeker teken , dat
het miasma door de Medicynen aangetast , en bekwaam.
gemaakt was om uitgevoerd te worden,) ik vermeerderde de Dofis tot een Drachma. De oogen wierden
alle dagen beter , de Uitllag verdween , en na drie
Maanden was de Lyder volkomen herfteld ; — 12 Jaaren daarna den Lyder gefprooken hebbende , heeft
by my verzekerd nimmer den minílen Uitlag befpeurd
te hebben , nog veel minder eenig ongemak aan de
oogeg.
Anno 1790, in G........ in Guarnifoen liggende ,
wierd ik by den Raadsheer j ....... geroepen , welke
my zyn Zoontje , van omtrent 6 a 7 Jaaren , voorllelde , 't welk niet een Uitlag, van liet hoofd tot de voetzoolen , deerlyk en erbarmenswaardig geplaagd was ,
zo dat ik wel betuigen kan diens weerga in myn leeven niet gezien te hebben. Gevraagd wordende , wat
ik van de Kwaal dagt, en of 'er eenig foulagement of
hulp op te vinden zonde zyn ? Na my te hebben laaten
onderrichten , hoe lange het wel geleeden was, dat by
dien Uitfiag gehad hadde, en vernam hoe oud het ware,
zo examineerde ik den Uitdag nader, en verklaarde denzelven voor een Melkfchurft, of Dauwworm, met byvoeging, dat, zo het Dauwworm mogt zyn , het Kind ge.
neezen zoude worden, dewyl men daar voor een fpeciíicq middel had. Wyders wierd ik geinformeerd , dat het
Kind, zo oud het was, altyd onder de handen van Doetoren en Chirurgyns was geweest, welke het zelve nu
ongeneesbaar verklaarden , en dat 'er ook niemand was
die zulks geneezen zou : dat men der Natuur nu verder
de geneezing moest overlaaten.
ik beat twoordde dit, met te zeggen, zulks wel te wiilIen gelooven ; maar verzogt tens , dar , indiei zy my
Benige Maanden tyd geliefden te geevea tot de gene^K 4z1;tg
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zing , haar Kind (zo ik prefumeerde) onfeilbaar ge
zoude worden. Men Itond myn begeerte-nez
toe , ' en men beloofde my alles exaO naar te komen ,
wat ik ordonneerde ; ik begon dan, den 28 Novemher , Pocijers uit de viola tricolor aan het Kind 's moreens en 's' avonds een lerupel pro dofs toe' te dienen ;
ro Poeiïers gebruikt hebbende, gaf ik ' 20 Poeijers van
een halve Drachma pro dofs ; deeze wederom gebruikt
zylyde zondér de mfnfle verandering in den Lyder te
hebben ' waargenomen , als alleen dat het jeuken niet
fineer 20 erg ' was, gaf ik vair de volgende so Poeijers
Scrupels pro dof. ' Deeze ook wederom zonder merkelyke 'verandering gebruikt zynde', als dat het water
meer dan naar gewoonte begon te ruiken ,''en het my
uok toeícheen, als of 'er oenige verandering in de Schurft
was , ' welke ik echter friet befchryven kan, zo vermeer=
derde ik de DgJis tot eene Drachma , en gaf wederom
ordonneerde teffens de emolliee•
Lenige Poeijers
iènde Paden, alle dagen eens, welke ook met veel geciuld een tyd lang gebruikt zyn geworden. Hier op was
cook Beene 'z onded'finge veranaer,ng , als dat •de korflen
van den Uitflag niet dikker wierden, en 'er minder fcherI3e vóàten uit kwamen; het jeuken was lok draagelyker
clan ' voorheen. Den 7 January gaf ik een Decelum
Laxans; en' na deezen veranderde ik de Medicynen, om
dat ik de Ziekte niet een ander miasma vermengd vond.
Den 8 Ja"thuáry gaf 'ik Poeijers 'uit Drachma Semi. f. Mol.
rricol. et Sulphur. Murat. Antira. ges prceeipit. Gran. if
pro dof , waar van ik` 's morgens en 's avonds één liet
gebruiken, en daarmede continueerde tot den ra Maart;
dan in ' dee±en tusfchentyd kwamen er veele raifonnementén, zo vel over my, als myne Medicamenten, voor
den dag; altyd met dé rechterlyke machtfpreuk , het is
zog 'ngeneesbaar, en by zat het Kind niet geneezen ; ik
aagt, met i:sorus, Quaf ..... Dog de Ouders, en byzonder de Moeder, bleeven goeden moed houden, en verzekerden my, het Kind met de Medicynen te zullen laaten continueeren.
Ik herhaalde de Pocijers met liet Sulph. Surat. lintma.
en liet het Kind met een water; uit Teer geprepareerd,
:alle dagen tweemaal wasíchen. Nu had ik het genoe.
jein het zelve van dag tot dag in beterfchap te zien toeeemen,• Zelfs in het midden van de .Maand Mey, Was
^Pt Kind reeds o vierre, dat het geheele Lyf gek^aegzaair_
.
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naaam fchoon , en 'er weinig jeukte was. Dan , daar ik
niet het Regiment, in het laatst van Mey, marcheeren
moest, zo perfuadeerde ik de Ouders, om tog het middel te continueeren ; dat ik daartoe genoegzaame Medicynen zoude laaten ; het welk zy my dan ook beloof.
den na te komen.
Na myn vertrek vernam ik niets meer van den Patient,
dan in de Maand November i79i; toen kreeg ik, tot nlyn
groot genoegen , van des patients Vader liet volgende
fchryvent

bíjel Ed. Ge/lrenge Heer!
„ By gelegendheid, dat ik den Heer van M..... ren.
„ contreerde in 's Hage, vernam ik, dat zyn H. W. G.
met Uw Ed. G. correspondeerde; ik neem de vey9, heid onder deszelfs adres een klein Lettertje in te
, fluiten, met berigt, dat onze sIhIPON PETRUS volkomen
97 door applicatie yan UEd. Medicamenten geneezen is
,, van de zo jammerlyke plaag van den Dauwworm. Ik
„ vinde my verpligt , hier van Uw Ed. G. kennis te
9 , geeven , 't geen Uw Ed. G. niet minder dan my piai,, fier zal 'doen."

's Hage, den
q. September ir,

1. D. V. J.....
.

Zal men niet aan het boosaartige Schurft op liet hoofd
niet dit Middel wat goeds kunnen doen? Ik heb, nog geene
occafie gehad zulks te probeeren , edog zal hetzelve
ppliceeren, wanneer het my voor mogte komen.
Verders ben met de volkomenite Hoogagting,

Wel Edele en zeer Geleerde Heeren!
Brielle, den

Uw E. D. W. Dienaar,

5 December 1793. ji. w. NISSiEUS, M. Dr. en Chirurg. Major van het Regim. Mca.
riniers van den Generaal Major
WESTERLO.
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EENIGE n>YZONDERHEDEN, DE NATUURLYKE HISTORIE
V\N HET DIERENRYK BETREFFENDE.

(Overgenomen uit An K'storical jaur;ia._
•
of t!z, Tra^sac=
tins at Port 3ackro;1 and Nortfolk Island, with the Discoveries,
wiclt have been made in ]Vv South ZI'iles and in the Southern
Ocean, fince the Publication of PHILLIP'S Voyage, compiled from
tl.e official Papers; including the journals of Gouvernors PHILLIP
and KING, and of Lieut. BALL, and the Pcrya es from the first
failing of the Sirius in I77, to the return of that Ships corn pany to England in 1792. By JOHN HUNTER, , sq. 1793. )
T1e volgende Byzonderheden, het Dierenryk in een
„ j J nog fchaars bezogt , en nog min welbefchreeven ,
gedeelte der Wereld betreffende, dagten ons overnee„ menswaardig; en twyfelen wy geen oogenblik, of onze
„ Leezers zullen onze keuze billyken. Schoon wy voor de
„ waarheid van alle geenzins borg (laan ; en de Poort„ vermenging, by ons, een zeer vreemd voorkomen heb a: be,"

Het Beest, in de Reisbefchryving van de Endeavour,
de Kangaroo geheeten (*), doch door de Inboorelingcu
Patagarans genaamd , vonden wy veelvuldig. Een deezer Dieren fchooten wy, en vonden 't zelve 140 Pinden zwaar; de Staart was 4o Duimen lang, en 17 aan
den wortel dik. Wy aten liet vleesch met veel fmaak;
het dagt my goed Schaapenvleesch te evenaaren. De
flerkte, welke dit Dier heeft in de Achterpooten, is zeer
groot. Li de poogingen, welke het verrast zynde deedt,
fprong het op de zeer lange Achterpooten, en vorderde
eiken fprong omtrent achttien of vier en twintig voeten.
In het loopen komen de Voorpooten niet aan den grond;
en zyn ze ook zo kort, dat het Dier 'er geen gebruik van
i aakeu kan , om voort te komen. Groote flerkte hebben
de Kangaroos ook in den Staart, en is deeze, ongetwyfeld, een voornaam middel van verdeediging als zy worden aangevallen: want zy kunnen met groot geweld 'er
mede haan: ja ik denk, dat die kragt groot genoeg is

om

('p ) Zie eetre Befchryving van dit vreemde Dier in onze

-dg%nzeene Lader!. Leiteroef. voor 't jaar 1791. ltde D. ade ff

bl. ;,ny.
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om eens Mans been te breeken: en het is niet onwaar.
fchyniyk , dat deeze groote kragt in den Staart deeze
Dieren te fta e komt, om de gemelde verbaazende fpron.
gen te doen. Eenigen tyd hielden wy den Staart deezer
Dieren als hun voornaamile middel ter verdeediging;
doch onlangs, met zeer veel voordeels 'er jagt op maa
onze Jagthonden, ontdekten w:•. dat ze ook-kendmt
ten dien einde hunne Tanden en Nagelen gebruiken. De
Hond is veel fueller dan de Kangaroo. De jagt in een
open woud (de plaats meest door dit Dier bezogt,) duurt
zelden langer dan acht of tien minuuten , en, indien 'er
meer Honden zyn dan één, zeldzaam 2.0 lang. Zo ras
de Hond den Kangaroo aangrypt, keert liy zich om, en,
vasthoudende met de Nagelen van zyne Voorpooten ,
Baat hy met de Achterpooten, die zeer sterk zyn, na den
Hond,. en treft hem in zulker voege, dat wy ons menigmaal genoodzaakt vonden den Hond na huis te bezorgen , wegens de hem toegebragte wonden. Weinige
van deeze Dieren hebben met de daad zich eene ontkoming bezorgd, naa dat zy door een Hond waren aange.
greepen : want de Honden vatten ze by de keel, en
hielden ze daarby vast tot zy byftand kreegen; fchooii
veele Honden in de worfteling bykans het leeven verlooren. -- Eenige van de Mannetjes Kangaroos zyn zeer
kloek van gehalte: ik heb 'er gezien, die, op de hakken zittende, vyf voeten en acht duimen hoog waren:
zulk een Dier is te fterk voor één enkelen Hond , en
zou, fchoon zeer gewond, als de Hond geen hulp by
de hand vondt, denzelvea zeker dooden.
Wy weeten , dat de Honden, hier vallende, op de;)
Kangaroo jagt manken, en denzelven dooden : deeze Honden
mogen ftoutmoediger en feller zyn; doch zy blyken niet
fierker te weezen dan onze groote Jagt- honden. Iemand
onzer, die uit fchieten was, zag een Inlandfchen Hond een
Kangaroo naazetten ; dan, misneemende in de twee Dieten, als zy hein voorby gingen, fchoot hy op het ach
terfte, en bragt het t'huis, en het bleek een Inlandfcheu
Hond te weezen. — Van deeze Honden hebben wy
'er veele van jongs af by ons genomen; doch nimmer
konden wy het zo verre brengen , dat zy hunne aai: geboorene woestheid aflagen: fchoon wel gevoed , wiiden zy altoos, doch bovenal in het duister, jagt maa.
ken op Biggen, Kuikens, of eenig ander klein Dier, t
welk zy konden mag1ig worden; zy bragten het onuvd de'.
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delyk om 't leeven, en aten het doorgaans op, — dit
kon deezen Honden op geenerlei wyze worden afgeleerd;
doch, in andere opzigten, waren zy, tam gemaakt, vry
goedaartige Huisdieren.
De Oposfum, of Buidelrat , vindt men hier veelvuldig;
doch niet geheel en al gelyk aan den Americaanfchen
Oposfum. Dit Dier heeft veel van den Kangaroo, in de
flerkte van den Staart en het maakzel der Voorpooten,
die zeer kort zyn naar evenredigheid van de Achterpooten. Even als de Americaanfche Buidelrat , heeft het
den zak, of valfchen buik, waarin het de Jongen bergt in
tyden van gevaar : de kleur is ten naasten by dezelfde;
doch het bont digter en fynder. Verfcheide Dieren
zyn 'er van eene kleinder geltalte, tot den held-rat toe,
die in 't een of ander gedeelte iets van den Kangaroo en
den Oposfum hebben; wy vingen veele Ratten, voorzien
niet dien zak, om de Jongen te bergen, terwyl de Pooten, Klaauwen en Staart, volkomen op die van den Kangaroo geleeken. Het fchynt, uit de groote gelykvormigheid in het eene of andere gedeelte van de onderfcheidene Viervoetige Dieren , welke wy hier aantroffen, dat
'er eene vermengde gemeenfchap tusfchsn de veríchillende Sexen van alle deeze ouderfchcidene Dieren plaats
heeft.
Dezelfde waarneeming gaat door tat de Visfchen der
Zee, tot het Gevogelte in de Lugt, en, ik mag 'er by
voegen, tot de Booneen in liet Woud. Het was wonderlyk om te zien, welk cene menigte van Visfchen 'er ge.
vangen werd, die in 't een of ander gedeelte iets hadden van eenen anderen Visch.
Ten aanziene van de vermenging des gevederden Ge,
nachts, is de Papegaay dc heerfchende. \Vy hebben Vo
Hals en Bek, van een-gelsfchotn,mdIip
Fapegaay, en met dezelfde verfcheidenheid van de fchoonfte Pluunadie op de gemelde deden, waarin deeze Vogelfoort uitmunt; doch de Staart en het Lyf van een
verfchillend tnaakzel en kleur , met lange , rechte en
fraaije, Beenen en Pooten, het tegenovergelielde van alle
Vogelerf van de Papegaay - foort. Ook zag ik een Vogel
met de Pooten van een Papegaay,, terwyl de Kop en de Hals
an gedaante en kleur waren als een gemeene Meeuw,
en de Staart van den Havik.
Wat de Roomer betreft, en derzelver vermenging, ontdekte ilk Boetnen, welke drie ondcrlcheide foorten vau
1)la
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Bladeren droegen : dikwyls vond ik andere, die het blad
hadden van den Gons -boom, met de Gom daar uit type
lende; doch bekleed niet den fchors van een geheel an.
dere foort van boomeg.
In dit Land is eene groote verfcheidenheid van Vogelen; alle die van het Papegaayen- Geflacht; als de 111acauw, de Cackatoo, Lorey, en de Groene Papegaay; de
Parekieten, van verfcheide foorten en grootte, zyn bekleed met de fchoonite Pluimadie, welke men zich kan
verbeelden : het kunftigile penfeel was noodig, om 'er
een Vreemdeling een denkbeeld van te geeven: want het is
onmogelyk met woorden die kleurfchakeeringen te befchryven. — De gemeene Kraay is hier mede; doch de
Item en het gekras verfchilt veel van die in Europa. Hier
is ook een groot getal Havikken, van onderfcheide kleur
en grootte: als mede Duiven, Kwartels, en eerie groote
verfcheidenheid van kleinder Gevogelte; doch ik heb 'er
geen een gehoord, die een aangenaamen zang zong.
Men heeft 'er verfcheide groote Vogels gezien , die
den geenen , welken zy eerst voorkwamen, Struisvogels
toefcheenen: dewyl zy niet konden vliegen, en, naagezet,
zo ílerk liepen, dat een snelle en flerke fagthond ze niet
kon inhaalera. Eén werd 'er gefchooten. Dit gaf gele
een nader onderzoek. Eenigen waren van-genhidto
gevoelen dat het de Emew was, door LINN,rEus befchreeven : anderen hielden het voor een Kafuaris; doch dezelve overtrof dien Vogel verre in grootte. de ons on.
bekende Vogel haalde, van de Pooten tot het opperfle
van den Kop gemeeten, zeven voeten en twee duimen :
het eenig onderfcheid, 't welk ik kon ontdekken, tusfchen deezen Vogel en den Struisvogel, was in den Bek,
die my aan de punt ;fcherper voorkwam : ook had by
drie vingers. 't welk men tray zegt, dat het geval van
den Struisvogel niet is. Een kenmerktekenend onderfcheid,
't geen wy voor zeer zeldzaam hielden, liep ons in 't
oog; hierin betlaande, dat uit ieder pen twee onderfcheide vederen groeiden. IIet vleesch van deezen Vogel,
fchoon niet fyn, finaakte ons lekker; met ons vyven hiel
-denwy
een fmaaklyk middagmaal van één Poot.
Van Infe sen is hier eene zo groote verfcheidenheid,
als van Vogelen; Schorpioenen, Duizendbeenen, Spinnekoppen, Mieren, en veele andere. De Mieren zyn van
ouderfcheide grootte, van de kleinfte, in Europa bekend,
rot die b kans een duim lang zyn: eenige zyn zwart,
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andere wit, en zommige, van liet grootíie foort, roodagtige
de laatstgemelde zyn , in de daad , fchroomlyke kleine
Dieren : als men naby derzelver nest treedt , ('t welk
doorgaans onder den grond is , met verfcheide kleine
uitgangen,) en hun dus ítoort, komen zy, in grootera
getale , te voorfchyn , vallen met een verbaazendett
moed op hunne verfroorders aan, en vervolgen ze op een
vry verren af(iand; de beet gaat, voor eenigen tyd, met
een zeer fcherpe ;pyn vergezeld. Eenige Mieren maa•
ken haare Nesten tegen een boom, ter grootte van een
ruimen Byenkorf: een ander foort werpt hoogten van klei
op , ter hoogte van vier voeten.
Met ffilzwygen kan ik niet voorbygaan, het vlytbetoon
van een der Spinnekoppen; dit kleine Diertje, fchoon, in
vergelyking met onze gewoone Spinnen, vry groot, maakt
de webbe in de bosfchen tusfchen de boomen, doorgaans op een afftand van dertig of veertig voeten , en
weeft het zo vast, dat men 'er met geweld moet door
heen breeken. Ik heb de zyde , van "'welke de Webbe
zamengefleld wordt , gezien, als een kloen opgewonden,
die my toefcheen zo groot te weezen, als ik 'er immer
een zag van een Zydeworm afgehaspeld. Ik vond op
de boomen, aan welke de Web afhing,_ een dunne fchil,
niet ongelyk aan die, waarin de Zydeworm haar fpinzel bereidt; deeze fchil'„ openende, vond ik eene menigte vary
deeze zyde daar in; waarin de Spin omwonden zat.
Van kruipend Gedierte treft men hier Slangen aan, van
de kleinlle, in Engeland bekend, tót de lengte van zeven
voeten, en omtrent zo dik als eep Mans vuist, en veele
Hagedisfen van verfchillende grootte en foort.
Over de Vogelen fpreekende, heb ik vergeeten te melden, dat eenigen van ons Volk, in de poelen, welke zy
op hunne Jagtpartyen aantroffen, de Zwarte Zwaan zagen, die gezegd wordt zich te onthouden in eenige oorden van de Westkust deezes Lands, Zy befchreeven de
buitenranden der vleugelen wit, en de geheele Pluimadie
voor liet overige zwart. Ik zag 'er een door hun gefchooten : dezelve beantwoordde , wat de kleur betreft,
aan de opgegeevene befchryving; maar de Bek was bleek
rood : de grootte was omtrent dezelfde als van een
gemeene Zwaan rn wy vonden dien Vogel goed tot fpyze.
,

;
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VERSLAG DER WAARNEEMINC: N VAN JAMES RENNELL
ESQ. F. R. S., WEGENS EEN STROOM, WELKE DIKWYLS
PLAATS CRYPT, TEN WESTEN VAN SCILLY, OF DE
SORLINGS, STREKKENDE OM DE SCHEPEN, DIE NA
HET KANAAL STEVENEN , IN GEVAAR TE
BRENGEN.

e Heer j. RENNELL , van wien wy meermaalen ge.
waagden, als een door en door kundig Aardryksbe.
fchryver, die te Zee en te Land de gewigtigile Ontdekkia•
gen gedaan heeft, las laatstleden Zomermaand, in de Koninggene Societeit te' Londen, de Waarneemingen, in het opfchrift gemeld, voor. Ongetwyfeld zullen dezelve geplaatst worden in de Werken der Societeit; doch heeft
enen het van te veel belang voor de Zeevaarenden gerekend, om met de uitgave daar van zo lang te verwylen,
en dit Vertoog afzonderlyk met een groote Kaart uitgegeeven (*). Wy haasten ons om 'er een kort Verflag van
te doen.
De waarneemende Heer RENNELL merkt op: „ Het is
Bene welbekende omflandigheid voor de Zeelieden , dat
Schepen, uit den 4tlantifchen Oceaan komende, en koers
zettende na het Kanaal, op een Parallel eenigzins ten
Zuiden van de Scilly Eilanden, of de Sorlings , desniettegenttaande, zich dikwyls ten Noorden van deeze Eilanden bevinden; of, met andere woorden, in den Mond van,
Leet St. George's Kanaal of het Kanaal van Bristol, (onze Nederlandfche Zeelieden noemen dit in het Verkeerde
Kanaal raaken.) Deeze buitengewoone Miskoerfing heeft
men toegefehreeven aan verkeerd fluuren, aan 't verkeerd
veemen der breedte,. of aan de trekking van_ het Briftolfche Kanaal: doch geen van deeze oorzaaken geeft 'er
een voldoende reden van aan de hand ; naardemaal eens
toegeflaan zynde, dat 'er, op zommige tyden, Bene trek.
king is in het Kanaal van Brijiol, deeze niet veronderfteld kan worden zich tot Scilly, of de Sorlie3gs, uit te
lhekken, en de Miskoerfing voorgevallen is by zeer goed
Zeil(')De Engelfche Tytel is: Obfervations on a Current, that
aften prevails to the Westward of Scilly, endangering the Safety
of Ships, that approach the British Channel. By JAMES REN
WELL, Esq. t'. R. s. qte. with o large Chars, 2 11. NICQL. r ?9?.
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Zeilweder, en op tyden zeer gefchikt tot het doen van
de noodige Waarneemingen.
„ De gevolgen deezer afwykinge van den bedoelden
koers zyn dikwerf allerongelukkigst geweest. Ten onzen
tyde bleek het byzonder in het verongelukken van de
Nancy Paketboot ; in het begin deezer Eeuwe in het
blyven van Sir CLOUDESLEY SHOVEL, en andere Schepen
zyner Vloote. Veele ongelukken , even droevig , maar
van geen zo in 't oog loopenden aart, zyn 'er voorgei
vallen; en veele andere, waarin het gevaar oogfchynlyk
groot geweest, maar niet van eene volflaagen ongeluk gevolgd is, zyn het Gemeen naauwlyks ter vore gekomen.
Alle deeze heeft men aan het een of ander toeval toege.
fchreeven , en dus geen pooging gedaan om de waars
oorzaak te ontdekken:
„ Ik ben, nogthans, van oordeel, dat dezelve outRonden uit eene bepaalde oorzaak , een Stroom naam
zal, derhalven, poogen die oorzaak, en de tik--lyk,en
werkingen daar van, naa te fpeuren: ten einde de Zeelieden onderrigt mogen weezen van de tyden, op welleen
zy dien Stroom meest te wagten hebben, met eene vry
groote kragt werkende: want als dan is het alleen, dat
'er de vermelde ongelukken uit kunnen gebooren worden: naardemaal de Stroom, die gewoonlyk plaats heeft,
waarfchynlyk al te zwak is om eene dwaaling in de
berekening te veroorzaaken, gelyk aan het verfchil van
de Parallel, tusfchen het Zuidlyk gedeelte van de Sorling: en den koers , welken een Scheepsbevelhebber,
voorzigtig in zyn doen, doch geen Stroom vermoeden
zou verkiezen te zeilen.
-de,
„ Den eertien oorfprong van deezen Stroom hebbe men
te zoeken in de heerfchende Westewinden in den Arlan.
ti^ /t' hen Oteaan , die het water langs de Noordkust van
Spanje dryven , en opeen íluuwen in de Baar van Bis
vanwaar het langs de Kust van Frankryk gewor--caye;
pen wordt, in eene rigting Noord-West ten Westen, na
het Westen van Scilly, of de S'orlings, en Ierland."
De Major geeft dringende reden op, voor het beftaan
van deezen Stroom tusfchen Ushant en Ierland, op een
Kaart van de Koerfen van den Heflor en den Atlas, twee
Oost -Indifche Schepen, in MDCCLXXVIII en MDCCLXXXV I1 C")'
,

We-

" (*)'t Geen de Heer wiNtt$LL ten deezen opzigte aanvoert,
vor-
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Wegens de uitwerking van deezen Stroom , deelt de
Heer RENNELL de volgende Aanmerkingen mede. Mooreerst: Indien een Schip fchuins deezen Stroom doorfnydt,
in een Oostraten Zuiden of meer Zuidelyke rigting , zat
het 'er veel langer in blyven , en by gevolg meer door
aangedaan worden, dan indien het meer reclltfireekfcher
den Stroom fneedt. Het zelfde gevolg zal plaats heb.
ben by liet doorvaaren van deezen Stroom, met een flap
pen wind. — Ten tweeden: Eene goede waarneeming
van de Breedte op den middag zou men veelligt eene
goede waarborg agten, om, geduurende een langen nagt,
Oostwaards op te zeilen ; dewyl her , nogthans, mogelyk is , dat men lang genoeg in den Stroom blyve,
om afgevoerd te worden van een Parallel , welken men
een zeer veilige oordeelde , tot die van de Rotfen van
Scilly, is het raadzaam en voorzigtig, naa by aanhoudenbeid ityve Westewinden in den Atlantifchen Oceaan ge
te hebben, en het Kanaal tiet flappe Zuidelyke win--had
den naderende, in Vredestyd, tot de hoogte van Ushant
(by ons Heizand) te zeilen , of, in allen gevalle, de
Parallel van 4 8° , 45' ten hoogtien te houden. Ten
derden: Schepen, die den wil Westwaards hebben, zullen, van den mond yan liet Kanaal, met een Wind uit
den Zuidwesten, best doen met meest over Bakboord te
zeilen. — Ten vierden: Keurt de Major RENNELL het
oogmerk goed, om de Vuurbaak van Scilly (indien .dezelve
niet reeds weggenomen is,) te verplaatzen on het Zuid
gedeelte der hooge Rotzen. — Ten vyfden r-westlyk
Pryst by aan, dat 'er een Schip gezonden worde, met
Zee-horlogien aan boord, om de Diepten tusfchen de Paralellen van Scilly en Ushant te onderzoeken , van den
Meridiaan van Punt Lizard zo verre Westwaards, als de
gemaatigde Diepte zich uitfIrekt. In één Zomer zal men
niet de Zee - horlogien , als ze in kundige handen zyn
meer afdoen, dan al de weetenfchap van Dr. HALLEN
kon uitrigten in den loop van een lang leeven.
vordert, om den behoorelyken indruk te maaleen, een geduurig inzien van de by de Waarneemingen gevoegde groote Kaart:
,` let is te hoopen , dat deeze , met eene geheele Vertaaling der
Waarneemingen, waarvan wy hier verflag doen, ten dienite oar
aer Zeevaarenden, het licht zal zien.
Mk NG.
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BLYF IN (INFORDSIIIRE EN GLOUCESTERSIIILE,
IN DEN ,JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een Vriend.
(Perrolg van bl.

124.)

DERDE BRIEF.

Oxford, Aug. 1792.
INWYN HEER!

D

zyn verfclleide byzonderheden in de Gefchiedenis
^J der RADCLIFFE Boekery; doch het vreemd Character van den Stigter, en het zonderling maakzel des Gebouws, verdienen den voorrang. RADCLIFFE was een gril
ruw,-ligmanvdeobhykflrt,nïci
fluursch. Zyne .kunde, om de gezondheid van anderen te
f; erftellen , werkte niet op zyne eigene: zyne overgegeevenheid aan f{erk drinken , fchoon misfchien de minst
rnisdaadige opvolging zyner neigingen, was de meest in
't oog loopende. RADCLIFFE was geen Man van Belezenheid, en gen Verzamelaar van Boeken. Wanneer
i rr . BATIIURST van Trinity heil vroeg, waarin by flu :eerde, wees RADCLIFFE op eenige glanzen Phiolen, een
Kruidboek en een Geraamte; zeggende: Mn Heer! dit
i.s RADCLIFFE's Boekery! Geene om[Iandigheid deedt zich
in zyn leeven op, welke in hem den Stigter van Bene
Loekery kenmerkte. Dat B ADCEL'. E de Manlegger eener
1Jaekery zou worden, was zo min te wa„„ten, als dat een
t ref'eedene een Serail zou oprigten, was het geestig zo,&.
gen van Dr. GARTH.

Vast gaat liet, nogtllans, dat zyne milddaadiglieid dit
voornaamlyk ten oogmerk hadt. Zyn eerfee plan was de
Bodleiaanfche Boekery te vergrooten; doch, met de Uni•
verfiteit omtrent dit plan niet overeenkomende , befprak
by, by zyn overlyden, veertig duizend Ponden Srerling,
tot het aanleggen eener Nieuwe Boekery. Hy flierf in
den Jaare MDCCXIV; doch het tegenwoordig Gebouw,
waarom is my onbekend, werd niet begonnen voor het
Jaar MDCCXX'XVII , en tien jaaren daar naa voltooid
door eiais, Pen Inbooreling van Aberdeen in Schotland, een
Bouw
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Bouwmeester van eenige vermaardheid , uit hoofde van
de Bouwkundige geregeldheid zyner Gevaarten ; doch
zelden aangehaald wegens de fraaiheid van zynen finaak.
Een logge zwaarte doet zich op, als men deeze Boekery
ziet, en, ier intreedende, wordt men met een grafkelder
bevangen. — Gy zult, betuigde my-agtiersld
een Heer,inet vrees getroffen ' worden, als gy de RADCLIFFE
Boekery intreedt? Doch, waarom met vrees vervuld worden , by het intreeden van eene Boskery? Zal liet fomber godsdienftig licht van een Hoofdkerk den Student be.
vorderlyk veezen ? Dan reeds voorlang is dit Gebouw
liet voorwerp van l oertery geweest. Deeze noemde het
RADCLIFFE'S Maufoleum ; een ander zegt, dat het eerie
buiging maakt; een derde, dat het in den grond fchyilt
te zinken. Een gemeenziend oog zal van dit alles niets
ontdekken; doch een, dat op gebreken aast, veel meer.
De kamer, tot de Boeken gefchikt, moet men, egter, bekennen, vergoedt door de grootfche gedaante, en de bevallige koepel, al de overltallige zwaarte van de uitwendige gedaante.
Dan een BODLEY ontbrak 'er, om de Boekenkasfen te
vullen. De Verzameling is vry groot , doch zeer gebrekkig, en wordt dezelve als eene Boekery fchaars bezogt. Benige jaaren geleeden, was 'er een voortel, ottl
alle de Haudfchriften, tot de andere Boekeryen behoorende, in dit Gebouw over te brengen; een voortel nooit
terg uitvoer gebragt. Naardemaal de Univerfiteit van Oxford, zints onlangs, in flaat gefield is, om, in het vak
der Geneeskunde, met Edenburg en Londen om de kroon
te dingen ; en dewyl de lesfen , daarin gegeeven , flipt
bygewoond worden , en , 't geen meer is, wel waardig
zyn, dus bygewoond te worden, zal men bet mogelyk
goedvinden , om het Fonds van deeze Boekery te befleeclen, om dezelve tot eene volkomene Verzameling te
maaken van Geneeskundige Boeken, en den Apparatus van
't geen tot de Genees- en Heelkunde behoort, zo Oude
ais hedendaagfche. Wy hebben in Engeland geene Ver
dit plan mgerigt, dan alleen by byzondere-zameligop
Perfoonen , en, in het tegenwoordige verval der Buiten
Geneeskunde, zou dit Plan, wat-landfcheSov
de kosten aanbelangt, niet onuitvoerelyk, en, wat de tluttigheid betreft , de uitlokkende kragt onwederftandelyk
zyn.
Aan de Uitvoerders van Dr. RADCLIFFI 'S Uitertten %VØ
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is Oxford een Hospitaal verfchuldigd , gebouwd, zo ment
zegt , naar het plan van het Land - ziekenhuis te Glou
tester; doch, naar het my voorkomt, verre daar beneden in netheid en ligging. --- Het Obfervatorium voor
de Starrekunde werd ook door de Uitvoerders bezorgd,
uit het overfchot des gelds naa het bouwen der Boekery. KEENE was de oorfpronglyke Archite; maar de
voltooijing is overgelaaten aan een Man , die gebooren
ichynt om Oxford op te luisteren. Behoef ik u
WYATT te noemen ? Of kan ik zyn naam vermelden, zonder den verontwaardigenden fpyt te gevoelen , dat de
Hoofdflad zyn Chef d'ceuvre, het Pantheon, verlooren heeft,
door de zorgloosheid of opzettelyke boosaartigheid van
een hoop gelukzoekers, aan welke men toegelaaten heeft
hetzelve aan te vullen met brandftotien , in de gedaante
van een Italiaansch Theater? Het was., in de daad, een
voorafgaande oorzaak van fpyt , dat de bekwaamheden
van het grootfte vernuft deezer Eeuwe befteed zouden
worden aan een Gebouw, 't welk zo korten tyd daar
naa fond verlaaten te worden, door de omwenteling van
finaaklooze Mode. Het fond net twintig jaarera. Ge.
Buurende het laatfte gedeelte van dien tyd ', wilde een
Vreemdeling het Pantheon bezoeken , om overtuigd te
worden, dat de zuiverheid, de grootschheid en de beval.
ligheid,der Bouwkunde herleefden. Wy gingen daar heen,
en zagen 'er niets bezienswaardige.
Het is myn oogmerk geenzins, om u de veelvuldige
fcheonheden of gebreken van de onderfcheidene Collegien, te Oxford, te befchryven. Dat zou Copywerk weezen. Misfchien zal, ten geméenen gebruike, het kleine
Boekje, The Oxford Guide getyteld, genoegzaam weezen.
Elke Stad, van eenige vermaardheid , moest een Werkje
van dien aart hebben. Die Boekjes zyn beter, dan de
meeste leevende Gidfen, de Ciceronis, inzonderheid op de
Plaatzen van zekere Edellieden, die gemeene knegts zyn,
wier onkunde geheel ondraagelyk zou zyn, indien dezelve niet vergoed wierd door de ftofle tot lachen, welke
zy geeven in het radbraaken der vreemde Naamen,:
't Geen reeds zo veelmaalen betchreeven , en wel bekend is, daar laatende , zal ik my vergenoegen met de
opgave van het vermelden der Verbeteringen en Vercieringen, aan welke de Heer WYATT thans bezig is.
De voornaamíle deezer is New College Chapel. Myn
Vriend,, Qic my vergezelde, Relde zediglylr ter zyde a11,eit
denk'
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denkbeeld, dat dit Gebouw King's College Chapel te Cambridge zou evenaaren. Deeze, is te vreezen, zal altoos
alleen taan. Nogthans zal dit onderhanden zynde Werk,
voltooid zynde, onbetwistbaar in rang 'er naast aan ko.
men. WYATT fchynt allen te overtreffen in de Weetenfchap
van Gothifche 4rchitec uur. Ik zeg Weetenfchap; dewyl ik
geen woord heb, om myn denkbeeld van zyne kunde
beter uit te drukken. In den Griekfchen Bouwtrant hebt gy
veele blyken van zyn Tinaak gezien. In deeze Kapél heeft
by gebragt eene groote menigte van gefneden houtwerk,
allerkeurigst gemaakt, dat 'er geplaatst fchynt in het begin der jongst verllreekene Eeuwe. De Onderwerpen
van eenige zyn allerbelangrykst voor den Oudheidkundigen; andere grenzen aan het boertige, en kenmerken, op
het onderfcheidenst, de ruwe tyden , toen men oordeelde, „ dat de Ondeugd, om gehaat te worden, alleen be,, hoefde gezien te worden." Overeenkomflig met wel
regel men de Zonden der Menfchen, naar het lea--ken
ven, in hout fneed.
Ik behoef u niet te zeggen, dat de gefchilderde Glazen van deeze Kapel bezogt worden als voorwerpen der
nieuwsgierigheid. De Historie van gefchilderde Glazen
kon eenig licht ontleenen uit de tegenoverlfelling van oud e en nieuwe Werkhukken. Het Glas van Sir JOSHUA'S
Cartoons is thans digtgeflooten : groote fommen gelds
zyn aangebooden, om 'er licht door te mogen fcheppen;
doch de orders der Societeit zyn zo Itrikt, dat men dit
niet kan verwerven. De drie Glasvenliers , aan de noord
werden geopend in het jaar MDCCLXXIV. Men-zyde,
ziet 'er vier en twintig afbeeldingen van Aardsvaders,
Propheeten , leevensgrootte , ieder in een nis , op een
voethuk, en onder een Gothisch verhemelzel. De kleuren hebben niets van den oorfpronglyken glans verlooren.
Men verwagt, dat de New College Chapel, naa omtrent twee
jaaren zal volbouwd weezen; maar, dewyl de Encceina, op
de inhuldiging van eenen nieuwen Kanfelier volgende, in
het toekomende jaar zullen plaats hebben, zal men zich
benaarftigen, om de Kapel, omtrent dien tyd, te kunnen
gebruiken. Het tegelyk invallen des tyds, by zekere ge.
beurtenisfen, zet aan derzelver vermaardheid iets by.
Mr. WYATT is, desgelyks, bezig aan de Magdalen Hall
en Ciapel , welke laatstgenoemde verdienen zal gemeld
te worden met die van New College. Het opcierend
gedeelte is, myns ordeels, eenvoudiger; doch de- uit
%ver.
L3
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werking , van alles zamengenomen , zo grootsch niet.
liet kostbaar plan deezes Bouwmeesters, om dit Collegie
te volmaaken door 'er twee Vleugels aan toe te voegen, de
ééne zyíde van liet oude vierkant te neder werpende, en
het tegenwoordig nieuw Gebouw in den Gothifchen fmaak
ophaalende , is nog in overweeging. Het ontbreekt dit
Lichaam aan geen geld om het uit te voeren; maar men
twy'feit eenigzins , of dit plan in de uitwerking zou vol -

doen.

Aan het slagdalen College is veel oudheids, en de oude
Tooren is een Gevaarte van den egten eerwaardigen ltempel. De Wandelplaatzen, behoorende tot dit Collegie,
inzonderheid die, welke men de Ilddsfon's noemt, mogen
onder de beste van Oxford geteld worden. De fehoone
wandelweg van deeze plaats, rondsom de Grasvelden, lokt
zeer uit, door de fchoone gezigten, welke men 'er heeft,
op veele plaatzen. Voor iemand, die te Londen woont,
hebben de Wandelwegen van Oxford iets byzonder aantrek lyks.
Onder de mindere Weiken mogen wy tellen de Boe.
leery van Oriel College, thans door Mr . WYATT gebouwd
wordende: het is een eenvoudige, maar fchoone, Zaal,
welgefchikt ten gebruike. De fchoonheden van den ouden ilouwtrant moge men weder invoeren , maar de
Fondfen heden ten dage dulden geene mededinging. De
xrildldaadigheid van hIENDRir en WOLSiEY kan men in de
Schoolen der Geleerdheid niet meer wagten. De waarde
des Gelds is verminderd, en 't geen, in vroegaren tyde,
voor dezelfde fom groot kon weezen, kan nu alleen een
nuttig zyn. Uit eerre rekening, nog voorhan--voudigen
den in de Bodleiaanfclte Boekery, blykt, dat de uitgaven
van Christ - Church College, voor één jaar, waren, 7535
L. 7 S. r D.; het werd voltooid in vyf jaaren, en wy
mogen flelleit, dat de geheele kusten 40,000 L. bedraagen hebben. Neirgate kost 50 000 L. en Sonierfet Place
heeft reeds ;5o,000 L. verslonden.
ik heb reeds gefprooken van het Obfervatorium, omtrent voltooid door lMIr . WYATT , die ook, zo ik geloof,
het fchoore Huis, door den Savilliaanfchen Hoogleeraar
bewoond, bouwde. Aan het Objèrvatorium is nog te maaken den Achthoek, in den fmaak van den Tempel te Athemze; en den Atlas boven op. De Uitvoerders van RADCt,tt^u's Laatoen Vil hebben eerie menigte Starrekundige Werk.
anigen gcichonken. De tegenwoordig; hertog van iwAiu .
atca.
;
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FoltouaH heeft 'er zich ook een Beeunfiiger van betoond by gaf den grond, waarop het Obfervatoriurn gebouwd
is, en een Telescoop, 't welk duizend Ponden Sr. kost.
Een Gebouw met een beweegbaar dak zal welhaast voor
dit Werktuig in gereedheid zyn.
Deeze zyn de voornaamile Werken , die deeze ver
uitlokten , welke-fcheidnvaruftsbeonig
misfchien ééns in eene eeuw zich vereenigen in één
Man. Ik oordeelde gemelde verbeteringen te moeten op.
tekenen , als geene geringe proeven opleverende van een
herleevenden gees"I en fmaak op de Univerfiteit.
Naa eene wandeling door de onderfcheidene Collegien
en Halls, wordt men des vol, en men zou zich wei:
te ontlasten door eene tot kleinigheden afdaalende,-Ichen
en breedfpraakige, befchryving van alles, wat men gezien
heeft. Maar is het mogelyk aan zaaken, zo menigvoud
betchreeven, iets nieuws toe te voegen? Elk voorwerp,
nogthans, trekt niet -in dezelfde maate, en flapte ik af
van den regel, dien ik my zelven heb voorgefchreeven,
zou het my gemaklyk vallen breed uit te weiden, over
de voorwerpen , die myne aandagt uitlokten , en myne
nieuwsgierigheid voldeeden. Ik zou tragten u een denk
te geeven, van dat altoosduurend gedenkteken van-beld
eerzoekende milddaadigheid, Christ's Church, gegrondvest
door wor.sEY, en, naa diens dood, voortgezet door HENURJrc
DEN VIII, wiens zonden de KunElenaar en de Oudheidkundige gereedlyk zal vergeeven. Een Boekdeel zou nocdig weezen , om regt te laaten wedervaaren aan de ver
groot Vierkant in-fcheidnvagrotsheid,n
Peckwater Square, Canterbury Court, of de Hoofdkerk.
Van deeze zou ik in verzoeking komen, om met myne
betchryving voort te gaan na de Kapél van Lincoln
College , die van St. yohn , bykans het geheele van
Queen College, St. Mary of de Univerfiteit -Kerk, en de
Kapél van All Souls; de laatl}e is een alleruitgezogtst
Miniatuur, voltooid in een fmaak , welke nooit mist de
aandagt der Vreemdelingen te trekken. Gezien van den
tegenover Kapél , vertoont dezelve zich als een beto.
verend werkhuk ; her licht wordt 'er ingelaaten in de
keurig(te maate, en doet een treifeude werking op aIENG'S
Nali me tangere , boven de Avondmaalstafel gelchilderd.
Wilde ik uwe aandagt vestigen op de Tuinen der Col.
legierr, het zou onverrehoonlyk weezen die van Merton
over te ílaan, van St. yohn, Trinity, Magdalen Grove
L4
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en New College. Geen deezer , dit moet men toeflaan ,
zal vermaak verfchalYen, als men Merton uitzondert, wat
liet fchoone van Landi hapfchildery betreft; maar, als de
flille en koele wykplaatzen ter overpeinzing, zyn ze ver+
wonderenswaardig fchoone toevoegzels aan den Zetel der
Geleerdheid.
Van de Schoolen, het Anatomisch Theater en het Mu=
feum, heb ik weinig te zeggen. Het laatstgemelde is nimmer geagt als eene Verzameling die uitfleekt, noch laa.
ten die van Oxford 'er zich op voorhaan. De Schooien
en het Anatomisch Theater zyn te over en over be
fchreeven.

STREATrR'S Zolderfcliildering heeft men zeer bewon•
derd, en ik zou het misfchien mede gedaan hebben, ii dien ik immer genoegen kon fcheppen in Schilderhuk.
ken, zo geplaatst , dat zy alle wetten van naavolging
kwetzen. le Blenheim deeden de gefchilderde Zolder
denken aan de wondertekenen van de Mon.-flukenmy
niken-Eeuw , toen men Veldflagen in de lugt zag leeveren.
Ik zal hier, ten Plot deezes Briefs, nog eenige vlug
Oxford betreffende, byvoegen.
-figewarnm,
T iets loopt te deezer Stede meer in 't ooge , dan de
reinheid ader openbaare Gebouwen. De Stad deelt in
eeezFe zindelykheid in groote maate ; de Huizen, meest
van íteen zynde, brengt zulks veel toe tot een net voor.
komen der ttraaten. De fleer wordt 'er, met geringe kosten, van Shotover-hill aangevoerd.
De Volkrykheid van Oxford is, de laatfile jaargin, eer
af- dan aangenomen, althans weet ik, op goede befcheiden , dat 'er geen merkbaare vermeerdering plaats hebbe. 'Er zyn geen nieuwe Straates; en zulke 1 luizen, als
nietiw gebouwd zyn, werden door de Eigenaars in Rede
der oude gezet. Hier vindt men geen 1Vlenfchen die Hui d
en timmeren, en geheele Straaten aanleggen , en dan
ra Lieden . om ze te bewoonen , omzien. In den Jaare
I^IDCCLXXXI telde men, te Oxford, tweeduizend en drie
Hulzen die Huis- en Venf ergeld betaalden. Dit-honder
getal Huizen kan eerre volkrykheid boven de tien duizend
t?pleveren. Dan een Heer verzekerde my, dat het tegen
getal der Huizen 3uiet meer dan agttienhonderd-wordige
en veertien is, en het getal der-Inwoorderen achtduizend
tweehonderd en twee en negentig. IIet valt moeilyk in
P,ukken van dien aart tot ,ztkerhs:id te geraalten.
-
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1-íá.t getal der Collegieleden was, in 't Jaar MDCC.
LXXXVII, tweeduizend vierhonderd en negentig, en bedroeg 't zelve , in den Jaare MDCCXCI tweeduizend
zeshonderd en twee , een zigtbaare aanwas. Uit eene
aantekening my voorgekomen, voeg ik hier nevens, dat
het getal der Studenten , in 't Jaar MDCXII, tweeduizend , negenhonderd en twintig beliep.
Do Kooplieden en Winkeliers deezer Stad belfaan on'
getwyfeld meest van de Collegien. Te Oxford zyn geen
Handwerken van eenig aanbelang, en --- 't geen ik bly.
de zou weezen van Handwerkende Steden te mogen zeg.
gen, geen Loterykramers mogen hier weezen. Ik
behoef 'er niet by te voegen, dat Speelers in deeze Stad
stiet mogen komen, en binnen verfcheide mylen in den
omtrek mag geen Schouwburg geopend worden.
Aan deeze en andere bepaalingen, door de hooge Overheid, ik meen den Vice- Kanfelier, , ingefleld, hebbe men
toe te fchryven, dat openlyke betaamelykheid, ten tuinften eenigermaate , wordt in agt genomen. En deeze,
zo dezelve tot geen hooger einde ftrekte , brengt althans
het haare toe tot de ftilte en eenzaamheid , noodig in
eene plaats van Geleerde Opvoeding. Dan het fmert my
'er te moeten byvoegen , dat 'er, in één opzigt, eene
groote flapheid in tugt plaats heeft. Het aantal ligte
Vrouwen, die zich openlyk langs ftraat vertoonen, doet
geen eer aan het Stadsbeftuur.
De raagt van den Vice-Kanfelier is zeer groot, en be.
vestigd door herhaalde beïluiten van de Kroon en het
Parlement. Men heeft my, egter, onderrigt, dat de grens
zen van het Regtsgebied des Vice - Kanfeliers niet bepaald zyn in eenig vastgelleld Voorfchrift. Eenigen denken, dat zyn gezag zich vyf mylen in 't rond uit(lrekt;
doch dit is onzeker. De zagtheid, met welke deeze magt
wordt uitgeoefend, ftrekt om deeze onzekerheid te doen
volduuren , welke misfchien den Benen of anderen tyd
zal opgeklaard worden door de botzing tusfchen ftrenge
Deugd en halsftarrige Ongebondenheid.
In zommige flukken , by voorbeeld in de Zetting der
Pryzen van het Brood, zyn de Univerfiteiten uitgezonderd, als beftuurd wordende door de Wetten van haar
eigen lichaam. Elke Univerfiteit is een lichaam, en elk
Collegie is een lichaam daarin opgeflooten. De Staaten
van America zyn niet onafhangelyker van elkander dan
de Collegien , fchoon zy alle zich vereenigen tot oogL5
nier.
;
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merken de algemeene zaak betreffende. De Magiltraats.
perfoonen alhier, de Major, de Alderman, enz. doen
den Eed van Gehoorzaamheid en Trouwe aan de Uni.
verfiteit, vertoond in den Perfoon des Vice - Kanfeliers.
Wanneer wy in aanmerking neemen , dat Oxford de
erkende Voedfter is van Hierarchy en Toryisin , kan men
niet verwagten, dat die Stad ter verblyfplaats zal ftrelkken van veele Disfenters; nogthans zyii 'er twee zodanige Vergaderingen; de eene behoorende tot de Protestantfche Disfenters , welke reeds !neer dan eene Eeuw
heftaan heeft ; de andere tot de Methodisten van wEsLEY's Aanhang. Hunne tulle zeden en het vreedzaam
gedrag geregtigen hun tot befcherming ; en , wanneer
zy, ten oenigen tyde, uit hoofde van hunne begrippen,
last lyden, komt hun dit meestentyds over van een Yveraar der Heerfchende Kerke; doch, voor zo verre ik heb
kunnen v rneemen, vindt by geen fteun by de Univerfiteit.
De uit(feekende Inífelling der Zondags - Schoolen heeft
zich ook tot deezen Zetel der Geleerdheid uitgeftrekt.
Men treft 'er vier of vyf Schoolen van dien aart aan,
die voornaamlyk 'onderfteund worden door Infchryvingen
van byzondere perfoonen. In eenige deezer, draagen de
Kinderen alle dezelfde kleedinge; eene byzonderheid, welke ik nergens elders heb waargenomen; doch, reikt het
Fonds tot het doen deezer onkosten, is 'er niets onvoegelyks in eenpaarige zindelykheid. Ik ben., enz.
(De Mierde Brief by eene volgende gelegenheid.)

.flan de Heeren Schryveren van de Algenaeene Vader-

landfiche Letteroefeningen.

r1YNE HEFREN !

D

en volgenden Brief, gefchreevan door den vermaarden Engelfchen Histoxiefchryver DAVID IIJMr • in
een onlangs uitgekomen Engelsch Werk vindende , en my
niet kunnende herinneren denzelven nog ergens in onze
taal gelezen te hebben , heeft deszelfs zonderlinge inhoud my bewogen dien te vertaalen , en UEds. ter plaatzing in uw Mengelwerk aan te bieden. Indien ik het
mis mogt hebben, en deze Brief reeds in eenig Vader
Werk geplaatst is , zal ik my de vergeelfche-landsch
moei-

ERIEF AAN DE SC'iIRYVERS DER LETTEROEFENINGEN.
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moeite , die ik 'er aan gedaan heb, ligtlyk getroosten.
Inmiddels heb ik de eer friet alle hoogachting te zyn,
DIYNE HEEREN!

UE. D. W. Dienaar,
Rotterdam,
del ' 13 Nlaart 17,94.REINIER ARRENIIERG.
ANECDOTEN VAN DEN PRETENDENT (*) VAN ENGE LAND , IN EEN BRIEF VAN DEN HEER DAVID
IIUDIE AAN DEN MEERE JOHN PRINGLE, GESCHREVEN IN 1773•

WAARDE HEER!

D

at de tegenwoordige Pretendent zich in het Jaar
1 753, in Londen bevond, weet ik met de volko.
,

menf'e zekerheid, om dat ik het heb van Lord AIARECISAL, die verklaarde, 'er ten vollen kennis van te hebben. Twee of drie dagen na dat zyn Lordfchap my hier
van onderrigt had, vertelde hy my, dat hy, des avonds
te vooren , daaromtrent nog verfcheiden byzonderheden
vernomen had van eene Dame, welker naam hy my wei ger-

(*) Ify flierf te Rome , den 3 Maart 1788: federt den dood
van zyn Vader, die in 1765 voorviel, had by daar den tytelvan Koning van Groot. Brittanje aangenomen; maar in andere
Landen noemde men hem den Ridder van St. George, en in
Engeland den Pretendent. Hy was juist 67 jaaren oud; zynde geboren den 3o van November 1720; zyne moeder was de ryktte
Vrouw in Europa: zy was de Prinfes MARIA CLEMIHNTINA so•
BIESKI, Kleindogter van den vermaarden JOHAN SOBIESKI, Ko.
ming van Polen , die de Turken voor Weenen gellagen had.
Zy flierf den 18 January 1 735. FIy trouwde , eenige jaaren
geleden , in Duitschland , met de Princesfe VAN STOLBERG ;
doch heeft by haar, die nog in leven is, geene kinderen verwekt. Alle recht, 't welk de Pretendent meende te hebben,
is derhalven vervallen op zyn Broeder , den Cardinaal vast
lork. Hy heeft eene natuurlyke Dogter. welke hy, uit hoofde
van zyne vermeende Koninglyke magt, tot Hertogin van ply
harry verheven, en aan welke hy alle zyne gelden in de Fr---.
he Fondfen, die zeer aanmerklyk zyn, befproken heeft.
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gerde te noemen, maar die ik onderhel Lady PRIMMRos%
te wezen.
De Pretendent kwam des avonds aan haar huis , zonder dat by haar vooraf van zyne komst eenig berigt gegeven had , en trad in het vertrek, waar een groot gezelfchap was , en zy zelve bezig met de kaart te fpe•
len. Ely was door den knegt aangediend onder een
anderen naam, en toen zy hem zag, dagt zy niet anders
of de Kaarten zouden haar uit de handen gevallen zyn;
doch zy had tegenwoordigheid van geest genoeg, om hem,
by den naam, dien by aangenomen had, te noemen, en
te vraagen wanneer by in Engeland was gekomen, en hoe
lang hy 'er dagt te blyven.
Na dat hy, en hot gezelfchap, vertrokken was, betuig
dat zy, met verwondering, gezien-denDistbo,
hadden , hoe zeer die vreemde Heer geleek naar het
Pourtret van den Prins,'t welk voor den Schoorfteen ge
vertrek daar het gezelfchap ge--fchilderwasnt
zeten had. Zyn Lordfchap voegde daar by (ik denk op
het gezegde van dezelfde Dame), dat de Pretendent zoo
weinig behoedzaamheid gebruikte, dat hy, op den klaaren dag, in zyne gewoone kleeding , egter zonder zyn
blaauw Lint en Star, in het St. James Park en Pall Mail
ging wandelen.
Omtrent vyf jaaren geleden , vertelde ik die historie
aan Mylord HOLDERNESS, die, in het Jaar 1753, Secreta
Staat was, en voegde daar by, dat ik vasthel.-risvan
de, dat dit geval zyn Lordfchap op dien tyd zoude ontfnapt wezen. Wel gansch niet, gaf hy my ten antwoord,
snaar wie meent gy dat de eerfie was, die het my zeidep
Het was de Koning zelf, en zyne Majefteit voegde daarby:
wat denkt gy Mylord, dat ik toch met hem doen zoude?
Lord FIOLDERtvr:SS was geweldig verlegen wat hy zoude antwoorden; want indien hy zyn waar gevoelen gezegd
had, zou men het hebben kunnen uitleggen, als of hy
onverfchillig ware geweest omtrent de Koninglyke Familie. De Koning merkte zyne verlegenheid, en redde hem
'er uit, door te zeggen: Ik zal niet metal doen Mylord;
als het hem in Engeland verveelt , zal hy wel weder buiten
's lands gaan. My dunkt dat dit geval, ter eere van den
overleden Koning, wel algemeen bekend mag wezen.
Dan, het geen u nog meer zal verwonderen, is, dat
Lord JIARECHAL my, eenige weinige dagen na de Kroonning van den tegenwoordigen Koning , verhaalde te ge-

loo-

VAN DEN PRETENDENT VAN ENGELANDs

165

looven , dat de Pretendent op dien tyd in Londen was
geweest, ten min(ten, dat by tegen dien tyd over Zee
was gekomen, om de Krooning te zien, en dat by de.
zelve ook, in de daad, gezien had. Ik vroeg zyn Lord.
(chap naar eeiiig bewys van dit vreemd geval: wel , zeide
hy, een zeker Heer heeft my gezegd, dat hy hem niet
alleen gezien en gefproken, maar ook in het oor geluisterd had: Uwe Koninglyke Hoogheid is de laatfle an alle
lervelingen, die ik verwagt had hier te zullen zien; waar
Pretendent ten antwoord gaf: de nieuwsgierigheid-opde
heeft my hier gebragt ; doch ik kan u verzekeren, dat ik
denerfoon, die het voorwerp van alle deze pragt en ftaatfie
is, zet minst van allen haat. Gy ziet dus , dat de egte
bronnen, waaruit deze historie gehaald is, een grooteu
trap van waarfchynlykheici aan dezelve geeft.
Ik heb ook ontdekt, dat het verblyf van den Pretendent in Engeland, in het Jaar 173, aan alle de Jakobieten is bekend geweest; ibmmigen van hun hebben my
zelf verzekerd , dat by die gelegenheid had waargenomen
om plegtig aflland te doen van den Katholyken Godsdienst, onder zyn eigen naam van KAREL STUART, in
de Nieuwe Kerk in liet Strand, en dat dit de reden was,
dat hy federt, door het Hof van Rome, zoo kwaalyk behandeld werd; doch ik heb reden om aan deze laatste by.
zonderheid te twyfelen.
Lord MARECHAL had zeer flegte gedagten van dezen
ongelukkigen Prins , en meende dat 'er geene ondeugd
zoo flegt of fchandelyk be[Iond, daar hy niet in flaat toe
was, waarvan hy my verfcheiden bewyzen gaf. Die
Lord, fchoott een man van eer, zou men mooglyk voor
een misnoegden Hoveling kunnen aanzien; maar het geen
my in dat denkbeeld omtrent dien Prins bevestigde, was
een gefprek , het welk ik meen u verhaald te hebben,
doch, of dit niet mogt gefchied zyn , zal ik 'er u eenige byzonderheden van mededeelen. Te Parys zynde , ver
Heer HELVETIUS, dat hy geene kennis aan-haldemy
den Pretendent had ; doch dat by, eenigen tyd na dat
dezelve uit Frankryk gejaagd was, een Brief van heng
ontfing, waar in die Prins, zeide hy, my fchreef: „ Dat
„ zyne byzondere zaken hem noodzaakten te Parys te ko,, men, en dewyl by myn karakter kende , als de
deugdzaamfle man in Frankryk , by zich aan my
wilde vertrouwen , indien ik beloofde hem te zullen
,, verbergen en befcheraaen, Ik bekeu, (vervolgde HEL" vl
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„ vETlus) dat, fchoon ik wist dat het gevaar om den
„ Pretendent te herbergen, destyds, veel grooter in Parys
„ dan in Londen was • en fchoon ik de Familie van Ha„ pover niet alleen hield voor de wettige Soeverein van
Engeland , maar zelf voor de wettigde Soeverein van
„ geheel Europa, als zulks zynde by eene vrye en vol„ komen bewilliging van het volk, liet ik my, door zyne
,, vleijery, overhaalen, om hem in myn huis te noodigen,
en hem byna twee jaren, gaande en komende, te ver„ bergen , en alle zyne correspondentie met zyne party
„ op de Pontneuf door myne handen te hiaten gaan;
maar ik bevond ten laatften, dat ik my in al dat gevaar en onrust geítoken had voor den alleronwaardig„ ften der menfchen: zoodanig , dat ik volkomen verze„ kerd ben , dat toen by te Nantes kwam , om zich tot
„ zyne onderneeming naar Schotland in te fcheepen , by
,, zoo bang werd, dat hy weigerde aan boord te gaan;
„ maar dat zylie Aanhangers, ziende dat de zaaken reeds
te ver gekomen waren, en zy befpot zouden worden
over zyne lafhartigheid, hem des na,,ts, aan handen en
„ voeten gebonden, aan boord bragten."
Ik vroeg hem, of by dit laatfte letterlyk meelade? ja,
zeide hy, letterlyk; zy bonden hem, en bragten hem met
geweld aan boord. Wat dunkt u van zulk een Held en
Veroveraar? Dan Lord MMARECHAL en HELVETIUS flemden daarin beiden over een , dat hy, in weerwil van
zyn vreemd karakter , egter niet Bigot was ; hebben
ommegang met de Philoíbphen van Parys,-de,orzyn
de manier geleerd om alle Godsdienilen te verachten.
Gy moet weeten, dat zy beiden meenden hem hier mede
te pryzen , en my uitlachten over de bekrompenheid van
myne denkbeelden in dit opzigt.
Ik twyfel niet, of dit verhaal zal Lord IaARDWICl
vreemd voorkomen , wien ik verzoek van myn eerbied
te verzekeren , en zyn Lordfchap zal zeker deze ongehoorde mengeling van floutheid en bloohartigheid , in
een en het zelfde karakter , zeer zeldzaam vinden. Ik
ben, enz.
DAVID HUM.

LEEVEN5K21C'= S'AN 15EVR01M MAR! DELANY.

167

L VCN5RERtGT VAN MEVROUW MARY DBLAI Y, SCHILDERESSZ
EN R 0-A1KNlP1TER BY UITSTELEENHEID.

(Uit het Engelsch.)
eene Dame van uituleekeud
en ver
-dienf},wrgbopden
van
M
des Jaars MDCC, op
van haaren

vethand
veertienden
Bloeimaand
een klein Landgoed
Vader,
te Coulflan, in LLïltshire. Zy flamde af van aanzienlyken Ge#Iachte, was de Dogter van BERNARD GRANVILLE, Esq. een jou.
ger Broeder van GroRGE GRANVILLE, Esq. naderhand Lord
Landsdown; een Edelman, wiens bekwaamheden en deugden,
wiens Charaaer als Dichter, wiens Vriendfchap met POPE,
swiFT, en andere uititeekende Vernuften van dien tyd, en wiens
algemeene befcherming, verleend aan Mannen van Verftand en
Letteren , hem, in de geleerde Wereld, bekend, beroemd en
geagt, maakten.
Als eene Afftammelinge van zulk een Gedacht, kon het haar
aan geene allerbeste Opvoeding ontbreeken. Vóór haar eerste
Huwlyk onthieldr zy zich meest te Whitehall, by haare AMoei,
Mevrouw ST 1NLEV , wier Man, de Heer JOHN STANLEY, zeer
veel verftands en ktandigheden bezat. De jonge Juffrouw
c.R avILLE bezogt egter dikwyls haaren Oom , Lord L rn,ya_
down, op zyn Landgoed. In liet gezelfchap van dien Lord
die de bevalligheden eens welleevenden Mans met die vast
een welgeoefend Letterminnaar paarde , werd haar verftand.
befchaafd , haar finaak gezuiverd, en zy kreeg Bene bevallig
deftigheid van Zeden , welke zy tot haare laatfle lee--heidn
vensjaaren behield.
Het was te Long Leat , het Landgoed van de WEYMOUTr
Familie , door Lord Landsdo vn betrokken geduurende de
inii1derjaarigheid der Erfgenaame van dat Landgoed , waar de
jonge Juffrouw GRANVILLE voor de eerflemaal den Heer ALENAN.
DER r-NDARvEs, Esq. zag; een Heer van groote middelen, re
Roscrow, in het Landfchap Cornwall, en die onmiddelyk zich
aan haar vervoegde met zyne Liefde:lsverklaaring; deeze werd
zo kragtdaadig onderfleund door naaren Oom, dien zy geen
moeds genoeg hadt iets te vv'eigeren , dat zy, met wederzin ,
in de verzogte Egtverbintenis toefremde;welke ook, binnen den
tyd van twee of drie weeken, voltrokken werd: zy was toen
zeventien jaaren oud.
Groot verfchil van jaaren, en andere omflandigheden, brags
ren te wege , dat zy, taande dit Hu;vlyk, zeer ongelukkig
was. Zy poogde, nogthans, haar lot zich zo dreaglyk te maa ttn als zy eeuigzins kou. liet afgezonderd leaven, waartoe
ARY DELANY,
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zy bepaald was, befleedde zy wyslyk in het aankweeken vair
naare natuurlyk groote verllandlyke vermogens ; en het goed
gebruik, 't welk zy van haaren ledigen tyd maakte, blèek in
haare aangenaame Verkeering, en uit de Brieven aan haare
Vrienden. —'Dat vaardig bezef van het fraaije en liet fchoone,
't welk Smaak vormt , bezat zy in eerie zeer groote maate;
dit maakte haar byzonder gefchikt tot vorderingen in de fraaije
Kunften. In den leevenstyd, van welken wy thans fpreeken,
lag zy zich meest op de Muzyk toe. De Schilderkunst, die
zy , vervolgens, meest beminde, en waarin zy voornaamlyk
uithak, hadt haare aandagt nog niet tot beoefening toe getrokken.
Mevrouw PENDARVES werd Weduwe in 't Jaar MDCCXXIV.
Zy verliet Cornwall, en zette zich te Londen neder. Verfcheide jaaren, te weeten tusfchen de Jaaren MDCCXXX en
1VIDCCXXXVI, hieldt zy Briefwisfeling met Dr. SWIFT. Twee
haarer Brieven, in 't laatstgemelde jaar gefchreeven , zyn in

swifT's Werken geplaatst, en kunnen dienen om ons de flerkte

en leevendigheid van haaren geest te doen kennen, als mede de.
verfandige wyze op welke zy haare vermogens befieedde.
Ilaare gewoonte was, zo als zy Dr. SWIFT berigt, 's morgens
tusfchen vyf en zes uuren op te ffarn, en ten elf uuren te
bedde te gaan. Uit die zelfde Brieven blykt, hoe zeer Mevrouw
?ENDARVE$ gefchikt was om een bron van genoegen in zich
zelve te, vinden; want zy verklaart, dat het eenzaam leeven
haar veel vermaaklyker viel dan zy gedagt hadt. Men heeft
opgemerkt, dat 'er, in haare Brieven aan Dr. SWIFT, eene flyf.
heid en bedwang is , zeer onderfcheiden van de ongemaakte
losheid , welke in die aan haare gemeenzaame Vrienden ( oorfiraalde ; men moet dit óngetwyf ld toekennen aan het out.
zag, 't welk zy hadt voor den Leken van St. Patrick.
In den Jaare MDCCXLIII hertrouwde de Weduwe van
PENDaRVES aan Dr . DELANY, dien zy reeds lang gekend , erg
veele jearen hooggeagt, hadt. Negentien jaaren hadt zy in
den Weduwen(taat doorgebragt, toen zy deeze Egtverbintenis,
voor haar zeer gelukkig, aanging ; haar Man droeg haar de
groodae agting en liefde toe.
Dr. DELANY flierf in Mey des Jaars 1^1DCCLXVIII. Naa
diens dood dagt zy zich te Bath neder te zetten, en was in
onderhandeling om daar een Huis te bekomen. Maar de Ilertogin Weduwe van Portland, dit haar oogmerk verfiaande,
ging haar bezoeken, om haar daar van af te brengen. De Hertogin, die in haare vroege jasren zeer gemeenzaam met Mevrouw DELANY verkeerde , wenschte naby zich te hebben eene
Dame , van welke zy zich , verfcheide jaaren , onvermydelyk
gefcheiden voedt , en wier verfland en hart zy wist dat zeer
veel zou kunnen toebrengen

tot het geluk haars eigen leevens.

De Hertogin flaagde in baar verzoek. Den volgenden Winter
ging
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ging Mevrouw DELANY by de Hertogin van Portland, te Wht'.
tehall. Met den voorcyd des Jaars MDCCLXIX, huurde zy
een klein Huis in Tlzatched -houfe - Court in St. Jamesfireet.
Hier bleef zy tot ze een Huis, meer naar haaren fmaak, kon vin.
den, 't welk zy het volgend jaar in St. 3'arnes •place aantrof,
en waarin zy tot haaren dood woonde.
De Zomers bragt zy door met de Hertoginne van Portland
te Bulfrode, zomtyds ging zy haare Vrienden in Warwfckskire en Stra7ordshire bezoeken, en by andere Vrienden, die
zich gelukkig oordeelden haar gezelfchap te mogen genieten.
Mr deeze bezoeken waren noch veelvuldig noch langduurig,
en hielden dezelve in de laatfile jaaren geheel op.
In den Winter gin, 'er naauwlyks een dag voorby, of de
Hertogin van Portland, indien zy niet door ongeleldheid ver.
hinderd werd, braggy eenigen tyd door by Mevrouw DELAIVV,
te games-place. De tyd baars bezoeks was incest van zeven
tot tien uuren 's avonds; wanneer ten huize haarer Vriendin
menigmaal gezelfchap was van lieden van aanzien en bekwaatnheid. Her blykt uit dit verflag, dat Mevrouw DELANY nooit
by de Hertogin van Portland woonde als een Gezelfchaps duf=
fi•ouw (in de gebruikelyke betekenis van die benaaming) maar
als eene onafhanglyke Vriendin; zy bezat meer dan zeshonderd Ponden Sterling 's jaarlyks inkomen. 't Geen deeze twee
zo naauw te zamen bragt, was oude kennis, gelykheid vats
deugden, en zarnentlemmende liefhebberyen.
Naa den dood van de Hertogin Weduwe van Portla,d, b-haagde het den Koning, die Mevrouw DELANY menigmaal te

Bulffrode gezien en met haar verkeerd bath, haar ten Zomergebruike te vergunnen, een geheel gemeubileerd sluis in St. dl4ans-f1reet. Windtor, by den ingang van het Kasteel. En, ten
einde het betrekken van twee Huizen haar op geen> te hooge kosten most te flaan komen, voegde zyne Majefteit 'er een
Jaargeld by van drie honderd Ponden. De wyze, op welke
dit Jaargeld betaald werd, zette welgevalligheid by aan deeze
gifte. Om de gewoone afkortingen voor het bezorgen te voor
Koningin, alle half jaaren , de Banknooten, ea-komen,bragsd
gaf ze eigenhandig over. Deeze gifre was, egter, gelyk veelen zich verbeeld hebben , geen Aalmoes. Mevrouw DEL.4N1
hadt dezelve , als zodanig befchouwd , niet noodig. Had
haar verlangen, altoos- zeer gemaatigd , zich uicgeilrekt tdt een
ruimer inkomen , zy had naebe(Iaande Bloedverwanten , wier
gelegenheid, zo wel als genegenheid, haar dit op de ruiin(te
wyze. zou hebben kunnen bezorgen. --- 's Konings weldaadigheid fproot uit de hoogazting, welke hy, nevus de Koningin, had voor haar Charaéter, en uit de begeerte, om eene
Dame van zo veel bekwaamheid en verdientlen digt by zich
;e hebben. Veel genoegen vonden zy in naaren ommegang;
i1gENG. 1794• NO. 4•

M

hu

170

LEEVENSBERICi

bet g?11curde niet zeldzaam dat zy elkander tweemaalen daag*

zagen.
Op den vyftienden van Grasmaand des Jaars MDCCLXXXVIII,
overleed zy, naa eene kortftondige Ziekte, ten haaren huize
in St. 7ai7,es Place, bykans het acht-en-tachtigtte jaar baars lee•
urns vervuld hebbende.
Wat wy dus verre bybragten doet weinig om Mevrouw DELANY
ten Voorwerpe eener Leevensbefchryvinge te neemen ; doch
daartoe is zy geregtigd, door haare bedreevenheid in de Schil
anderen Vernufts arbeid ; wel byzonder door ééne-derkunst
Kunstbewerking , welke haar geheel eigen mogt heeten.
Betreffende de Schilderkunst; laat kwam zy tot de beoefening van dezelve. Meer dan dertig jaaren bereikt hebbende,
leerde zy eerst tekenen ; tot Leermeester neemende den Heer
Gouptt, een Meester van naam ten dien dage, en door FREtttiii, Prins van Walks, veel gebruikt. Het fehilderen met
lieverf nam zy eerst ter hand naa haar veertigtte jaar. Zo fterk
was haare zugt, zo werkzaam haar yver in deeze kunst, dat
2y 'er menigmaalen, dag aan dag, mede bezig was, van 'smorgens ren zes uuren tot den tyd des middagmaals; zich alleen
eene korte tusfchenpooze vergunnende tot het neemen van
baar ontbyr. Meest fchilderde ay Stukken naa; doch op eene
meesterlyke wyze. Het éénige groote oorfpronglyke Werk
van haar met Olieverf is eene Op^vekking van Lazarus, thans
in 't bezit van Naare Bloedverwante en h.wggefchatte Vriendin, Lady 1 LTE. De aanleiding tot het Stuk was ontleend uit
eene welbekende Plaat van ftt1VIBRAND . Men weet, dat Sir
JOSHUA REYNOLDS zeer veel genoegen fchiep in deeze Schil
Mevrouw DELANY . Het aantal der Stukken, door-deryvan

haar gefchilderd , was, als men in aanmerking neemt dat zy zo
laat begon, zeer groot. Hnsr eigen huis hing 'er vol van;
redere maaken de voornaamste eieraaden uit van Calswích,
els 'ourn en Ilan ; de Woonplaatzen van haare Neeven , Mr . CRENVILLE en Mr. DawE$ , en van Naare Nigt, Me-

Vrouw PORT.

Mevrouw DELA" muntte, onder andere begaafdheden, uit in
Borduuren en her naaken van Schulpwerk ; veele keurlyke
Eiukken van haar vernuft, in dit vak, liet zy naa: Doch 't
geen ten haaren ópzigte alleraanmer'kelykst is, beitaát hier in:
dat zy, in den onderdoor van vier-en-zeventig jaaren, eene
nieuwe en alierbevallig(le wyze uitvóndt, om haar vernuft aan
den dag te leggen. Dit was door eene Flora van eene aller
aan te leggen, door gekleurde Papieren by--zonderlig(tf
een te voegen; het geen niet oneigen eene foort van Mofaicwerk mogt heeten. Volkomen bedreeven in het behandelen
Van de febsar, fneed zy de Plant of Bloem, welke zy zich
Voorgeteld hadt usa te volgen , uit i dat Is te zeggen, zy fneed
uit,
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uit, de onderfcheide Bladen en Deelen, in Chineesch papier, van
zulk eene kleur als aan het voorwerp voegde: en , daar zy niet
altvos papier kon vinden van die kleur als zy noodig had,kleurde
zy het papier naar eisch der zaake. Zy gebruikte een zwarten grond, als best om haar Bloem te doen uitkomen. Het
geenzins minfle gedeelte van haare kunst beltondt hierin , dat,
fchoon zy nimmer een penfeel gebruikte om de gedaante of
houding van de Plant uit te tekenen, zy, nogthans, wanneer
zy alle de deelen, die dezelve zamenílelde, byeenvoegde, dezelve zo los en bevallig hing, dat elk zich verzekerd hieldt, dat
ze vóóraf moest uitgetekend en by herhaaling verbeterd wee.
zen door eene kundige hand , eer dezelve die natuurlyke los.
heil en bevalligheid kon bekomen, die, 't zy zonder belediging van de eer deezer Kunilenaaresfe gezegd , met regt een
vervalfching van de Werken der Natuur nloggt heeten. De uit
overtrof alles wat de SchilJerkunst kon voortbrengen;-werking
zo bedrieglyk was haare Kunst , dat zy zomtyds een weejenlyk Blad van een Plant hing naast een blad van haar eigen
anaakzei; het geen het oog niet kon ontdekken, zelfs dan niet
wanneer zy he niet den vinger aanwees.
Tot haar drie -en.tachtigtle jaar was Mevrouw DELANY bezig
met het voortzetten van haar Bloemwerk; wanneer de verduis•
teriiig haarer oogen haar verpligtte 'c zelve te flaaken. Haar
onvermoeide vlyt hadt egter haar de volitomenae Flora doen
zamenilellen, die ooit door dezelfde hand vervaardigd werd.
Het getal der door haar bewerkte Planten beliep negen honderd
en tachtig.
Deeze onwaardeerbaare Flora maakte zy aan haar Neef COURT
DEWES, Esq. die dezelve titans bezit. Agterhoudenheid in
deeze Kunstbewerking kon niet vallen in Mevrouw D LANY.
Zy was 'er menigmaal in gezelfchap mede bezig, en zogt haare
Vriendinnen te wonen hoe gentaklylt het viel; ineermaalen
klaagde zy, dat zo weinige het wilden onderneemen haar naa te
volgen. Om dit niet vrugt te doen, worden , nogthans , twee
zaaken voltrekt vereischt; eene groote maate van geduld,
en eerre fikfche bedreevenheid in liet Bloemtekenen.
Tachtig jaaren oud zyndo, íchreef zy voor het Eerlte Deel
van haare Era. „ Dit Papieren Mofaic -werk werd begonnen
in het vier-en-zeventiglle jaar myns ouderdoms (ik bedoelde
„ in 'c eerst alleen eerre naarvolgiug van een Hortus ficcus,)
„ als een handgebaar en uitfpanning, om my het gereis te boe•
ten van die my voorheen zo zeer behaagd, maar het ver•
mogen van behaagen verlooren, hadden; beroofd zynde van
„ dien Vriend, op wiens partydige goedkeuring ik grootsch
„ was, en die 'er waarde aan byzette. Schoon de uitflag van
„ deezen Kunstarbeid myne verwagting te boven ging, dagt ik
„ dat Bene begogeling myner eigene verbeelding myna oordeel
„moge
M2
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mogt zwenken , om 'er gunfliger, dan dezelve verdiende, over
te oordeelen. En zou ik het werk, als te vergeefsch on
dernomen, hebben laaten vaaren , hadt de Hertogin Weduwe
van Portland hetzelve niet riet gunflige oogen befehouwd.
Herre goedkeuring zette zo veel by aan myne ondernee„ Iuing, dat ik ze van wanbelang keurde, en gaf my moed ons
'er mede voort te vaaren. Aan haar ben ik meer verfchul„ digd dan ik durf zeggen; maar rnyn hart zal altoos met
de uiterste dankbaarheid en tederfie genegenheid, voelen de
eer en het vermaalt, welke ik, meer dan veertig jaaren lang,
genooten heb in haare edelmoedige, beftendige en kiefebe,
„ Vriendfchap."

,

MARY DELANY.

Wy moeten hier een niet onaartig geval, to.t dit onderwerp
betrekkelyk, byvoegen. Mevrouw DELAY in Ierland zynde,
kreeg een Citroen ten gefehenke; de Zaaden van dezelve plantte
zy, en kweekte van een derzelve een Boom, die, ten tyde dat
zy dit Ryk verliet, in volkomen groei was. Toen zy geheel
ingenomen was niet het opmaaken van haare Flora, wenschte zy
menigmaalen die agtergelaate Plant in haar Werk te vereeuwigen; doezen wensch boezemde zy niet te vergeefsch uit by
.naare Hattvrie{rdinne de llertogin van Portland , die wist te
bewerken dat deeze Boom overgezonden werd na Bul/!rode.
Zo ras dezelve herlield was van de ongemakken op zo lang
erne reis daar aan overgekomen, ifelde men den Citroenboom
in de Gallery. Wanneer Mevrouw DELANY zich over de
fchoonheid Van dien Boom verwonderde , gaf de Hertogin
haar te kennen, dat dit de eigenfte Boom was, welken zy
zo dikmaas gewenscht hadt te mogen bezitten. Zonder uit
vervaardigde zy een papieren afbeelding van een tak deer-ile
ces, zo verpligtend aan haar gefchonken Ba ms.
By het opgemelde Gefchrift, voor het Berfle Deel van haare
Flora, in het tachdgfte jaar haars ouderdoms . geplaatst , hadt
zy eenige Dichtregelen gevoegd, fchoon"men niet weet, dat
zy vóór dien tyd eenig Vers maakte. In den jaare MDCC.
LXXXI j , haar Gezigt verlooren hebbende , beklaagde zy
zich , in Dichtregelen , over dit verlies, voornaamlylt om dat
zy belet wierd haar Bloemwerk voort te zetten ; doch dit
Vers draagt tevens de blyken van Naare onderwerp!ylte en
Godsdienftige Gemoedsgefteltenisfe.
(laar Vriend Mr. r:EAT:. geeft deeze Chara terfchets van
zyne Vrkndinne. „ Mevrouw nrr,AiY bezat alle Deugden
„ die het metnschlyk hart kunnen versieren ; met cease Ziel,
zo zuiver en zo onhfinet an de wereld , dat men zich
,, niet reden verwonderde , hoe zy, op de fchitterendfle too,, neelen -van deeelve, kou leeven zonde; befiner ta wnldeu
met
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„ met een enkel ziertje van dwaasheid en verkeerdheid. De
, blerkte van haar verfland ontving 'er, in de hooglie maate ,
„ de Befchanfiheid van; doch de Zwakheid nimmer. Haar leevert
„ werd heftuurd door de gevoelens van waare Godsvrugt
„ heare wyze van denken was altoos opregt ; haare verkee,; ring leevendig genoeglyk , en leerzaam. Zy was waren,
,, kiesch en opregt, in haare Vriendfchap , vol van mensch„ liefde en goedwilligheid, geagt en bemind by allen die het

geluk hadden haar te kennen.

Die zonnefchyn van he-

„ daardheid des gemoeds , welke de braaven alleen kunnen
„ genieten , en die zo veel bevalligs over haare leevensdagen
„ verfpreidde , bleef haar onbewolkt by tot het laatlire, niet
„ min helder by het ondergaan , dan op den vollen middag.
Haare gedaante , die in haare jeugd bewondering verwek„ te, vorderde in den ouderdom eerbied. Dezelve vertoonde
„ eene edele ruïne. door het verloop van tyd eerwaardig ge,, worden. Naare verflandsvermogens bleeven tot op haar uiter„ fie onverzwakt ; en zy verliet den (laat der fterflykheid,
„ om in een beter Vereld de kroon van een welbe(teed leevera
„ te ontvangen !"
Mevrouw DELANY werd in cie St. ames Kerk begreaven. Aan
eene der Pylaaren is een Steen geplaatst te haarer gedagtenisfe, met een Opfchrift, 't welk haarNaam, Afkomst, Huwly.
ken , Ouderdom , enz. gemeld te hebben , ten flot heeft
„ Zy was eene Mevrouwe van zonderling vernuft, befchaafd.
heid en ongemaakte Godsvrugt. Deeze hoedanigheden had,, den haar , alle haare Leevensdagen , dierbaar gemaakt
„ by de voornaamflen en uittnuntendflen , en deeden de
„ laat(le luisterryk worden , door haar veele treffende bly.
„ ken te doen ondervinden van de gunst des Konings en der
„ Koninginne.' (*)
(•) Mr. wALPOLa, In -de Inatfle uitgave zyner 4necdóies of Paintinn,

in England , it>reekende van een byzonder Schilderlink , in 't bezie
der Hertogi +•ne Weduwe van Portland, drukt zich , ten aanziene vin

Mevrouw DELANY, in Bene Aantekening, dus uit: „ Dit Pourtrait he.
„ 1prak de Hertogin , by haar overlyden , aan Naare Vriendin, de We„ duwe van Dr. DELANY, die weleer Criefwisfeling hield[ niet Do^^or
„ swIFT; eerie Dame van veel verband en fmaak, Bene Sehildereefe
„ in Olieverf, die , in den ouderdom van vier - en - zeventig Jasren , de
„ Kunst uitvond[ van Papier Mofaie; met welke gekleurde ftoflè zy,
„ in den tyd van acht jasren, eene groote menigte van 13loernen eet
„ bloeiende Planeen zamenflelde, met eene naauwkeurigheid en wel„ gelykenheid die geen wedergade heeft.
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ndien de trek, de begeerte naar iets be(lendigs, naar een geluk, dat duurzaam is, nimmer koude vervuld, of door nieta
konde voldaan worden , was dan het redelyk fchepzel geen
ongelyk aangedaan, met dusdanige neigingen begaafd te zyn,
en tevens de kennis, het vermogen, te bezitten, om dit te
kunnen beredeneeren? Indien een redelyk mensch, met alle die
fchoone voorregten, waardoor hy boven al het overig fchepzei oneindig ver uitmunt , moest verzwolgen worden in den
grondeloozen kolk der vernietiging , waar nimmer zyne uit
begeerten kunnen voldaan worden , dan was de-gelrkt
mensch immers het rampzaligfte aller fchepzelen, en tot zyne
onvermydelyke ftraf met gaven befchonken , welke by, en
voor zich zelven en voor zyn kroost, behendig had af te bidden , naardien zy alle de oogenblikken van zyn leeven zo
zouden vergiftigen, dat 'er niet een enkel oogenblik voor hem
genoegelyk zou zyn?
Hoe vreemd werken veele menfchen, en hoe verkeerd om
dat geen te bejagen, waartoe zy nogthans beflemd zyn.
Onze Groote Makker heeft ons met dat oogmerk gefchapen,
om ons gelukkig te doen zyn , en alle menfchen willen ook
gaarn gelukkig wezen ; zelfs werken alle menfchen om dag
doel te bereiken. Elke daad, welke men ziet verrigten, mag
men vry hefluiten , dat ten oogmerk heeft het geluk van heul
die ze doet, ze ecogen dan zo verkeerd en zo uitzinnig zyn
als zy willen. Hoe vreemd de mensch vaak werkt , en welke
verkeerde wegen hy infiaan moge , zyn geluk te bejagen is
toch het bedoelde. Het fchynt vreemd, dat iemand, die zich
moedwillig in gevaaren begeeft, zyn geluk zou bedoelen; nogthans is niets zekerder, dan dit: want zo een waant al zyn
geluk gelegen te zyn in zyne floutmoedigheid, en iets te durven doen , waartoe een ander de moed ontbreekt , zonder
te beredeneeren , of zyn pligt 'er mede verknogt is. I Joe
vreemd dit ook by veelen luiden mag, eene bedaarde overweeging zal ons dra overtuigen, dat dit zo vreemd niet is
als het wel fchynt. Het zal mogelyk eene wonderfpreuk aan
veelen toefchynen , en niemand , in eene bedaarde gemoeds.
gefteldheid zynde , zal kunnen begrypen, of willen gelooven ,
dat een toornig man , welke naar wraak dorst , en , om zy
nen toorn te wreeken, zich zelven aan de oogenfchynelykfte
gevaren zal bloot geven, en hier in kan gezegd worden zyn
geluk te bedae!en. liet is echter zeer zeker, dat hy, die
zich in de drift zynes toorns niet kan wreeken , zich zel.
eren zai ongelukkig r;;keuen , veel uvgelukkiger , dan dat hy
-
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zyne wraak kan uitoefenen , de gevaren mogen daarby jij
zo groot zyn, al Hortte hy zich zelven ook in een onverm.delyk verderf. De inensch moet zich wreekei aan zyne tcgcn
party, welke hein waarlyk , of wel fchy:ubaar, beledigd heeft.
Maar deze algemeene begeerte, die vuutige drift, naar wraak ,
zyn de overtuigenite bewyzen, dat men zich door de uitvoering van dezelve waant gelukkiger te zullen maken, dan met
dezelven na te laten, en zyne gramfchap te bedwingen. Va;i
waar dusdanig een dolzinnige handelwys der nrenfchen??
Zulk eene verkeerde handelwys neemt nergens zynen oor
uit , dan uit eerre verkeerde redeneering. Het fteunt-fprong
alles op valfiche gronden, dat zulk cone handeltivys den mensch
geluk kan aanbrengen. Hy, integendeel, die zich zelven
weet te bedwingen, werkende uit giondbeginzels van edel
zal zynen broeder Misdaden weeen te vergeoven,-moedigh,
en zich zelver, van wraak te bedwingen; zulk een heeft een
doeleinde om zich gelukkig te maken , en hy bereikt dadelyk
dat doel, om dat het iemand oneindig gelukkiger maakt, die een
ander zyne misdaad weet te vergeeven , en ongelyk te verdr^.
gen, dan zyne wraaklust op te volven , en de verkeerde driften tot eene wraakzugtige wedervergelding den ruimen eengel
Waant hy niet zyn geluk op het cog te
te vieren.
hebben, welke zich aan de dartellte wellustigheden overgeeft,
die een dienstknegt, die een Haaf, is der Zonde , fhiloou
hy duizend voorbeelden dagelyks zich kan voor oogtil .}elIen van zulken, die den wellust dienstbaar zyn, welken , d,;,r)r
ontelbare ongevallen overladen, als onvermydelyke gevolgen van
wellust, een jammerlyk, een allerongelukkigst, leven leiden. ---.
Deze meenen nogthans al hun geluk te vinden in de opvo!•
ging van hunne verkeerde driften, even zo zeer als zy, welke
ingetogen, deugdzaam, leeven, en hunne zondige neigingen weeren te bedwingen. Zo veel hangt 'er van cone ver•
keerde re ieneering af , zo veel is 'er gelegen , dat men zich
leert gewennen alles op zyne regie en juiste waarde te loeren
fehatten. En hoe zal men zulk een voornaam doel het beste
treffen , dan de zaken te leeren doorzien, dezelve van al;e kanten te bekyken, en daar daaro.utrent wel en red_.yk te rede
Beren.
-n
Een voorzigtig man let op alle zyne daden, op zyn fpre.
kelt, en zelfs op zyne gedagten. Hy beloert zyn, gedagten
zo, dat, als by (preken moet, 'er nooit een onbedagt woord
over zyne lippen gaat. Hy overlegt zyne daden en be.
dryven in dier voege, dat zy de feherp Ie toets kuur,c door£aan de voorti tigbeid is altyd zyne veilige Leidsvrouw,
tegels en bestiert alle zyne gangen. Als by teerkt, dan werkt
by altyd met de beste oognierken, en dat maakt, dat by
zelden zyn doel mist, maar zyn oogmerk- op de geflli':t(1,:
.Yyze weet te beteil:g. Hoe veel ver!cliilt hier van her
M4
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drag van een onbedagtzaam en onvoorzigtig mensch. Do
ze werkt los daar heenen , fpreekt, zonder zyne woorden ce
overdenken , zeer onbedagtzaam, en heeft zelden in zyne daden en handelingen eenig bepaald doel. Hiervandaan, dat de
onbedagtzame man zo veele dwaasheden begaat.
De tong van den Ongebondenen moet, even als de mond
van eengin Lasteraar, verstommen. Wee den geenen die den
braven lastert ; want zyne lasteringe zal op zyn eigen kop
neder komen. _ De Lasteraar is doorgaans een heel bedorven
inensch een die draait met alle winden . op wien men geen
't minfte vertrouwen (tellen kan. Hy verraad zyne beste vrienden, als hy zyne fnoode oogmerken maar bereiken kan. De
Lasteraar fchuilt veel in den donker , en het is hein om 't
even, welke middelen hy by de hand vat, om zyn fnood opzet ten uitvoer te brengen. Nu vertoont by zich in deze.
dan wederom in die gedaante; doch , in welke by zich ook
vertoont, altyd is hy gevaarlyk. — Myd hein als de Pest;
want hy is even gevaarlyk , zo nog niet erger dan deze.
Schuwt hem hoven al wat te fchuwen is. Dan de mond
van den Lasteraar zal verftommen, na dat by den braven geJasterd en veel ongelyk aangedaan hebbe zo zal ook
de tong van den Ongebondenen verflommen, na dat hy veele
vuile reden heeft voortgebragt.
Zyn het niet doorgaans de grootlie fuoodaards de ver.
dorvenfte Zondaars, die op andere menfchen het meest te zeggen hebben, op brave menfchen, van welke zy nimmer leed
ontvangen hebben? Zy vallen uit verborgen fchuilhoeken
den goeden ,den vroomen, aan. Dikwis weeten zy hunne fnoode aanflagen zo te beleggen, dat zy voor al de waereld verborgen blyven. Wat is 'er verfoejelyker dan zulk eene haudelwys,
die haren oorfprong uit de HIel heeft. Hy, die in het
donkere fchuilt, is doorgaans de grootfte Lafaard. Hy,die,
verfchoolen in de duisternis , de braven onvoorziens aanvalt,
is gelyk aan hem, die den dooden romp mishandelt van hem,
dien by in zyn leven niet dorst aandoen. 8 Gy fnoodaards, keert eerst tot u zelven in, eer gy anderen aanvalt,
en gy zult bevinden, dat gy overvloedig werk zult vinden,
zonder dat gy u met anderen behoeft op te houden.
Wanneer 'er geweldige ftormwinden gewoed , felle orkanen
geloeid , de ysfelykfle onweerspuien hare rommelende donders
en gloejende blixems, met verfchyikkelyke, en alles overltroomende, plasregens hebben uitgeftort; na dat deze zyn opgehouden , ontvangt de gantfche natuur eene Rille rust , eene
bedaarde kalmte , en vertoont zich in eene veel bekoorlyker
gedaante, dan te vooren. — Wanneer ons hart, na veele uitgeflane rampen, na uitgeffane ftormen van tegenlieden en drukkende wederwaardigheden, in eene faille en bedaarde rust komt,
na dat de donkere onweersbuien van jammeren zyn overgedre-
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dreven, en na dat zy zyn geweeken ,en de peilzon van agter de
donkere, de zwarte, wolken van kwelling en droefheid zig begint te vertoonen — hoe aangenaam en zuiver worden dan onze
aandoeningen; hoe verkwikkelyk alle de gewaarwordingen, na dat
dit onweer over is en de orkanen van regenfpoed geweken zyn.
Geen trek is algemeener by den ruen,ch, dan de trek om
gelukkig te zyn ; hieraan komt de tre,; , om zyn leven te
behouden. Dan de trek tot het even. ze mag zo Clerk
zyn als ze wil, is tog minder dan die tot geluk, en altyd
aan deze laatfte ondergefchikt; want hoe menig een heeft zyn
leven niet veil, om zich zelven gelukkig te maken. Wat ziet
men den mensch niet al verrigeen ? hoe veele gevaren tarten ont
door de waereld te geraken? maar dat wel door de waereld
komen, is juist zyn tydelyk gelul; te behartigen. Hoe menig
Relt by , om dat oogmerk te bereiken, zyn dierbaar le--mal
ven niet in gevaar? — Millioenen van menfchen vertrouwen
dit dierbaar pand aan de trouwlooze en woedende golven,
en tarten de dreigenhe doodsgevaren? Hoe veele dui.
zenden vliegen den dood in het aangezicht, den gewisfen
dood in het bloedig oorlogsveld — Dan, wat beweegt den
meusch nu waarlyk tot zulke foute en roekelooze onaernee.
mingen? Wat anders, dan de trek, om hier zyn fortuin
te maken, dat, met andere woorden, is, om hier zyn geluk
te zoeken ? Dus blykt het middagklaar , dat de trek
om gelukkig te zyn, die van zyn leven te befchermen, den
trek tot het leven, overtreft; om dat men de laatfle, in weer•
wil van de groot(le gevaren , aan de eerlle opoffert.
Wanneer men de Natuur in hare werkingen , of liever den
Stigter der Natuur, in zyne werkingen, nagaat, dan ontdekt
men daar in, als een flaal van deszelfs oneindige Wysheid,
en van de beste Orde, dat Hy nergens, met 1prongen, van
het eene zoort zyner fchepzelen , tot het andere, maar met
langzame fchreden , en als ongevoelig . overgaat. Dit is
Bene fchoone Orde, en eene aanbiddelyke Wysheid. De
Almagtige klimt van de min volmaakte tot de meér volmaak
zo ongevoelig op, dat men maar nauwelyks de-tekhpzln
uiterfle grenzen van het een en ander zoort, van die het naast
aan elkanderen komen , merken kan. --- Onder het plantenryk
vind men zulk eene oneindige verfcheidenheid, en zagte op.
klimming tot het ryk der dieren , dat het deze zo naby komt,
zo digt aan dezelve grenst, met de volmaaktfte uit derzelver zoort, dat then maar nauwlyks ontdekken kan, of zy tot
het ryk der groeibare, dan tot dat der dieren , behooren.
Dit zelfde heeft ook plaats met betrekking der Redelyke en
der Redelooze wezens. —• Hier zyn de grenzen zo nauw aan
elkanderen vermaagfchapt, dat derzelver uiterlie eindpalen nauw
bemerkbaar zyn. 6 Diepte van oneindige Wysheid! — Wie-lyks
_t^I u bevatten,zo min uwe magt,als uwe onbeperkte kennisfe!
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is de dood voor alle merichen affchrikkelyk? Heeft ieder
mensch een afkeer van herven , ieder, wie hy wezen moge,
eerie vreeze des doods? Het is zeer natuurlyk, dat hy,
welke zich na den dood geenen gelukkigen (laat mag , noch
kan, belooven, die geen vooruitzigt heeft, dan op de rampzaligtte jammeren , waarvan wy in dit leven geene juiste bevat
kunnen maken , dat zulke menfchen met eene akelige-ting
vertwyfeling hun flerfuur te gemoet zien. Dan, zal deze
angstvalligheid ook plaats grypen by hen, die, op vaste gron.
den, hoop en vertrouwen hebben, dat zy na den dood in eenen
haat zullen overflappen, oneindig gelukkiger, dan al wat men
ziek in dir leven, onder den naam van geluk, kan voorf{ellen?
-- Waaruit ontflaat het , dat zulken echter voor den dood
beeven? Al wat leeft heeft eenen afkeer van den dood,
een weerzin in fterven. In elk dier, in elk fchepzel bgna,
ontdekt men eene levendige begeerte om zyn leven te befchermen , te rekken. Alles haakt naar het leven, en de dood
komt elk voor als een wangedrogt in de Natuur.
Is een mensch wel ergens teérder op, en kan by wel iets
ii ,inder verdragen, dan dat men hem (helle tot een voorwerp van
befpotting ? Wanneer men waant belagchelyk te zyn aan een
ander, dat grieft zo geweldig, dat men 't niet verdragen kan.
Veele menfchen, wanneer zy merken, dat zy de voorwerpen
van befpotting worden, zullen veelal zich zelve niet bedwingen
kunnen, maar hunne ziedende driften van gramfoorigheid den
vryen tengel vieren. Nochtans moet men zich ten hoogtien verwonderen , hoe veele menfchen zich zo dwaas kunne n aanttellen, dat ze bykans met ydere daad, die zy ver•
iigten, zich aan al de wereld belagchelyk maken, en niet kunnen befchouwd worden, zonder dat een yder hen befpocte.
Indien elk zo onzydig omtrent zich zelven dagt en handel
als met opzigt tot anderen, men zou veel minder lie--de,
den ontmoeten, welke zich in de zamenleeving zo dwaas aan
dat ze niet kunnen aanfchouwd worden, zonder dat-ilen,
men ze befpotten, hartelyk belagchen, moet.
IIoe veel grooter is hy, die zynen broeder eene misdaad
vergeeft , dan by , die, uit wraakzugtige beginzels, alle gelegenheden opzoekt, en aanvat, om hein zyne misdaad te vergelden. Onze groote Meester leert - ons, dat wy onzen
broeder, wanneer hy tegen ons gezondigd heeft, niet ilegts
zevenmaal zyne misdaad zullen vergeeven ; maar zeventigmaat
zevenmaal; dat is, dat wy onzen broeder zo menigvuldigmalen
zyne misdaden zullen vergeeven, als by tegen ons zondigt —
dat het nooit aan ons (laat, om eene eenige wraak te oefenen aan onze medemenfchen.
Indien de ílille klagten , en diepe zugtee, der Wellustiger
eens luide en openbare Remmen waren; men zou hen dikwils
op deze, of zoortgelyke, wyze dezelve hoeren uitboezemen,
wan-
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tiz nnneer zy de hevige finerten moeten lyden , welke de treu.

rige gevolgen van een wellustig leven zyn : 6 Verleiden.
de, 6 bedriegelyke wellusten, wat flaat uwe genieting, uwe
bejaging , my duur! --- Hoe heb ik u overal opgezogt, en
hoe zyt gy my allerwege in den mond geloopen ! -- © Ver.
leidende wereld, G verlokkende wellustigheden, in welke el,n.
de, in welke jammeren, hebt gy me niet gedompeld! Nu
Thank ik de wrange vrugten uwer bedriegelyke genoegens,
uwer valfche gelukzaligheden! 6 Al se duurgekogte ver
Wie weet.... Nu moet ik u voor eeuwig-znahelykd!—
vaarwel zeggen nu moet ik u voor altoos verlaten!
Wie weet voor eeuwig! ... Verleidende vrienden , die my zo
..k hebben medegefleept in uwe verderfelyke byeenkomllen,
waarin iit zo veele verstaken vond --- nu •— ja nu, nu moet
ik u, helaas! vaarwel zeggen, en gy lieden!.... Dus 'ouden
veelal de luide fiemmen zyn der artelareu van de verder.
felyi&e wellusten dezer verleidende en haastig voorby fruellende
wereld.
Zichzelven te willen ftellen boven anderen, te willen verhef.
fen boven zyne Natuurgenooten, is het werk eener kwalyk gepiaatfle eigenliefde. Wy moeten ons nimmer boven anderen
verheffen , maar onze (laden moeten dat doen. De verbeel.
ding maakt ons veelal belagchelyk; want hierdoor geeft men
aan de wereld de bewyzen op, waar voor men wil gehou•
ken worden, fchoon men in der daad niets van die begaafdheden
bezit , welke men gaarne zoude hebben dat aderen in ons
erus:enden. Dan, hoe zal een ander in ons erkennen, 't geen
in ons niet kan gevonden worden ? Maar vind men 't niet by
ons, dan maakt het ons ook zeer belagchelyk, te begeeren,
dat een ander het in ons zal erkennen.
De Dwaas is hoogmoedig en opgeblazen, by laat zich door
ydelen waan vervoeren , -- en hy begeert iets te zyn , dat
Sly niet is, en in tegendeel, by is met de daad iets, dat hy
niet wil wezen; by ie namelyk een dwaas, en by wil wys zyn.
Waar een naruurlyke trek toe is , bewyst genoegzaam, dat
'er zo iets moer zyn; want naar iets een trek te hebben dat
geen begaan heeft, noch bellaan hebben kan, fluit eene onge•
rymdheid , eens oumogelykheid, in. -- Dan by alle menfchen
ïreeft een trek plaats naar wezentlyk geluk ; derhalven , 'er
m ,zt zulk ee:r wezentlyk geluk ook dadelyk plaats hebben.
In de Natuur ontwikkelt zich alles langzaam; doch op eene
verbazende en onbegrypelyke wyze. Wie zou berekenen
kunnen. indien men 't niet dagelyks zag gebeuren, dat, uit een
nietsbeduidend zaad, een grooten boom, kruid, of fchoone en
iiefelyk ruikende bloemen zouden voortkomen; dat liet in onze
algemeens moeder, de aarde, geworpen, aangename en verkwik
zou dragen ? --- Wie zou kunnen berekenen, dat-kelyvrugtn
één
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cén graankoorntje zo eene menigte van koornkens zou ku
nen teelerf? -- Wie zou kunnen denken, zag men 't niet ge.
duurig, dat, uit een en denzelfden grond, zo eene onragaanbare verfcheidenheid van boomen, heesters, planten en kruiden,
elk naar zynen aart , kon wasfen en opgroejeu ? -- Deze alle
ontwikkelen zich langzaam, en bykans op eene ongevoelige,
eene onmerkbare, wyze. — Hoe verbazend is de ontwiidteling
van den geheelen mensch , zo omtrent zyne natuurlyke , als
redelyke, vermogens? — Hoe langzaam groeit men tot een
volkomen man? Met zeer trage fchreden gaan dc verflandige
vermogens voort, en ontwikkelen zich van trap tot trap. Dan,
wie (laat dit alles opmerkzaam gade, zonder daar by op het
zekerst overtuigd te worden, dat eene ouzigtbare hand eener
oneindige Wysheid daar in werkt, en dit alles belliert?
Zo veel ligt 'er gelegen aan het waarneemen onzer .pligten ,
in onzen naasten wel te doen; in ons jegens anderen zo te
gedragen, als wy wenfchen zelve van hun behandeld te worden; in onze naasten zo te behandelen , als wy met ons zel^
ven gewoon zyn, waarin wy altoos, uit liefde voor ons zelven, het beste, en 't geen ons het nuttigst toefchynt, ne t
alle onze kragten bejagen. Zo veel ligt 'er aan zulle
eene handelwyze gelegen , dad 'er ons belleudig welzyn aan
verbonden is.
C. V. D. C.

Zor nEELIISGE f1UWELY$SGAVE.

Eenc waare Gebeurtenis.
LA BRUYERE was gewoon veel te komen in dca.

e beroemde
Boekwinkel van den Boekverkooper MICHALET, waar iiy
D
zich vermaakte met het leezen der Nieuwspapieren , en te

fp eelen met het Dogtertje van den Boekhandelaar , een lief
Kind, waar mede by veel ophadt. Op zekeren dag haalde by
het Handfchrift zyner Characters uit den zak, booth het den
Heer MICHALET aan; zeggende: Wilt gy dit I'Yerk drukken? Ik

weet niet of gy 'er by zult winnen: maar, indien liet wel flaage
faaten dan de Voordoelen ter Huwelyksgave flrekken van myna
kleine Ifs iendin. De Boekhandelaar, fchoon twyfelende

aan den uitlaag , waagde de oplage: de eerie Druk was, binnen korten tyd , uitverkogt , verfeheide Herdrukken volgden,
en de Voordeelen "bedroegen eene aanzienlyke fomme ent
met deeze, als een Bruidfchat, werd de jonge Juffrouw silcHn-..
LET vervolgens zeer voordeelig uitgehuwelyl-t.

MENGELWERK
TOT FRAAVE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELVK.

PROEVE, TER VERGELYKING VAN DE VERDIEN9TEPi
DER ONDERSCHEIDENE LEEVENSBEZIGHEDEN EN
BEROEPEN.

,,

D

(Uit het Engelsch.)

e I7eragting van iemands Beroep belachlyk, was het
Opfchrift eens korten Vertoogs , onlangs in ons
Mengelwerk geplaatst (*). Niet ongepast voegen wy
„ 'er dit breeder en meer beredeneerde by."
;

Onder de nietsbeduidende gefchillen ,welke menigwerf de
rust des Gezelíchaps Itooren, en het gefprek van een behaaglyken koers afwenden, ken ik 'er geen van beuzel
aart, dan die ontftaan , als de lieden zich vermee--agtier
ten om de vergelykende waarde van hunne onderfeheide
Beroepen en Leevensbezigheden op te maaken.
't Geen dit gefchil te meer nutloos maakt, be(faat
hier in, dat, in negen van de tien gevallen, het van 't
Geval afhangt, of iemand van dit of dat Beroep zal veezen, of, indien van Keuze, dan weeten wy maar al te
wel, dat wy, in de Keuze van een Beroep, geene groote
maate van fchranderheid kunnen betoonen. Jongelingen
verkiezen een Beroep; zy weeten niet waarom; en riaa
dat zy 't zelve aanvaard, en 'er Benige vorderingen in gemaakt hebben, verpligt de noodzaaklykheid hun om daar
by te blyven.
En ik denk niet dat wy veel zullen winnen door de
ondervinding der Oudéren hier in te roepen; want het
is tien tegen een of zy zullen een Beroep uitkiezen, 't
geen naderhand blykt het Kind niet aan te fláan, of dat
het
(*) I Zie onze Algern. Vader?. Letieroef. voor 1793 ,
bi. 47
IIEN6. 1794• iso. 5,
N
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liet 'er ongefchikt voor is. De raad der Ouderen is, in
dit geval, zeker niet te verwerpen, maar tevens moet dezelve nooit in de gedaante van een bevel gegeeven worden.
Dear zyn gevallen, waar in de Kinderen, als door een
h:i«,lyne pandrift, gedreeven worden tot dat byzonder Beroep, 't welk zo wel met hunne bekwaamheden als met
hunne neiging ltrookt. En , waarlyk, in de meeste ge
eetre flerke neiging, of overhelling, geen on--valen,is
gunilig voorteken van een volgend welflaagen. Indien de
bekwaamheden fegts een maatigen trap bereiken, zal vol
wonderen doen.
-flandighe
Doch, in een verder gevorderd leevensperk, wanneer
de Menfchen vast bepaald zyn aan eenige Beroepsbezigheid, gefchil te voeren wegens de voortreflykheid daar
van boven eenige andere, is, ten minften genomen, dwaas.
heid, en baart d kwyls hooggaande oneenigheden. Daar•
cubuven, wanneer een plan ter uitvoer gebragt is, komt
liet niet meer te paste te redentwisten over deszelfs
nerd en[len of nuttigheid. Ook zyn weinigen zo belang.
Toos ea vry, at zy in itaa.t zyn om onpartydig te fpreeken over 't geen hun eigen doen raakt. En, naardemaal
geichillen van dien aart tot geen goed oogmerk ftrekhen, dewyl 'er geene beflisfing kan vallen die de zaak
cenigzins verandert, geeven zy doorgaans aanleiding tot
v.Yalicl.e begrippen omtrent ons Lot.
HIORATIUS heeft, in zyn Eerjte Hekeldicht, de dwaas.
Leid van te onvrede te zyn met onzen eigen LeevensLand, volgeestig afgefchilderd. Hy vangt aan, volgens de
vertaaling van B. IIUYDECOPER,
`Vat mag de reden zyn, Mecenas, dat geen Mensch
Vernoegd is met zyn Raat; 't zy die hem naar zyn wensch
En keuze is toegetlaan, hetzy door 't lot befchooren?
Elk dien van andren pryst? Nu zult ge een Krygsman hooren,
Die, als hy, oud en zwak, 't geleeden leed bezeft,
't Geluk des Koopmans tot den hemel toe verheft;
Dan roept de Koopman weer, als hy den wind hoort gieren,
En om zyn Schepen denkt, die langs de golven zwieren,
Gelukkige Soldaat' die, in den grootflen nood,
Een blyde zegen vindt, of eerre korte dood!
Een Rechtsgeleerde , als by door een, die raad komt vraagen,
Ten bedde uit wordt geklopt, zo ras 't begint te daggen,
Denkt: Hoe gelukkig leeft de Boer op 't eenzaam land!
De Boer, als hy zyn vee ter markt dryft i met zyn hand
Den
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Den riem in 't water ploft, of, op zyn kar gezeeten,
Door dik en dun rydt, en zyn beestjes vast ziet zweetel),
Roept: Hoe gelukkig leeft de Burger ja de Stad!
Zo fcheelt 'er, als gy ziet, aan ieder altvd wat.
Zo ik u alles, wat men hier omtrent 1:n á zegen
In orde, en achtereen, doen zien, en uit i. ne iet er
De dag viel my te kort; maar hoor, hier wi Ik ihecii.
Zo een der Goon dit volk eens nanfprak in deez' reen:
Wel aan! ik ben gereed te doen wat gy begeerde:
Soldaat, gy zult voortaan een Koopman; Rechtselecrde,
,

Gy zult een Landhan zyn. 1/alt u uw lit te Ril'aío^,
Gaat ruilt nu onderling en wyisf It uwen /laat,
Zo als gy 't goedvindt, naar uw eigen welbeliaagen;
Klaar wacht u, na deez' tyd, my weer aan 't hoofd te kliageu,

Wat denkt gy , zouden zy toch doen, na deezen raad
Net als te vooren; zich beklaagen van hun flaat.
Ondankbaaren! die fteeds gelukkig wenscht te leeven,
En vaak de middelen, u aan de hand gegeeven,
Verwaarloost en verzuimt! wat klaagt wat zucht gy toch!
HURATIUS laat boertende een ieder flrydig niet zym
eigen gevoelen fpreeken ; want de groote misgreep ligt
in het tegenovergeíleld uiteríle; dat wy, naamlyk, eelt
al te hoog denkbeeld vormen van onze eigene Beroeps.
bezigheden, en die van andere beneden de waarde fchatten. Een Man, die vats zyn eigen Beroep laag fpreekt',
laat zulks vaaren, op het oogenblik dat iemand hem medeval'; by weet dat by van zyn Beroep, indien het liegt
is, niet afkan , en zyn hoogmoed duldt niet het oor te
leersen aan liet maken van 't zelva.
In deeze nietsbeduidende gefchillen , tot welker aan•
hooren wy ons zomtyds verweezen vinden, over de ver
waarde der Beroepen en Leevensbezigheden -gel,yknd
valt het gereed te ontdekken, dat eene valfche waardeering van 't geen met de daad verdienstlyk is in liet ge.
heele gefchil heerscht.
Het algemeen denkbeeld loopt daar heen, dat het Be.
roep , waarin men het grootfte aantal van ryke lieden
vindt, het hoogst op de fchaal der verdieniten moet gefield worden ; even als of Rykdom, op zichzelven , eeg
toets ware van verdienulen, en niets goeds of waardig$
kon gevonden worden in een nederig genot van zyn be•
fcheiden deel.
Eenigen willen den Pankier aan 't hoofd van alle Beroepen (lellen..; by is de M an die ryk fchytit tg warden
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enkel door het omzetten van zekere Geldfommen; by
heeft weinig handen - arbeid te doen, en zyn geest niet
zeer af te boven. .— Anderen, en met meer gronds,
zetten den Koopman boven aan , die, fchoon 'er meer
wverktuiglyks in zyn bedryf kome , nogthans de waare
wehioener is vaan zyn Land , en aan het gemeen niets
meer verlehuldigd dan liet zelve aan hem verpligt is.
Met dit alles zyn 'er verlcheide Regels, die nederge•
zet kunnen wardei ► om ons in Ilaat te Eiellen ter beuordeeling welk liet verdienstlykst Beroep is. Het is, zo
ik hoop , eene toegeflaane waarheid , dat , fchoon de
Weelde van eenig heil voor een Volk kunne weezen,
door veeler handen werk te verfchaffen , nogthans een
zeer klein getal van een Volk in \Teelde kan leeven , of
die dingen bezitten of genieten , welke wy onder de behoeften der Weelde tellen. Ik wil daarom ook hoopen,
dat men zal toellemmen , dat de Noodwendigheden des
Leevens die dingen zyn , welke het meest toebrengen
tot het onderhoud en welweezen eens Volks , en dat
hy, die zich bevlytigt om deeze goedkoopst en best te
bezorgen, het nuttigst Lid der Maatíchappye uitmaakt.
Veronderllel, derhalven , dat wy als een vasten Regel aanneemen , dat elk Beroep en Handel beoordeeld
moet worden naar de maate van de Nuttigheid, daar door
te wege gebragt. Dit zal, zo ik my verbeelde, geen ongepast middel weezen , om de zaak te beflisfen; want
niemand kan ontt.ennen, dat het geen nuttig is, en ten
allen tyde vereischt wordt , den voorrang moet hebben
van 't geen enkel tot Weelde behoort, en men altoos
kan misfen.
Maar zodanig is de tegenwoordige haat der dingen in
de wereld, dat het zeer bezwaarlyk valle te zeggen, wat
nuttig is , en wat overtollig. Wy worden aan zekere
dingen door langen tyd zo gewoon , dat de hebbelykheid, daar door verkreegen, Bene tweede natuur worde;
wit weeten niet hoe wy het zonder dezelve zouden kunven Eiellen, en het valt ons bezwaarlyk te denken dat ze
niet volstrekt noodzaaklyk zyn. — Indien een man, in
goeden doen gezeeten, zich bepaalde om weg te doen, of
te verknopen, alles wat om hem was, 't geen hy niet
volftrekt noodig hadt, by zou, zyn Huisraad bekykende,
zich zeer verlegen vinden , om te zeggen, buiten welke
dingen hy omkon , en wat by moest overhouden. Hy
zou wislchien niet min bedremmeld haan in zyne Tafelbe-
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te verminderen ; Reeds zou by flerk overhel

een en ander , door die-len,trbguivahe
kragt der gewoonte , welke daaraan in zyne oogen eene
íoort van nuttigheid gegeeven heeft.
Om te bepaalen wat overtolligheden der Veelde, en
wat Leevensuoodzaaklyhheden, zyn , wyst men ons zomtyds tot de dagen onzer Voorvaderen, of tot een Tydperk,
de Gulden Eeuw geheeten, toen de Menfchen volgens
de eenvoudige voorfchriften der Natuure leefden. Maar
helaas ! wy kunnen geese egte befcheideu vinden van
zodanig eene Eeuwe; wy weeten niet welke de eenvoudige voorfchriften der Natuure zyu. En wat onze Voorouders betreft , hunne bedryvcn zyn in zo veele eeuwen van vergeteinis begraaven , dat ze niet '.anger tot
voorbeelden kunnen ltrekken. Wy zcaudeni even goed
na het Mufeum kunnen gaan, om de Penningen van juLIUS CESAR, of van OTTO, voor gangbaare munt te doen
gaan, en meer van waarde dan ons eigen geld. Vast
gaat het, dat onze Voorouders te vrede waren met wei
dan wy ; doch die tevredenheid was geen grootti-niger
deugd; want zy genomen alles wat zy hadden, en zy
verlangden meer; en dit is nog juist ons geval.
Indien wy , derhalven, te rug moeten gaan om eene
lyst van de Leevensnoodwendigheden te zoeken, moet
men ons zeggen in welk eene Eeuw der wereld die te
vinden is. Wy mogen veronderftellen , dat 'er een gemiddeld Tydperk geweest hebbe, wanneer de Menfchen
naar dien gemaatigden ftyl van verteering leefden , wel?,e alle overtolligheden uitfluit ; maar , dewyl wy niet
weeten dat Tydperk uit te vinden, loopen wy gevaar die
grensfcheiding te overfchreeden , en, door verder rugwaards
te gaan , zullen wy komen tot een Tydperk, toen de
Menfchen in bosfchen leefden, op wilde dieren jagt maakten, en de gevangenen ten lyve infloeen. Indien wy
zo verre te rug wyken, zullen wy ons wel voldaan houden, dat wy liet voorwerp van ons zoeken niet vinden..
Wanneer liet dan zo bezwaarlyk valle te bepaalen wat
de overtolligheden der Weelde , en welke de Leevensnoodweaidigheden , zyn , wy zullen het even bezwaarlyk
vinden onzen geflelden Regel van de Nuttigheid toe te
past n op de onderfcheide Beroepen en Bezigheden des
Menschdoms. Zodanig, nogthans, is de Zelfliefde der
Menfchcn, dat deeze zwaarigheid hun nooit wederhoudt
N3
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van een honger gevoelen te hebben van zyne eigene Be-

zigheid dan van die zyns Naasten.
De Tankier zegt. „ 8 Een Koopman heeft geen dan
„ een flaafsch bedryf, by hangt zo zeer af van de for„ tuin der Zee, van toevallige Gebeurtenisfen, en honderd kleinigheden, dat het te verwonderen is hoe by
, 'er iets by kan winnen; daarenboven is de naam van
„ Koopman een walch in de ooren der befchaafde Ge,, zeilchappen in het Westeinde van Londen." De
Koopman antwoordt, vastftellende dat de benaaming vara
J?nkier eau fraai klinkende naam is , welks eerste lettergreep eeu zekere maate van eer en gerustheid íchynt
in te b z men. „ Helaas ! ik herinner my een tyd ,
wur in 'er been Bankiers waren dan eenige Zilver„ finite to de LombardJtraat , van welken het geheele
„ tegenwoordige geflacht af(iamt; en, wat de zekerheid
,, aanbelangt, voorwaar 'er moet eene groote zekerheid
„ weezen, wanneer alles van het Crediet van Papier af„ hangt, en de belachlykfte achterdocht, het Publiek in,, , genoeg is om het te doen iuflorten ;
„ daarenboven voegt het aan de Bankiers niet zo laag
van de Kooplieden te fpreeken, of zy moesten verkiezen
„ te vergeeten dat zy de ootmoedige Dienaars zyn vats
„ de Kooplieden , en altoos zullen moeten weezen."
Dceze zegt om onze eigene Beroepsbezigheid boven
die van alle anderen te zetten, daalt af tot op de laagste
1-landwerkslieden. Jours uirawsi verhaalt ons van een
Meester -Selhoorlieenveeger, die, in Bede van zyne Leerlingen te haan, als zy verkeerd deeden, hun bedreigde,
dat by hun by een Kleermaaker zou beftellen! Eene hedreiging, die deeze Knaapen altoos tot hun pligt brags.
En daar ik dus, by toeval, van Kleermaakers gefprooken heb , hoop ik , dat die Broederfchap het friet
kwalyk zal neemen , indien ik myne verwondering daar
over be^uig, dat dezelve zo langen tyd ten deel geflaann
heeft van elk boertend vernuft, en ten fpot van Dom
koppen. Dit is , als wy het beginzel van Nuttigheid
aankleeven, zeer vree.tud; want welk Handwerk is nuttiger ? En . indien wy den invloed van 't zelve op de
groote Wereld , die fheelpop van de Modes, naagaan ,
moeten wy ons nog meer verwonderen dat ;,e Kleermaa kers niet gevleid en geëerd worden, 'boven aiie andere

unf ervaar , donder hun zouden wy, op een Gcb norre-
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dag des Konings, misvormdheid in (lede van fraaiheid,
en duisternis in plaats van fchittering, hebben. Nogthans zyn 'er weinige menichen van een ander Beroep,
die dat van een Kleermaaker niet aanzien als laag, als of
het fcliandelyk ware een Kleed te maaken, en geen fchan•
de het te draagen.
Maar, om tot de Maatjiaf van Nuttiglieid weder te
keeren. Schoon, uit het geen ik heb aangemerkt, her
zwaar moge vallen de juiste punten van Nuttigheid in
de vergelyking te treffen , zyn 'er nogthans eenige dingen , waar over wy met beflisfende zekerheid mogen
fpreeken. Wy mogen , by voorbeeld, voluit vastƒtellen , dat een Man , die een Huis kan bouwen, een
nuttiger Lid in de Maatfchappy is dan hy , die alleen
een Taart kan bakken; dat hy, die een goedkoope en ge.
zonde Drank verkoopt, een veel agtenswaardiger Burger
moet gerekend worden, dan hy, die alleen fchadelyke en
dronkenmaakende Wateren verkoopt; fchoon de eerstgemelde onder den nederigen naam van Brouwer gaat, en
de laatife zich met den weidfcher tytel van Distelateur
laat bel empelen; en dat hy, die het vleesch voor onze
tafels flacht en gereed maakt , voor ons en voor ons Gezin meer betekent, dan de Kapper, dien wy kunnen mis
mogen, desgelyks, bef uiten, dat de ondernee.-fèn.Wy
mende Manufaurier, die aan duizenden brood geeft, een
veel nutter Beroep waarneemt , dan de Opkooper, die
zekere Goederen in zyn geweld zoekt te krygen , en
hun het voordeel, als 't ware, van voor den mond weg
-halt.
In deeze en veele andere gevallen , mogen wy, net
groote zekerheid, op het denkbeeld van Nuttigheid, beflisfend vonnis vellen; doch ik hou my verzekerd, dat
zeer weinigen genegen zullen weezen om zich aan dieaa
Regel te onderwerpen. De Koetsmaaker zal het den Timmerman niet gewonnen willen geeven; de Metzelaar zat
een laag begrip koesteren van den Straatmaaker, en de
Zilverfmit met een oog van veragting nederzien op den
Yzer- en Staafbewerker.
Ook zullen wy, vrees ik, bevinden, dat de Geleerde
Beroepen niet geheel vry zvn van vooroordeelen tegen
elkander. Het fpyt den Godgeleerden, dat 'er zo veele Regrsgeleerden gevonden worden; hy vreest, dat, fchoon zommigen hunner cerlyk mogen weezen , het nogthans een
kwaadfpellend teken is, dat zo veelen van deeze lieden
N4
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Reeds bezigheid vinden. — De Regtsgeleerde verwondert zich , dat de Staat zulk een drom van Lediggan.
gers als de Geestlyken onderlleunt, en denkt dat zy meer
dienst zouden doen agter den Ploeg dan op den Predik
Geneesheer vereenigt zich in de algemeene-ítoel.D
fmaadredenen , tegen de Geestlyken en Regtsgeleerden
afgegeeven ; doch nierkt de Apothecar aan als zyn Knegt;
de Apothecar ziet den enkelen Drogist met een fcheel
oog aan: terwyl de Chirurgyn, om de geheele Wereld ,
geen van beiden zou willen «veezen. --- Dit zyn de uit"
werkzels van dien ydelen waan, welk ons aanzet om beter van ons eigen Bedryf, dan dat van anderen, te fpreeken ; tnisfchien niet altoos, oni dat wy het voor beter
houden; maar om dat wy, 'er in opgeweekt en aan ge
niet kunnen te rug keeren, en dus welltaanshalven-won,
de eer daar van moeten ophouden.
Naast Nuttigheid, die voorzeker den besten toets oplevert van de eer of verdienften eens Beroeps, denkt men
inogelyk , dat zodanige Bezigheden, die den oorfprong
ontleenen van traagheid of onkunde, als minder dan andere moeten gerekend worden. In den loop des uitgebreiden Handels, waar op Engeland mag roemen , zyn
Benige takken ontflaan, enkel uit de traagheid en onkunde vak anderen.. Een Man, by voorbeeld, heeft iets te
doen aan de Bank, of in het Tolhuis ; en hy weet niet
hoe daar mede om te gaan , hy bedient zich daarom van
een Makelaar, of Convooilooper. Deeze Man verrigt alles voor eene kleinigheid, en ontheft den ander van alle
moeite. Men moge deeze Tusfchenloopers laag rangfchik.
ken, en het gaat zeker, dat, in zekeren kring van Burgers, het voor een regel gehouden wordt, om geen dee2er Weezens, hoe veel k.hats zy ook mogen bezitten,
in hun gezelfchap toe te laaten. Dan het is niet hups
gehandeld, deeze lieden in dit vernederend licht te bei
Schouwen. Laaien wy te rug keeren tot onzen eer(len
Regel van Nuttigheid, en wy zullen beter van hun denken ; zeker wy kunnen niet laag gevoelen •van hun, die
de gevolgen van traagheid voorkomen, of de misvattingen
van onkunde weeren. Niemand kan alleen op zich? -lven
eiken tak van 't geen tot den Handel behoort zelve waar
volvoert 't geen een ander niet_ kan-nem,bydi
doen , mag wet groot vertrouwen in zyn byweezen ver
-febyun.
Een andere Regel, dien men nedergefteld heeft, rust
o)
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op zeer va!fche grondflagen. Men wil, naamlyk, dat,
hoe onafhangelyker iemands Bedryf is van de algemeene toevalligheden der menschlyke zaaken , 't zelve te
pryswaardiger en hooger geichat moet worden. Veel van
de onafhangelykheid van eenig Beroep te fpreeken , is
dwaasheid uitstorten : 'er kan geen onaf hangelykheid plaats
hebben in iets 't geen aan zo veele wislelvalligheden
bloot Baat. — Eenige weinigen zyn 'er, die gezegd
mogen worden onafhangelyker , dan anderen , te wee.
zen. Een Koopman, die een uitgebreiden Handel dryft,
heeft een onaf hangelyker Charaéter, dan een Man, die
enkel in één Artykel doet, 't geen kan misfen voordeel
aan te brengen, of waar men kan verkiezen het buiten
te fellen. Een Kruidenier is een onafhangelyker Man,
dan een Zydeflofverkooper ; want men zal blyven Thee
en Zuiker koopen, als men geen Zyde of S.atynen fioffen kan inslaan. I)e geringfle Handwerksman is onafhangelyker, dan by die in de Lotery handelt: want de laatha
hangt te eenemaal af van de grilligheid, of de behoefte,
eens Staatsdienaars; by weet niet of in een volgend jaar
zyn Beroep Band zal houden, of voor altoos vernietigd
veezen. — In tyden van algemeenen volksramp , ontdekken wy welhaast wie de onafha.ngelyltftc zyn: want
dan moeten zy, die enkel in Artykelen van Veelde handelen , tlil zitten ; terwyl zy, die noodwendigiheden ver
altoos iets te doen hebben , en , deeds iets-kopen,
overi;oudendie , op beter tyden hoopen. -- Maar de
afhangelykheid des eeneu Bedryfs van liet andere is zo
groot, zy zyn zo zeer in elkander ingeweeven , en het
geheele gebouw kan zo gereed bezwyken door het gemis
van een fchynbaar weinig beduidend gedeelte , dat geen
mensch, op draaglyke beginzelen, ooit zichzelven als onafhangelvk kan befchouwen. IIet zou, in de daad, iets
wonderbaars wezen , indien onafhangelykheid , dat is,
Ilandhoudende zekerheid, gegeeven ware aan eenig Beroep, daar dezelve geweigerd is aan alle andere menschIyke bedryven. IJe opkomst en val van groote Huizen,
die den uitgebreidícen Handel dreeven, wyzen dit ons met
den vinger aan,.
'Er zyn niet veele Bezigheden , die gezegd kunnen worden , geheel nutloos te weezen. De Men(chen mogen
elk, hoof.) voor hoofd befchnuwd,weinige dingen behoeven; doch, als Leden der Miatreltappye, hebben zy veel
nodig. De verdiende van eenig Beroep zal derhalven
nier
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niet ontllaan uit den prys, die Waan 'er op fielt; maar
uit het getrouw en eerlyk waarneemen, en de hoeveel
Geluk, welke ieder Mensch geniet, zal hem-heidvan
bevredigen met zyn (tand, hoewel dezelve geen zo groot
vertoon in 't oog der wereld maatre. De Armen en Ryken zyn dermaate aaneen verbonden , dat het, in beiden, eerre groote dwaasheid is te denken, dat hunne belangen van elkander gefcheiden zyn: wat kan de behoef
doen, zonder den ryken Koopman, die-tigeHandwrk
hem betaalt ; en wat kan de ryke Koopman uitvoeren,
om zich van de rest der wereld te onderfcheiden , zon
dat de Arme hein de behulpzaame hand biede?
-der
„ Hy," f hryft Dr. JOHNSON, „ die Roem zoekt langs
„ regtmaatige wegen, vertrouwt zyn Geluk aan de win„ den; waar hy, die 'er na dingt door valfiche verdienften, heeft niet alleen het geweld des ftorms te vreezen , maar ook voor lekken van zyn fclhip. Schoon
het hem gelukke, 't zelve, voor Gene wyle, boven wa,, ter te houden, onder begunftiging van een zagt koeltje
„ en van een bedaarde zee , op den eerffen windvlaag
moet by onvermydelyk ten gronde gaan, en, tot ver,, zwaaring van zyn ongeluk , met de bedroevende bedenking , dat , ware hy te vrede geweest met jen
,, [tand, dien de Natuur hem aanwees, hy deezen ramp
„ ontgaan zou weezen. — Gemaaktheid zal mogelyk,
„ voor een tyd, flaagen, en iemand moge, door groote
„ omzigtigheid , anderen in den waan brengen , dat by
„ waarlyk de hoedanigheden bezitte, welke by zich zel,, ven aanmaatigt; doch het uur komt, waarin by de„ zelve zal bewonen, en dan moet hy, wat hy ooit in
overmaat van lof genoot , boeten door fchande.
,, Toejuiching en bewondering heeft men, in geenen dee„ le, onder de Leevensnoodwendigheden te rekenen, en
„ hebben daarom alle kunstftreeken, om dezelve te ver
werven, zeer weinig eisch op vergiffenis of medely--„
„ den. 'Er beflaat naauwlyks eenig Mensch zonder eent„ ge bekwaamheden, die of reeds te fchatten of te ver„ beteren zyn , waar door hy zich altoos tegen veragting kan beveiligen. En misfchien is , ontheeven te zyn
van Schande , de verkieslykfte agting, gelyk beveyd„ heid van Pyn, by zommige Wysgeeren, voor eene be„ pa Zing van Geluk wordt opgegeeven."
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SCHUTTE,
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nder de redenen, welke zamenloopen om de Geneezingen der Zenuwziekten te firemmen, behoort ook
deeze, dat men dikwerf, te veel op Specifique middelen vertrouwende, de algemeene wetten der Irritabiliteit
uit het oog verlieze, en in het verkiezen der Genees
meer in het blinde rondtaste, dan dat men op-mideln
juist gelegde Ziektekundige gronden zyne behandeling
vestige. Het volgend geval kan ons daarentegen leeren,
dat men deeze Ziekten, even als alle andere, gelukkig
geneezen zal , wanneer men de aanwyzing der Natuur
juist weet te treffen , en volgens deeze de keuze der
Geneesmiddelen bepaale.
Een twaalfjaarig Meisje , van eene voor dien leeftyd
ryzige geftalte, dunne huid, tedere vezels, en niet zeer
vochtryk zynde, verfchrikte door een zeker toeval, waar
ooggetuige was , allergeweldigst. — Deeze Schrik-vanzy
veroorzaakte eenigen tyd daar na eene jeuking, of, zo als
zy het noemde, een krieuweling, in de hand, welke van
een onmaatig gelach achtervolgd wierd, en door deezen
fcheen te eindigen. Men zag dit in het eerst voor eene
grilligheid aan; maar kort daar na veranderde die jeuking
in een pynlyk gevoel; en 'er bleef een loomheid, door
den geheelen rechter arm heen, over. — De Ouders
beflooten hier tegens hulp te zoeken, en ontvingen tot
raad een uiterlyk middel, waar mede zy de hand wasfchen zouden; het geen zy echter, gelyk een ieder, die
slechts een oppervlakkig denkbeeld der Zenuwziekten
heeft, gemakkelyk kan vermoeden, zonder eenige vrucht
gebruikten. Intusfchen begonnen de hand en arm zich
krampachtig zamen te trekken, en de overige ledemaaten
vingen ook aan in deeze zenuwaartige aandoeningen te
deelen. Eerst zag men het rechter been, en den linker
arm en hand , in {fuiptrekkingen vervallen , en naderhand wierd het geheele lichaam door dezelve ontelbaare
maaien op den dag aangedaan, met dat gevolg, dat 'er
eerst loomheid en zwaarte, en eindelyk eerre volkoomene
Verlamming, in die deelen overbleef. Men had nu den
kluis.Artz over het geval geraadpleegd, welke, onder
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andere middelen, die ik niet heb kunnen nagaan, de
Spirit. Corn. Cerv. en Asfa fcetida liet toedienen; doch
vooral de Lleclriciteit aanprees. Men behoor dan ook
de L,leclriciteit te beproeven ; doch , ofÏchoon dezelve
door den kundigen Apothecar van Barnereld wierd aan
zo deed dezelve echter niet alleen geen den-gewnd,
minyen dienst, maar zelfs verergerden, na iedere aan
-wendigrLlétc,eomiandghvt
Meisje zo zichtbaar, dat zulks den Heer Barneveld aan.
fpoorde de verdere aanwending af te raaden.
Dit deed de Ouders belluiten , myne hulp te vraagen. Ik vond het Meisje in een allerdeerniswaardiglten toel{ and. Alles was verlamd. De armen en beenera
waren als doode lichaamen, zonder gevoel en beweeging.
Het geheele lichaam zakte neder, of viel plotsling, zonder de mintle kracht, om zich, in welke richting ook,
te onderfteunen. De fpieren van de keel zelve waren
zodanig werkeloos , dat de Lyderesfe nu geen droppel
vochts konde doorzwelgen. Lenige reizen op den dag
kreeg zy een ftuip over liet geheele lichaam, en van tyd
tot tyd trokken zich de fpieren van het aangezicht te
zamen, 't welk aan hetzelve dikwerf een akelig aanzien
gaf. De pols was eenigzints verfveld , en zeer zwak,
het geen echter zeer gemakkelyk een gevolg kan geweest
zyn van het weinig voedzel , dat zy nu zedert vier
veeeken , uit hoofde van de moeilyke flikking , vooral
in de drie laattie dagen , wanneer zy zelfs geen vocht
konde binnen brengen, had genoomen.
In deezen toef'rand wil ik gaarne bekennen, op liet eerlie oogenblik , geen plan van geneezing te durven beraamen. Maar, hetzelve aan eene nadere overweeging overlaatende, befloot ik voor de onderhouding van het leeven, zo veel mogelyk, te zorgen; liet ten dien einde,
noch dien zelfden dag , Lavementen met Osfeanbouillon zetten, en intusfchen de keel uiterlyk met het 0!. Cajeputi
Benige reizen op dien dag wrvven..,
Intusfchen, over den aart der Ziekte eens nadenkende,
nam ik ten eerflen liet fyne en tedere weeftel der vaste
deden in aanmerking. Ik vergeleek hier mede den Schrik,
als de opwekkende oorzaak der Ziekte; verders, nagaande hoe de Verlamming zichtbaar op de fluiptrekkingen
gevolgd was, en hoe fchadelyk in deezen de prikkel der
Eleciriciteit zich getoond had , maakte ik, uit alle deeze
by zondere facta, dit algemeens beUuit s nzatnelyk , dat de
naas-
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naaste oorzaak der Ziekte, in weerwil der Verlamming,
in eene te groote aandoenlykheid van het Leevensbeginfel gelegen was, welke aandoenlykhéid, door den Schrik
opgewekt , het Leevensbegiufèl in dien staat had ge
dat het nu door de ligtite oorzaaken in ftuip*-bracht,
achtige en onregelmaatige beweegingen verviel; waardoor
het zich heeds, en by aanhoudenheid, uitputte, zo dat de
gevoelige vezel alle kracht verloor, en door geenen natuurlyken prikkel in zyne behoorlyke werking koude ge
worden. De Verlamming merkte ik alzo aan, als-bracht
een uitwerkfel der ftuiptrekkingen, als een uitputting van
het leeven, door de onregelmaatige en te íterke beweegingen veroorzaakt , en ik begreep, dat dezelve zoude
weggenoomen worden , wanneer ik de oorzaak konde
wegneemen.
Op dit beluit myne Geneeswyze vestigende, nam ik
voor, het vermoogendst van alle Geneesmiddelen, welke
in de te groote aandoenlykheid aangepreezen worden ,
te beproeven. Ik schreef daarom het Opium, uiterlyk en
innerlyk, voor. Uiterlyk vereenigde ik hetzelve met het
01. Lini, om 'er de keel mede te wryven, ten einde alzo
de llikking te hernellen , en de Lyderesfe in faat te
brengen , dat zy en voedzel en Geneesmiddelen konde
doorzwelgen. innerlyk liet ik hetzelve door Lavementen
binnen brengen , en, indachtig aan de les van HUFELAND,
welke , in alle gevallen alwaar by het Opium in geese
genoegzaame hoeveelheid konde toedienen, hetzelve met de
Spiauterbloemen vereenigde, deed ik ook by hetzelve die
zogenaamde Metaalkalk (Oxide de Zinc Sublimé) en de
Mofclaus. Dit laattle uit hoofde van de opwekkende kracht,
welke hetzelve , in alle verzwakkingen van het Leevensbe.
ginlèl, zo zichtbaar aan den dag legt (*).
Naauwelyks had ik met deeze Geneeswyze drie dagen
aangehouden, of de Lyderesfe konde al genoegzaam doorzwelgen, om het Geneesmiddel door den mond in te neemen. Ook verminderden de íuipachtige aanvallen zicht.
baar,
(*) Men zie ,over het rechte Gebruik der Zincbloemen , in de
Zenuwziekten, en derzelver verfchillende Werking van de andere Zenuwmiddelen, myne Verhandeling over het Inwendig
Gebruik der Spiauterbloemen , p. B. feq., te vinden in de
Handelingen van het Geneeskundig Genootfchap: Serviintlis Cl.
a'ibai, Vyftiende Deel.
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baar, in hevigheid zo wel, als dat ze langer weehblee•
ven. En na verloop van 6 dagen waren de Lavementen
vo1.koornen nutteloos , alzo liet ílikkingsvermoogen ge
Verlamming der andere dee--noegzamhrftldws.D
len bleef echter noch gefladig aanhouden. Dan den zevenden dag was ik verwonderd, de om[landigheden zo
geheel veranderd te zien, de Lyderesfe in eene zittende
houding aan te treffen, en haar den linker arm te zien
oplichten. Van nu af aan nam de geneezing van oogenblik tot oogenblik toe , en den loden dag ging zy al
reeds weder , met behulp van een ftok, door het vertrek. Ik maakte in het Geneesmiddel geene verandering,
dan alleen , dat ik de gift der Mof hus vermeerderde,
naar maate de fttuptrekkingen verminderden. De gift van
het Laud. Liquid. Sydenh. bleef als van den beginne af, tot
3o droppelen dagelyks. De Zinsbloemen had ik eerst vermeerde rd tot xij greinen dagelyks; maar toen , na den 7den
dag, de ttuiptrekkingen geheel ophielden, bleef dit middel
ook in dezelfde hoeveelheid. Na verloop van 14. dagen bleef
'er niets, dan noch een loom gevoel in de rechter hand,
en eene verzwakking in den rechter arm, over. Ik verminderde daarom allengskens met liet Geneesmiddel, en
den nollen dag nam ik van haar affcheid. Het is nu
vyf . weeken dat zy heríleld is. Zy blyft volkoomen ge
vlug, leevendig, en heeft geene overblyfzelen-zond,is
van ftuiptrekkingen, of van verlamming.
Indien wy nu uit dit geval Pra&ifche Gevolgtrekkingen
wilden ontleenen, zouden wy, misfchien, het algemeene
Heiluit kunnen maaken, dat alle prikkelende middelen nutteloos zyn, wanneer het Leevensbeginfel te aandoenlyk
is, of, om in de taal van GAUBIUS te fpreeken, wanneer hetzelve door Irritabititeit zondigt. Camphora, Mofchus, Castoreum, Sp. Corn. Cerv., en de geheele kraam
der Nervina Stimulantia , zyn dan volkoomen nutteloos.
Ze kunnen van geen dienst zyn , dan in zo verre ze, met
de Narcotica vereenigd, eersen tweeden rol fpeelen. De
Eleêtriciteit is in dat geval even vruchteloos, zo ze al
niet fchadelyk zy door deszelfs veelvermoogende prikkelende kracht. De Narcotica maaken dan het HoofdGeneesmiddel uit. In ons geval zoude de Mo/chut niets
gedaan hebben. I?et was, na dat de Irritabiliteit door het
Opium en de Zinsbloemen overwonnen was, dat dezelve
medewerkte , om aan de gevoelige vezel de veerkracht
weder te geeven , en alzo de geneezing te verhaasten.
Mo-
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Mogelyk zoude liet Opium alleen het zelfde effect gedaan
hebben, mogelyk de Zincbloemen, zonder het Opium, de
Geneezing hebben bewerkt, en misfchien zouden andere
Narcotica dezelfde uitwerking gehad hebben; ten mintten
hebben my analoge gevallen genoegzaám geleerd, dat men,
met eenen STOLL, gelukkig geneczen zal, wanneer men
de gelegenheid van een Geneesmiddel toe te dienen wel
weet te treffen , en wanneer Iaen op eerie juist beflem.
de aanwyzing meer vertrouwt, dan op Bene onbepaalde
fpecifique kracht der Geneesmiddelen.
2mfterdam, den 14 April 1794.
DE ALGEMEENE ONGEZONDHEID DER LUGTSTItEEKEN IN
AMERICA WEDERSPROOKEN.

Overgenomen uit The History of New Hampshire. By .jan y
WELKNAP A. M. Member of the Philofop/iical Society in
Philadelphia, and of the Academy of Arts and Stien•
ces in Masfachufetts.

Schr vers , en onder deezen Mannen van
Europifche
naam, hebben, met veel vertrouwen, verzekerd, dat

de Lugtllree'ken in America, onder dezelfde Breedten als
die van Europa, ongunttig zyn voor de Gezondheid en
Langleevenheid; dat de uiter[te grenspaal des leevens daar
op veertig of vyftig jaaren geteld is. AMTen fchryft deeze
heillooze uitwerkzels toe aan de bedirvene uitwaastè.
mingen van f'ilt}aande Wateren , aan een Aardryks - oppervlakte, ongercdderd, onbebouk%'d, ea overgroeid met
wild opgefchootene gewasfen , die daaraan den zuive.
renden invloed der Zonne ontzeggen (*).
Indien men deeze aanmerkingen bepaalde tot de laage
Vlakten in de Zuidlykíte Staaten, zou derzelver gepastheid misfchien niet wederfprooken kunnen worden: dan
men hebbe onderfcheid te inaaken tusfchen deeze gedeelten van filmerica, en andere , die zich in geheel andere
omf'nandigheden bevinden.
Wanneer Schryvers voorgeeven als -VVysgeeren de pen
te voeren, moeten zy berigten zoeken te ontvangen uit
de
*) ROBERTSON'S Hist. of filmerica. Vol. H. p. 17. (iV Berd.
Yer•t. Itde D. bl. go.) KING`s Thoughts on the Emigration to
,lzrteriea. Political J1/4.gazine, 1783. p. 261.
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de zuiverfte bronnen, en zich niet te vrede houden me¢
I;efpiegelingen over onderwerpen, welke alleen door Waar.
neeming, en Bewysflakken daar uit ontleend , kunnen bepaald worden : het voegt hun niet algemeene gevolgen te
trekken uit gedeeltlyke bel'cheiden. -- Schryven zy als
Staatslieden, dan mogen zy in de daad hun oogmerk be.
reiken , door de zaaken in een bedrieglyk licht voor
oogen te hellen, en finerica af te schilderen als een Graf
voor de Europeaanen, en daar door de drift der verhuizinge derwaards zoeken te dempen.
Het is, ondertusíchen, niet onaartig waar te neenien,
welke onbellaanbaare gevolgtrekkingen deeze befpiegelende
\Vysgeeren afleiden uit dezelfde begiuzels; want , terwyl de een de Lugt van een met Houtgewas begroeid
Land veroordeelt, als verdeiflyk voor de Gezondheid en
het Leeven , roemt een ander dezeive , als bevattende
een overvloed van voedende dealen , en beweert , dat
lilenfchen, die zich in boschagtige Gewesten onthouden,
minder voedzel gebruiken, dan die in open Landen woonen (*).
Dan, ondanks de droomeryen van Europifche Wysgeeren , en de baatzoekende inzigten van Europifche Staats.
lieden, kan America best befchreeven worden door de
zodanigen, die 'er langen tyd gewoond hebben. Zy, die
dit Werelddeel nooit zagen, en zy, die 'er doorgetrokken zyn met den vaardigen fpoed eens Reizigers, kunnen
niet dan zeer onbevoegde Regrets weezen ; nogthans zyn
'er veelen van deeze beiderlei foort, wier berigten meer
geloofs gevonden hebben, dan ze verdienden.
In New Hampshire is een onbearbeide en onbebouwde
Grond zo verre van een voorwerp te weezen 't welk
fchrik voor Gezondheid of Leeven behoort te baaren ,
dat 'er geen Menfchen Iterker en kloeker zyn, dan die
op nieuwe Plantadien werken; en treft men geen Lieden
aan , die meer fmaak in hartig te eeten vinden. Dit is
niet alleen waar ten opzigte van de Inboorelingen des
Lands , maar ook van de Aankomelingen uit Europa. Het
is eene algemeene waarneeming ,dat de eerste Planters, in
nieuw aangelegde gronden , een hoogera ouderdom bereikten. Het is tevens waarheid, dat de Lugt van onze
Bosfchen zeer gezond- is. Het hoog en woelig opgroeijeu
ino(*) Abbé RAYNAL'S History of the tildes. Vol. M. p..2,7 .
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droge een Europeaan in 't wilde opfchieten noemen; dit
ftrekt niet alleen ten teken van de kragt en de vrugatbaarheid des gronds ; maar brengt veel toe om fchadelyke dampen weg te neemen; en als de grond eens ge
zal de Natuur, indien de Mensch zyn pl.igt-zuiverds,
veragteloost, met haare goeddaadige hand, op nieuw,
een tweede zulk wild opfchieten, met het zelfje weldaa.
dige oogmerk , daar fellen. Een ryl:e uitvloed vn harsr.agtige boomen deelt aan de Lugt eene ba(cm.i tie hne
danigheid mede , allerbevorderlykst voor de (tezon.l.
heil. Terwyl de veelvuldige Str000ien van helder en
zuiver \Vater, onder welken 'er eenige niet groote fnelhcid
van het Gebergte affchieten, een vloed van frisfche Lugt
veroorzaaken, allerheilzaamst voor die op de oevers wonnen. Hier by mogen wy nog voegen, dat de Noord.
weste Wind de groote herpeller is van alle fchadelvke
hoedanigheden die in de Lugt van America kunnen huisvesten, en als die Wind de overhand heeft, verfpreuit
dezelve Gezondheid, en deelt íterkte mede aan liet tnensch•
Wyk lichaam.
Daar zyn, 't is waar, eenige weinige plaatzeil, zelf
in New Hampshire, in welke de Damp, opklimmende uit
een land met versch water overllroomd, galagtige ziek
ten en zenuwkwaalen veroorzaakt , en de Inwoonders
blootl{elt aan eene vroegtydige verzwakking. Zulks wordt
dikwyls aangezet door een ongepast gebruik van íterke
Dranken, als Geneesmiddelen genomen: maar het vertrek
deezer lieden na de zuiverder Lugt van het Gebergte,
en eerie gemaatigder leevenswyze, doet deeze ongemak•
ken wyken, en de geflellen worden- verfterkt.
In de nabyheid van ConneEticut Rivier heeft men eenige
voorbeelden gezien van Gezwellen aan de keel, niet ongelyk aan de Goitres onder de Inwoonderen van her
A1pifche Gebergte. De Vrouwen waren, inzonderheid,
'er mede behebt. Eene verplaatzing na den Zeeever,
en een aanhoudend baaden in zout water, brengt veel
toe om deeze Gezwellen te doen verdwynen. Een ruim
gebruik van gezouten Visch,en van Zuur uit het groeiend
tyk, bovenal Cyder, heeft men desgelyks heilzaam ge.
vonden : en, volgens de laatl}e en beste beichelden, welke ik heb kunnen bekomen, is thans deeze Onge1telteuis
min algemeen, en gemaklyker weg te neemen, dan ecn +.ge
weinige jaaren geleden.
Uit de Sterflysten , die ik my heb doen bezorgen
D4ENG. 1.9,1. Nu. 5.
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blykt het, dat een vry groot aantal Menfchen een hoogen
Ouderdom bereiken, en dat veelen hunner Herven, niet
in gevolge van eenige geweldige Ziekte, maar door het
allengskens toeneemend verval van kragten. De dood van
volwasfeue Perfoonen, tusfchen de twintig en vyftig jaaren, is zeer zeldzaam, in vergelyking met de Sterflysten
uit Europa. Men rekent dat bykans een twintig fe gedeelte der Inwoonderen van Londen, het eene jaar door
het andere genomen, flerft, en het gaat vast, dat niet
meer dan één van de zeventig der Inwoonderen van New
Hampshire, 's jaars, derft; zo 'er geene heerfchende ziekte
woedt, 't geen zeer zelden gebeurt.

NATUURLYKE HISTORIE DER ONWEERSVOGELEN, IN

'T ALGEMEEN.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)
an alle Vogelen, die diep in Zee gevonden worden,
zyn de Onweersvogelen , Procellari z , het meest der
Zee genegen ; ten mini'ten zy fchynen de vervreemdfte
van het Land, en de ftoutmoedigtte om zich verre van
't zelve te verwyderen , en op den wyden Oceaan om te
zwerven: want zy geeven zich met zo veel vertrouwen,
als íloutheid , aan de beweeging der baaren over, en aan
het geweld der winden ; zelfs fchynen zy de Stormen te
trotfen. Hoe verre zich de Zeelieden gewaagd hebben,
hoe verre zy zyn doorgedrongen , 't zy in de Poolgewesten, 't zy in andere Wereldriemen, zy vonden deeze
Vogels, die, als 't ware, hun opwagtten en voorgingen
op de afgelegenfle en ftormagtigfl:e fireeken : overal zagen zy dezelve met gerustheid fpeelen , en zelfs met
vrolykheid dartelen, op dit Element, in zyne woede zo
verfchriklyk , en waar voor de onverzaagdfle Mensch
moet beeven en verbleeken : als wilde de Natuur hun
doen bekennen, hoe zeer het Inftincl, en de Vermogens,
welke zy verleend heeft aan Weezens beneden ons in
rang geplaatst, dezelve verheft boven 't geen onze Rede
eiI onze Kunst vermag.
Voorzien van lange Vleugelen , bedeeld met gevliesde
Pooten, voegen de O•nweersvogelen, by de gemaklykheid
en ligtheid van vlugt, by de vaardigheid in het zwem
giert,
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uien, de zonderlinge bekwaamheid van op het water te
loopen; zy raaken liet opperíle der golven even aan riet
een (nellen voortgang, in welken het lichaam horizontaal
onderlchraagd wordt, en in evenwiet gehouden , door de
uitgebreide Vleugelen, terwyl zy niet de Pooten beurthugs en vaardig de oppervlakte des waters treeden. -Van deezen loop op het water komt de naam, Petrel;
dezelve is gevormd van Peter, Pierre, of van Petrill o
Pierot, of Petit-pierre; de Engelfclse Zeelieden hebben
'er die benaaming aan gegeeven, wanneer zy deeze Vo=
gels , even als Apostel PETRUS , op het water zagen
loopen.
De Soorten van On veersvogelen zyn talryk. Alle hebben groote en flerke Vleugels ; nogthans verhellen zy
zich niet hoog in de lult; doorgaans lcheeren zy vliegende over het water heen. Zy hebben drie Vingers,
door een vlies vereenigd: de twee Zydvingers hebben een
boord aan den buitenkant: de vierde vinger is niets meer
dan een kleine Spoor, dig o?imiddelyk uit de hiel komt,
zonder eenigzins met een lid voorzien te zyn (*).
De Bek der Onweersvogelen is , gelyk die der Albatrosfen, geleed, en fchynt zamengefteld uit vier Itukken,
waarvan 'er twee , als op elkander gevoegd , de uiterflen der Kaaken uitmaaken : zy hebben , daarenboven,
langs de Bovenkaak , digt aan den Kop, twee kleine
kookertjes, of verborgene holligheden, in welke de Neusgaten komen. Uit het geheele maalezel , fchynt deeze Bek
de Bek eens Roofvogels: want dezelve is dik, filydend„
en aan 't einde gekromd. Voor het overige is die ge.
daante van den Bek niet geheel eènpaarig by alle On
zveersvogelen. 'Er is zelfs onderfcheids genoeg, om daar
uit iets kenmerkends te ontleeuen, 't welk eene verdee.:
ling zou maaken in het Gezin deezer Vogelen: In de
daad, in veele Poorten is alleen de punt van de Boven
kaak omgeboogen als een haak: de benedenpunt , in
tegendeel , gootswyze uitgehold en geknot als eetij
lepel.
By andere zyn de punten van elke Kaak fcherp , omgekromd, en vormen met elkander een krommen Bek.
Die

*) WILLUGHBY noemt deeze Spoor een kleine agtervina
eer; geen denkbeeld bebbende van een Lid, onmiddelyk uit
de hiel voortkomende.
Oa
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Dit onderfcheid heeft de Heer sRISSON waargenomen.
en, fchoon de Heer FORSTER (*) het wille verwerpen,
dunkt het ons behoudenswaardig.
Alle deeze Vogels, hoe ook gebekt, fchynen een zelf.
de IntiIinct , en een algemeene eigenfchap, te hebben in
het naaken der Nesten. Zy onthouden zich niet op 't
land, dan in dien tyd, welke zeer kort is: en, als of
zy gevoelden hoe vreemd hun dit verblyf zy, verbergen
zy zich in de gaten der rotzen aan den zeekant; zy laaten uit de diepte dier rotsholen hunne onaangenaame them
hooren, die men veelligt voor het geluid van eettig kruipend Dier zou neemen (t). — Het getal der Eijeren
is niet groot. — Zy voeden de Jongen niet in den bek
uit te florten de halfverteerde fpyze, reeds in traan of
olie veranderd; Visch is hun voornaamfte zo niet eenige
voedzel. Eene byzonderheid is 'er , waarvan zy,
die deeze Vogels in de nesten opzoeken , wel mogen ver
worden; hierin beílaande, dat de vrees van ge--witgd
vangen te zullen worden, of de hoop van zich te zul.
len kunnen verdeedigen , hun een olie , waarvan de
maag vol is, doet uitwerpen: zy fpuiten dezelvé in 't
aangezigt , of de oogen, van den Vogelaar ; en dewyl
hunne Nesten meestentyds gelegen zyn aan fleile kus.
ten, in de rotsfpleeten van eerre groote hoogte, heeft de
onkunde hiervan het leeven aan veelen gekost (4).

De
(*) Obfervations de IL! FORSTER, p. 1R4.
(f) De Onweersvogelen begeeven zich by duizenden onder den

grond; zy voeden daar de jongen, en keeren alle nagten derwaards weder. FORSTER, 0bfervatlons, p. i8t. De Laos.
f•hen (van Nieuw Zeeland) weergalmden van het gefchreeuw
der Onweersvogelen, in gaten onder den gxond verborgen, die
kwaakten als Kikvorfchen, of klokten als Hennen. Het fchynt,
dat alle Onweersvogelen de gewoonte hebben van onder den
grond te nestelen: want wy hebben eerre en andere foort dit
zien doen in Dusky Baai. FORSTER., Second Voyage de coox,

Tom. IL. p. ho.
(4) De Nieuwspapieren te Londen, in Juny 1761, verhaalen het
ongeluk den Heer CAMPBEI, overgekomen, die, het Nest eens
Onweersvogels op een fleile rots willende uithaaien, de Olie,
welke deeze Vogel uitwierp, in de oogen kreeg, waarop by
afliet; maar van de rots te pletter viel. EDWARDS, Preface de la
troifiérre partie des Glanures, p, 4. De kleinfile foort van Onwra svogelen , het Storinvogeltje, heeft dit ook voor eene gewoon,.
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De Heer FORSTER merkt op , dat de Heer LINN/EUS
de Onweersvogelen weinig moet gekend hebben ; naardemaal hy flegts zes Soorten telt ; terwyl de Heer FORSTER
twaalf Nieuwe Soorten , alleen in de Zuid -Zee, ontdekt
heeft (-h`); wy wenschten wel, dat die Reiziger ons be.
fchryvingen van alle die Soorten hadt medegedeeld. Dit zo
niet zynde, zullen wy ons met de heichryving der bekende Soorten moeten te vrede houden (j ).
-

woonte. CHARLES SMITH fchryft, in zyn Werk over den tegen.
woordigen Staat van het Landfchap Kerry, in leiland, dat het
Starrnvogeó/je, als het gegreepen wordt, uit den bek een lepel
vol Olie uitgeeft. Id. Ibid.
(*) 0hfervations de ill FORSTER, p. 184.
(t Wy zullen van dit Vogelge(lacht, vervolgens, de voor.
naamfile Soorten opgeeven.

VERSLAG VAN HET LEFVEN EN DE WERKEN VAN
GEORGE EDWARDS, F. R. S. & F. S. A,

(Uit het Engelsch.)
, een uitileekend Natuurkundige,
die zich byzonder deedt kennen door zyne kunde
en aftekening der Vogelen , werd den derden van Grasmaand des Jaars MDCXCIII gebooren te Stratford, een
Buurt behoorende tot West- Harn in Esfex.
Eenige zyner vroegte jaaren bragt hy door onder het
opzigt van een Geestlyken, HEWIT geheeten , toen Leermeester in eene openbaare School te LaytonJtone, eenige
weinige mylen van EDWARDS Geboorteplaats.
Deeze School verlaaten hebbende, werd hy beheld by
Benen anderen Leeraar der Vastgeflelde Kerke te Brenttivood; en vervolgens, dewyl zyne Ouders hem ten Koop.
handel gefchikt hadden , als Leerling geplaatst by een
Koopman in Fenckurch-ftreet. Hy trof zeer gelukkig
eenen Meester aan , die hem met alle beleefdheid en
vriendfchap behandelde ; en die , behalven dat by een
Man was van zeer naauwgezette Godsdienftigheid, de by
Kooplieden zeldzaame hoedanigheid bezat van welbedree
ven te weezen in de Geleerde Taalen.
Omtrent het midden der Leerjaaren van den Heer EDWARDS, viel 'er iets voor, 't welk eene rigting gaf aan
03
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zyne toekomende Studien, Naa den dood van Dr. NEcuuor,es , een Man , die zich in de Geneeskunde roem
verworven heeft , en een Bloedverwant van EDWARDS
i\leester, werden 's Doctors Boeken, die zeer menigvuldig
waren, geplaatst op de hamer des Leerlings. Zo onverwagt Bene gelegenheid, om kundigheden op te doen, ging
by heul niet verlooren. fly bediende 'er zich van met
eeti beid, en belleedde al den ledigen tyd welken hy
by dag hadt, en niet zelden een groot gedeelte van den
'aagt, in liet doolh^ aderen van Dr . NICHOLAS Verzame.liug , zo verre die tic Natuurlyke Historie , Beeldhouw.
Schilder- en Starrelkuode, en de Oudheden , betrof. Zints
dien tyd hieidt EDw1\l2ns uitzigt om pykdommen te ver.
krt gen, welke de Koophandel aan deszelfs yverige beinnci„ets fclienkt, op. 1)e Winkel en de Beurs begonnen
alle de hekoorlykheden te derven ; en, by het eindigen
zyner Leerjaaren, vormde hy het plan om buiten 's Lands
tc reizen , met oogmerk om zyn Tinaak te verbeteren,
en eert schat van kundigheden op te zamelen,
F owl t;ns eerlie Reis was na Holland, werwaards by
c'.;eea ging in 't Jaar Jtll)CCXVI, en de voornaarnfte
Steden der Vereenigde IV'ederianden bezogt. Naa een
maand daar blyvens, 1,eerLie hy na Engeland weder, erf
oní leidt zich twee jeare.: in L onden en daar omthreeks,
under iets hepaalds , te doen , fchoon wy wel mogen
tie^ouderltellen , dat by niet afliet , zyne kundigheden
in de Natuurly ,e Historie te vermeerderen.
Fyne tweede Reis was na Noorwegen, werwaards by
Beentoog op de uitnoodiaing van een Heer, hens zeer ge"
negen, en wiens Neef Capitein was van het Schip, waar
rede E1WARDS derwaards fleevende. Een werkzaame
en wysgeerige geest, gelyk de zyne, kon niet naalaaten
eenti hooge voldoening te fmaaken in een Land, vol rotzen van Bene verbaazende grootte, vol altoos groene boo.
inen, en waar zommige van de Inwoonders naauwlyl.s de
n-itti:en der befchaafdhcid kenden, De Zon ging, geduuende zyn veïblyf, alleen onder om weder op- te gaan;
weinige vuren oll?rde by aan den slaap op. Zotntyds
wandelde hy op de oevers van kreeken, by de holen der
eevo^ele,:I, en andere eenzaam z^vervetde der geve:Ier1e Bende ; op plaatzen waar by geen i,.em dan die dec.
yer Vogelen hoorde. Q, andere iy^jca nam by den groei
der Plantel waar, tuusfefle'I het r berz tE en ontmoette
inc __ . taal.. , by de Berg cvvoolad rs, die Gashveyl
ieid
,
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welke men fchaatfcher aantreft in meer befchaafde oorden.Op zyn tocht naa Frederikflad, bevondt hy
zich niet verre van het Kanon van CAREL DEN XII, Koning van Zweeden, op dien tyd bezig met het beleg van
Frederikshall, voor welke plaats die Vorst fneuvelde.
Deeze omliandigheid wederhield den 1 Jeer EDWARDS
Zweeden te bezoeken; daar het Zweedfche Leger zeer tuk
was om Vreemdelingen aan te houden. Niettegenftaande
al zyne voorzorg en omzigtigheid, om aan géene der
partyen aanhoor te geeven, werd hy eens gevat door de
Deenfche Wagt, die hem hieldt voor eer. Spion, door den
vyand gebezigd om kundfchap van hunne oogmerken
op te doen. Nogthans kreeg hy, door het bybrengen
van onlochenbaare getuigenisfen zyner onfchuld, zyn ontílag.
In Hooimaand des Jaars MDCCXVIII, flak EDWARDS
weder na Engeland over, en keerde, kort naa zyne wederkomst te Londen, na zyne Geboorteplaats , waar hy
den Winter doorbragt. Dan begeerig om Frankryk te bezoeken, trok hy in MDCCXIX over Dieppe na Parys.
De byzonderheden dier Stad bezigtigd hebbende, nam hy
zyn intrek in een Dorp Greencourt geheeten , gelegen in
het groote Perk van klerfailles. 'Lyn oogmerk in het
verkiezen deezer plaatze was zyne kennis in de Natuur
Historie uit te breiden; dan, tot zyn geen gering-lyke
verdriet, vondt men op dien tyd geen leevend fchepzel
in de Menagerie. Naardemaal het 1-lof, geduurende
's Konings Minderjaarigheid , zich niet te Verfailles onthieldt, was de eertyds zo wydvermaarde Verzameling van
Dieren zo geheel en al verwaarloosd , dat ze alle of dood
of ver(Irooid waren.
Ten deezen opzigte teleurgefteld, vermaakte zich ED.
WARDS met de prachtige Optochten, ten toonílellingen
van Reliquien, in verfcheide Kerken en Godsdienftige
Geftigten; hyzonder zyne aandagt vestigende op de werltfl:ukken der Schilder- en Iieeldhouwkunde, in de openbaare
Gebouwen,
Terwyl hy zich in Frankryk onthieldt, deed hy twee
uitflappen in dat Ryk , ieder van een paar honderd
Mylen. De eerde was na Chalons in Champagne, in
Bloeimaand des Jaars MDCCXX; de tweede was te voet
na Orleans en Blois. Deeze laatste reis volbragt hy in
vermomde kleeding , niet oogmerk om die Zoonen der
khraapzugt te ontwyken , die hun beurs maakeu we
-
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de Reizigers te berooveu. Dit plan bleek veel gewaagd
te zyn; want 'er was zeer onlangs een Edi*r uitgevaardigd om de Landloópers op te pakken , met oogmerk
om dezelven na America te voeren, na de Oevers van
de Rivier Miififippi , waar men bevolking behoefde.
I-Iet gevolg hier van was , dat onze Philofooph ter naauwer noode een Reis na de Wert- pndiën ontkwam.
Toen de Heer EDWARDS uit Frankryk in Engeland wederkeerde, zette by zyne geliefde Studie, de Natuurlyke
Historie , met allen ernst , voort; zich toeleggende , om
zulke Dieren, als te zyner kennisfe kwamen, te tekenen
en te kleuren. Zyn voornaam fe bezorgdheid was , om
meer het natuurlyk, dan het fchilderagtig, Schoon te bewaaren; Vogels trokken, in 't eerst, zyne aandagt voor
beste Afbeeldingen door hem ge.-namlyk;eigdr
itogt zynde, maakte hy 'er weinige Aftekeningen van voor
zich zelven. Deeze werden bewonderd door de Liefhebbe rs, die, door 'er een goeden prys voor te beffeeden ,
onzen jongen Natuurkundigen aanmoedigden om met laagt
zyn werk voort te zetten. JAMES THEOBALD , Esq. van
Lambeth , een yverig Voorftander der Weetenfchappen,
was een der eerfle Befchermheeren en \heldoenderen van
den I-leer rr)WARDS. Dus onverwagt aangemoedigd , nam
onze Kunfl:enaar toe in kunde en arbeidzaamheid, en
verkreeg, door zyne bevlytiging in zyne geliefde Studie,
een behoorelyk inkomen , en eene wydfh ekkende kennis. Niet te min liet hy zyn vlytbetoon, in den Jaare
A IDCCXXXI, voor een tyd vaaren , en deedt, met twee
zyner Bloedverwanten, eene Reis naa Holland en Braband.
Irlíer egter liet hy zyn tyd niet vrugtloos voorby loopen; want by verzamelde verfcheide fchaars voorkomen.
de Boeken , en hadt gelegenheid om de oorfpronglyke
Schilderftukken te zien van de grootfte Meesters , te
Antwerpen, te Brusfel, te Utrecht, en in andere groote
Steden.
Op aanpryzing van Sir HANS SLOANE Bart. Voorzitter van het Collegie der Geneesheeren, werd onze En•
wARnS verkoozen tot haan Boekbewaarder, en voegde
enen hem kamers in het Collegie toe. Dit, 't welk het
voornaame tydlperk was in zyn leeven , bepaalde hem
tot een pist, die het meest llrookte met zyn fmaak en
p,enel;enheid. Thans vondt by zich in (laat om Reeds
gebruik te manken van eene uitgezogte Boekery,, vol van
le ko. ba;.rft e Boeken over de Natuurlyke Historie, in
welq
-
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welke by zich by aanhoudenheid oefende. Zo
werd hy by trappen een der uitmuntendfle Vogelbefchr;.
vers van ons Land, en van alle andere Landen; en ten
deezen opzigte is zyne verdienfle zo wel bekend, dat dezelve niet in twyf^i kan getrokken worden. In 't byzonder Raat hier op te tekenen , dat by nooit anderen toevertrouwde , wat by zelve kon uitvoeren , en dat hy het
menigmaal zo bezwaarlyk vondt zich zelven te voldoen,
dat hy niet zelden drie of vier tekeningen maakte, oni
liet door hem gekoozen voorwerp in houding en characrter op 't volkomenst te treffen.
De Heer EDWARDS leverde , in 't Jaar MDCCXLII[,
der Wereld een verwouderlyk blyk van zyne arbeid
Uitgave van het EerfIe Deel zyner-zamheid,or
HiJtory of Birds. Hetzelve werd uitgegeeven in groot
4to, en behelst één en zestig Vogelen, en twee viervoetige Dieren, van welke de meesten voorheen noch afgetekend noch befchreeven waren. Ze zyn gefneeden op
twee-en-vyftig Plaaten , naar oorfpronglyke Tekeningen,
en juist gekleurd; met volkomene en naauwkeurige Befchryvingen. Dit Deel is opgedraagen aan den Voorzitter en de Leden van het Koninglyk Collegie der Genees
wier gunstbetooningen eu byfland door den Schry--hern,
ver met alle hartlykheid erkend worden. De 13efchryvingen kwamen desgelyks in 't Franscla uit, ten dienfte
der Buitenlanderen; dit gefchiedde ook ten opzigte van
de volgende Deden.
Het getal der Infchryveren de vuurigfle verwagtingen
van den IIeer EDWARDS zelve overtreffende, verfcheen
een Tweede Deel der Hiflary of Birds , in den Jaare
11MDCCXLV1l, opgedraagen aan Sir HANS SLOANE, toen
Lyfarts van zype Majef'eit, en wiens verdienflen, als Na
te zeer bekend zyn , zo binnen als buiten-turkndige,al
'sLands, dan dat wy des byzondere melding behoeven
te maaken. De Vriendlchap deezes beroemden Nlans, voor
onzen Schryver wordt in die Opdragt vermeld, mèt al de
warmte van een gevoelig en dankbaar hart. Dit Tweede
Deel bevat desgelyks één -en- zestig Vogels en twee viervoetige Dieren, op twee-en•vyftig Piaaten; niet de Br.

fchryvingen.

In 't Jaar 1bIDCE L, kwam het Derde Deel deezeei
Verl;s uit, behelzende het zelfde getal Plaaten, en negen_
en verftig Vogelen. Het was opgedraagen aan den Voor•
fitter, den Raad en de Leden, deer Koninglyke Societeit.
J-lc'4
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Het Vierde Deel zag het licht in 't Jaar MDCCLI,
beflaande uit zeven-en-dertig Plaaten , waar op negenen-dertig Vogelen , en waar by gevoegd zyn zestien
Plaaten met Slangen, Visfchen en Infeáen. Dit was het
]aatfte Deel, 't geen de Heer EDWARDS toen voorhad
uit te geeven , en by fchynt het aangemerkt te hebben
als het volkomenfle van 't geen hy, de Natuurlyke Historie betreffende , voortbragt, waarom by het opdroeg
aan het Opperweezen. Die Opdragt was, buiten twyfel,
zeer Godvrugtig, wat het oogmerk aanbelangt; maar de
wysheid der keuze kan niet aangepreezen worden. Zulk
een vermeeten is te hoog voor een Menschlyk Schep.
zei, ett de weinige voorbeelden van dien aart, welke ons
in de Gefchiedenis der Letterkunde voorkomen , heeft
men altoos met regt gewraakt. Misfchien zullen zommigen
onzer Leezeren begeerig zyn, om te zien op welk een trant
onze Natuurkenner zich in deeze zeldzaame Opdragt uit.
drukt; dezelve was kort, en van den volgenden inhoud
„Aan GOD,
,, den En Eeuwigen ! den Alomtegenwoordigen, den Al.
weetenden en Almagtigen, Schepper aller Dingen, die
„ beflaan!van Kringen, onafmeetbaar groot, tot de klein,, fte Stofvezeltjes , wordt dit Ondeeltje opgedraagen
„ en toegeheiligd, met alle mogelyke Dankerkentenisfe,
„ Ootmoed, Vereering en hoogfile Aanbidding, beide van
„ Lichaam en Geest,
„ door

„ Zyn alleronderdaanigst en ne.
„ derigst Schepzel
GEORGE EDWARDS."

Schoon men uit onzes Schryvers Opdragt aan de Godheid zich veelligt zou verbeelden, dat hy ten oogmerke
had zynen fchryfärbeid te ftaaken , was zyn geest veel
te werkzaam, en zyne zugt ter kennisfe veel te vuurig,
om zich te vergenoegen met liet geen hy reeds gedaan
hadt. In gevolge hiervan fchonk hy , met den Jaare
MDCCLVII[, der geleerde Wereld, het Eerfte Deel van
zyne Gleanings af Natural Hiflory ; vertoonende ze.
ventig onderfcheide Vogelen, Visfchen , Infeé^ten en Planten, meest tot dien tyd onbefchreeven, volgens de Na.

tuis
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tuur gekleurd, op vyftig koperen Plaaten. Dit Duel was

opgedraagen aan de Bezorgers van het Britfche Mufum.
Een Oordeelkundig Boekbeoordeelaar heeft, van dit Verk
fpreekende , de volgende fchatting betaald aan de 'ver
onzes Schryvers „ Alle Schryvers over de Na--dient
tuurlyke Historie zyn van Beene gebrekkigheid te befchuldigen; veelen hebben Afbeeldingen naar liet leeven
gefchonken , en ze op de naauwkeurig(ï:e wyze uitgevoerd. Onder deezen verdient de Heer EDWARDS op de
onderfcheidenfte wyze vermeld te worden; zyne Afbeeldingen , en in zyne Gleanings of Natural Hijiory, en in
zyne Hi/tcry of Birds, zyn zeer flipt de Natuur gevolgd.
%Vy verwonderen ons, aderhalven, niet, dat zy zo welkom
geweest zyn by allen , die fnaak vinden in juiste Af
hoofd -belding,opfchítewyzvrid.H
hier altoos getekend in eene natuurlyke en-vorwepis
bevallige houding, vry van alle 1{ yfiieid of gei.waaktheid ;
voorts zyn de Piaaten zodanig vercierd, dat zy veel toebrengen om de fchoonheid van het hoofdvoorwerp te
meer te doen affteeken. Eenigen , 't is waar , hebben
beweerd, dat de Dier- en Plantbefchryvers , in dusdanige
Werken, te veel fpeelens aan de verbeelding gaven, en,
om de fraaiheid hunner Plaaten te vermeerderen, 'er vee ie trekken byvoegden in de natuur niet te vinden. Dan ,
ten opzigte van den Heer EDWARDS, hebben wy eenlge
moeite genomen om ons zelven daaromtrent te voldoen,
door veele zyner Afbeeldingen te. vergelyken met de oor
welke zy ontleend waren; en wy kun -fpronglykeva
volkomen waarheid, belyden, dat wy in alle-emn,t
deden eene trefende gelykheid vonden, zo in de Tekeo
Hing als in de Kleuren. De Heer EDWARDS heeft, 't is
waar, zich bediend van de kunst om zyne Plaaien op
te tieren , door een fraai contrast te naaken tus(chen
de kleuren der Hoofdvoorwerpen, en die der Bycieraaden; maar , ook ten deezen aanziene, week by nimmer
ê' van de natuur, by koos zodanige voorwerpen, wier
eigenaartige kleuren dit Contrast vormden. — De Heer
ED\VAMus wist, daarenboven, zyne Voorwerpen te plaat
zulk eene verfcheidenheid van bevallige houding.-zeni
geen , dat het egg niet vermoeid wordt eioor Bene verveeIende Eenzelvigheid van f and ; welke ter: gelyken tyde
verraadt en eene fcl;raalheid van vinding, en eerre onopletteuheid in de befci^ouwvin der voorwernen zelve. ---^^
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Eene andere byzonderheid welke de Werken van den Heer
EDWARDS te dierbaarder maakt, beflaat hier in, dat de
meeste Voorwerpen de zodanige zyn, als men voorheen
niet befchreeven of afgebeeld vondt, of van welken men
by anderen geene dan gebrekkige Afbeeldingen aantrof;
zo dat het daadlyke toevoegzels zyn tot de Natuurlyke
historie, firekkende om onze kundigheden te vermeerderen van de tallooze foorten der Voorwerpen , met wel
Schepper ons aardsch verblyf vercierd-kedAlmagti
heeft."
Een Tweede Deel der Gleanings kwam in den Jaare
1\IDCCLX uit; het beftaat uit vyttig Plaaten, en de Befchryvingen , zo wel als de Afbeeldingen, van honderd
Dieren en Planten. Dit Deel droeg by op aan wylen den
Graaf BUTS, wiens liefhebbery voor de Natuurlyke Historie, byzonder de Plantkunde . wel bekend is.
Het Derde Deel van zyne Gleanings, dat het Zevende
en laat(le Deel der Werken van den Heer EDWARDS
uitmaakt, verfcheen in 't Jaar MDCCLXIIE; het was
toegewyd aan den Graaf FERRERS , die, wanneer Capi.
tein SHIRLEY een Franfchen Prys genomen hadt , een
groot getal Vogelen, beftemd voor Madame POMPADOUR,
aan onzen Natuurkenner mededeelde , die daar door
in Raat ge(Ield werd, meer volkomenheids en waarde aan zyn Arbeid by te zetten. Dit Deel bevat acht
Voorwerpen, op twee-en - vyftig-envyftigodrch
Plaaten gebragt, even als in de voorgaande Deelen. In
de drie Deelen van de Gleanings gaat het Engelrch ver
Franfche Overzetting op de tegenover-gezldvan
werd de Franfche Befchry<-bladzye.InvorigDl
ving afzonderlyk gedrukt.
(Het Vervolg sn Slot by eens nadere gelegenheid.)
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(

V olgens den Heer ARTHUR MURPHY, Esq.)

NERO! 1/adermoord hulp u aan Heerfchappy,
Gy leefde in broeder- vrouwe- en moeder-nroordery,
Gy waart te (nood om door eens anders hand te fneeven,
L'o' esge hand, uiv dolk , moest u den dood/leek geeven.
G. BRANDT ,

eezer dage kwam in Engeland in 't licht eene nieu,^ we Eng elfche Overzetting van den roem der Ro.
„ 7neinfchie Gefchiedboekeren, TACITUS (*), die van de
„ keuriglke Boekbeoordeelaaren, in dat Ryk , met groo,
„ ten lof vermeld wordt , zo ten aanziene van de Ver„ taaling zelve, als van wegen de Aantekeningen op, den
,, Schryver, en de Byvoegfelen, om de gaapingen, door 't
gemis van 't oorfpronglyke, aan te vullen. Onder deeze
„ 1 yvoegzelen kwam ons dat tot het XVI Bock der
„ .7aarboeken , den Dood van NERO betreffende , zeer
„ overueemenswaardig voor, en gefchikt om 'er de Lee.
„ zers onzes Mengelwerks deelgenooten van te manken,
„ door de volgende Overzetting.
"

NEito ontdekte den deerlyken tegenloop zyner zaakcn,
Van zyne Legers kon hy geene ondersteuning verwagten.
Het Krygsvolk was op den tocht na de Caspifche Zee
te rug geroepen ; maar eene lange rust was noodig om de
geesten te verkwikken van Kry;;sknegten , door onophou.
delyke vermoeienis afgemat. De Legioenen van Illyricum keerden te rug met van hem vervreemde harten.
Verfmaadende hunne gevoelens te ontveinzen , vaardigden zy een Gezantfchap af tot viRGi:vius aan den Opper Rhyn; hun brandend verlangen te verftaan geevende, dat

hy
(*) De Tytel is: The Works of Cornelius Tacitus; by ARTHUR

Esq. With an Esfay on the Life and Genius of Tacitus;
Notes, Supplements and Maps, 4 Vol. in qta, 4 1. h, f. ito
MURPHY ,

nc:5so.lvs, 1793.
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hy het verzoek der Legioenen , onder zyil bewind , zou
inwilligen, en de Keireriyke Vaardi t.eid aanvaarden.
Acht Batavifche Benden hadden een geest van misnoegen
laaten blykeu; en de Pr^etoriaaniche Lyfwagten f}onden
onder den invloed van NYMPHiuros.
In deezen benarder toeltand zag NERD na bylfand om;
doch te vergeefsch. Hy ging op en neder door de ka
Paleis, en alles was eenzaamheid. Ily,-mersvanzy
die, flegts weinige dagen geleden, de God van den Raad
en het Volk was, vreesde nu het flachtoffier daar van te
zullen worden. 1-let geweeten begon zyne regten te doen
a:elden. De item van 't zelve liet zich hooren. NEito
gag te rugge op zyne misdryven , beefde van fchrik, en
kromp van knaaging. Hy herhaalde, in bitterheid zyns
harte, en aangegreepen door wanhoop , een regel, dien
hy menigmaal, de rol van OEDIPUS op 't openbaar too.
neel fpeelende, geuit hadt: Myn Vrouw, niyn Vader, em
nmyne Moeder, d'oernen my ten dood! In deeze uure vol angst
kleefde niemand van al zynen 11oflioet, en van alle de
Medewerktuigen zyner misdryven, hein aan; behalven sroRus de Gefneedene, PIAON een veygetnaakte Slaaf, en
EpAPHRODI i•us zyn Geheimfchryver.
NERO gaf den Soldaaten op fchildwagt bevel, om, met
allen haast, zich na Ostia te vervoegen, en een Schip gereed te maaleen, waar op by zich na Egypte mogt infcheepen. Zy wilden niet gehoorzaaineii. Len hunner
vroeg hem, met een halven regel uit via oit.ius, is liet
dan een zo vreeslyk ding te fier ven ? lly begaf zich tot
de Serviliaanfche Wagten, niet zich neeinende een fpoedig
werkend vergift, toebereid door de welbekende LOCUSTA;
maar zyn hefluit bezweek. Hy keerde weder in zyne
kamer te rogge, en wierp zich op het rustbedde neder.
De gemoedsbeweegenisfen lieten hem geen rust toe. IIy
ftondt op , en verzogt dat een verpligtende hand een
einde aan zyn deerlyk leeven wilde ;naaken. Deezen
dienst begeerde niemand hem te bewyzen, en hem zelven ontbrak daar toe de moed. Tot het uiter['e van
wanhoop gedreeven, vervoerd door knaaging en vreeze,
riep hy, op den weemoedigften toon: Myne Vrienden ver
ik kan geen' vyand vinden! — fly vlooit-latenmy,
uit zyn Paleis, als met oogmerk om zich in den Tyber
te werpen. Hy veranderde van gedagten, en nam voor,
na Spanje te vlu.en, daar zich op genade of ongenade

aan
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aan CALBA over te geeven. Maar geen Schip lag in Ostia
gereed.
Verícheide ontwerpen deeden zich , in fchielyke opvolging , voor zynen geest op; zy vermeerderden den reeds
geweldigen ftorm zyner driften , en dienden alleen om
hem nog meer te verbysteren. De kragt zyner kVelfpreekenheid te beproeven was een ander redmiddel 't
welk hem te binnen fchoot. Ten dien einde ftel+ie by zich
voor, in een treurgewaad na de markt te gaan, en daar,
door eene hartroerende aanfpraak, vergiffenis van net Volk te
verwerven. Bleeven hunne onvermurwbaare harten verhard
tegen den zagten invloed van overreedende Welfpreeken.
heid , weigerden zy hun Keizer te herbellen in liet volle
genot zyner voorregten, hy twyfelde niet, of hy zou , ten
minften, van hun de Landvoogdye van Egypte kunnen
afperlèn, waar hy, ais Overleen , den veyea teugel zou
kunnen flaaken aan zyne ongeregelde driften. Dit ontwerp fcheen hem toe te zullen gelukken ; maar een
ftraal bedenkens verwekte trillenden fchrik. Het volk
mogt, zonder af te wagten om te hooren na de Godlyke
toonen zyner welluidende ftemme , in openlyken oproer
tlitbarften, en woedende hun Vorst, van lid tot lid, ver
een weg zou hy inllaan? Waar kon hy-fcheurn.Wlk
zich verbergen? Hy z g rond ,'met oogen vol verwilder.
de wanhoop , en vroeg zyne nog bygebleevene Medge.
zeilen : Is 'er geen fchuiiplaats ? Geen veilig verblyf,
waarin ik tyd nebbe om te overleggen wat te doen?
PHAON, zyn vrygemaakte Slaaf, (lelde hem voor, hem
te geleiden na een onaanzienlyk Landgoed , 't welk hy in
eigendom bezat, omtrent vier mylen van Ro'ne gelegen.
NERO omhelsde de aanbieding. Geen tyd was 'er te verzuimen. IIy trok uit op 't fchraalfle toegerust, ongefchoeid,
niets aanhebbende dan zyn onderkleed , zonder Overtrekzel of Keizerlyken Tabbaard. Om zich te vermominen,
greep by een ouden verlleeten mantel , floeg dien om
zyne fchouders, bedekte zyn hoofd, en hield een zak
voor zyn aangezigt. In dee rer voege toeeg by te-doek
paard, met een geest vol verbystering, zich een fchandelyke vlugt getroostende , alleen vergezeld door PUAON
den Vrygemaakten , EPAPI-RODITUS den Geheimfchryver,
en spoaus den Gefheedenen , en nog een wiens naam
door AURELIUS VICTOR gezegd wordt NEOPHYTUS ge.
weest te zyn. Zo bragt NERO zyn laat(}en nagt over.
Met het aanbreeken van den dag verlieten de Pretori^

Ma
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riaanfche Lyfwagten hunne ftandplaats in het Paleis, en
vervoegden zich by hunne Medegenooten in de Legerplaatze, waar, door den invloed en de bewerking van
NYMPHIDIUS, GALBA voor Keizer werd uitgeroepen. De
Raad vergaderde, en bekragtigde, naa eene korte raad
keus der Prartoriaanfche Lyfwagt. De tyd-plegin,d
was eindelyk gekomen , op welken die Vergadering met gezag kon handelen. Zy beflooten dien dag te merktekepen met een belluit, den Romeinfchen Raad waardig. Met
eenpaarige hemmen verklaarden zy den Dwingeland, die
alle Menschlyke en Godiyke Wetten met voeten getreeden hadt , voor een openbaar vyand s en veroordeelden
hem, by vonnis, tot den Dood, volgens de strengheid der
Oude Wetten, en de handelwyze van het Oude Gemeenebest.
NERo, ondertusfchen, fpoedde zich, zo veel mogelyk,
om de Landhoeve des Vrygemaakten te bereiken. fly
hoorde de toejuichingen uit de Prxtoriaanfche Legerplaats; de naam van GALBA klonk hein in 't oor. Een
Man, digt aan den weg in het veld arbeidende, keek op,
toen hy lieden te paard met fpoed hoorde voorby ryden.
„ Ziet, zeide hy, deeze Mannen zetten NERO hittiglyk
„ na!" Lien ander vroeg, onder den weg, „ wat zegt
„ men in de Stad van NERO?" Wanneer zy digt by
HAON'S huis gekomen waren, werd NERO ontrust door
pen onverwagt voorval. Zyn paard steigerde op het zien
van een geraamte, aan den kant des wegs liggende; in
gevolge van dien fchok geraakte zyn aangezi t bloot, en
een oud Krygsknegt, reeds uit den dienst ontflaagen, herkende den Keizer, en begroette hem by zynen naam. De
vrees van ontdekt te zullen worden deedt den vlugtenden
Vorst, nevens de zynen, met allen fpoed , voortrennen.
Op een kleinen afll:and van de Landhoeve genaderd, oor deelden zy het ongeraaden, op eene openbaare wyze daar
in te gaan. NERo íteeg af, en doorkruiste een veld met
riet begroeid. PLIAON raadde hem , zich in een Zandkuil
verborgen te houden , tot dat men een heim!vken weg
om in huis te konten vervaardigd hadt. „ Dat % are."
i'prak NERO, „ my zelven leenend begraven!" Hy fchepte
eenig water uit een modderige floot, en hier mede zynen dorst gelescht hebbende, vroeg by op een treurigen
toon: Is dit een drank dien NERO gewoon was te drinken!
Men maakte eene opening in de Zydmuur, en NERO
kroop 'er door. %íy werd gebragt in Bene kamer, waar
by
,

NERO'S DOOD. 213

by niets dan elende zag. In dit gemeen vertrek wierp

hy zich op een nog gemeener bedde neder , en vroeg
om eenig voedzel. Zy booden hem brood aan; doch het
was zo zwart, dat het gezigt daar van walch verwekte.
Het water hem gegeeven was Hinkend ; maar dorst nood
hein dien walchlyken drank te drinken.
-zakte
NERo's Vrienden zagen dat 'er geen hoop meer ove.
rig was: zy vreesden voor het deerlyk lot 't welk den
Vorst dreigde, en raadden hein door eene manlyke daad
zich aan een fchandlyken dood te onttrekken. NERO gaf
'er zyne toeftemming aan; doch by zogt uitítel, nog gefield om zyn leeven te rekken. Toebereidzels tot zyne
uitvaart waren noodig. Hy beval dat 'er een Graf zou
gedolven worden, gefchikt naar zyne lyfsgeftalte ; men
zou eene hoeveelheid houts verzamelen tot een Lykmyt ,
en ítukken marmer aanvoeren tot een voeglyk dekzel zyns
Grafs. Hy beweende zyn ongelukkig lot met een vloed
van traanen. Een diepe zegt geloosd hebbende, zeide
hy tot zyne Vrienden : Welk een Muzykant zal de Wereld verliezen!

Geduurende dit tooneel van uitftel en bloohartigheid
kwam 'er een Boode met Papieren van Rome aan PHAON.
- _ NERO greep het Paket. Hy las de papieren met
ongeduld , en vondt daar in, dat hy niet alleen voor een
openlyken vyand verklaard , maar ook verweezen was
om de Doodflraffe te ondergaan , met alle de geftreng
beid des ouden gebruiks. Hy vroeg : Welk eene foort
van Dooditraffe is deeze 2 Wat is het oud Gebruik? Men
gaf hem te verftaan, dat, volgens de Wet van het oude Gemeenebest, elk Verraader met het hoofd tusfchen
twee flaaken, en het lichaam moedernaakt uitgekleed, de
fmerte van een langzaamen dood moest lyden onder
beuls handen. De vrees voor eene zo fchandvolle ftraífe
boezemde NERO. een kortttondige drift in, die voor een
oogenblik het vertoon van moed maakte. Hy haalde twee
dolken te voorfchyn, welke hy medegenomen hadt, en beproefde, als gereed om iets flouts te bellaan , de pun.
ten van beide; doch flak ze vervolgens wederom bedaard
in de fcheeden, onder de betuiging: Het noodlottig pogenblik is nog niet gekomen! Hy wendde zich tot sPORus , en
verzogt hem den Lykklagt te beginnen. Zing den treurigen Lyktoon , en bewys de laatf e, pligten aan uwen
Vriend! Hy zag rondsom zich heenen; zeggende: En
MENG. 1794. Na. 5.
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waarom zuil niet iemand zichzelven afmaaken, en my lee.
ren hoe te fierven ? -- Hy hield zich een oogenblik

Ril. Traanen biggelden uit zyne oogen. Hy flondt overeinde, en riep , met de ílem der woeste wanhoope :
NERO! dit is fchande1 gy kwynt in ongenade! Dit is geen
tyd om neerflagtig te 'veezen ! dit oogenblik vordert manlyke jierkte!
Deeze woorden hadt NERO niet uitgefprooken, of by
hoorde het getrappel van paarden het huis zyns verblyfs
naderen. Dit gaf by te verftaan door een regel uit HO!IrruS op te haalen. De Raad hadt, met de daad, bevel gegeeven, dat NERO na Ronne zou te rug gevoerd
worden , om het vonnis, door denzelven uitgefprooken,
te onderaan : de Dienaars, met dien last voorzien, be
vonden zich nabye Ni:RO vatte den dolk op, en flak
zich in de keel. De fleck was te ondiep. ErnFxRODITUS flondt hein by , en de volgende fleck was dood
-lyk.
Een Hoofdman over honderd tradt ter kamer in, en g
NERO gewond vindende , fchoot onmiddelyk te zyner
hulpe toe ; voorgeevende , dat by kwam om met eene
vriendlyke hand de wonde te verbinden , en s heizers
leeven te behouden-. NEr o hadt den laatoen firik nog
niet gegeeven. Hy floeg de kwynende oogen op , en
fprak met een flaauwe (hem ; Gy komt te laat : is dit
uwe getrouwheid ? Dit zeggende blies by den jongfen
adem uit. Da wreedheid van zynen aart was nog op
zyn geiaad zigtbaar. Zyne oogen (tonden opgefpard
elke weezenstrek toonde woedende d riften , en by nag
'er (trenger , grimmiger en verfchriklyker, uit dan immer,
NERO flierf in het twee- en- dertigfee jaar zyns lee.
veus , op den elfden van de maand Juny, naa eene Re.
veering van dertien jaaren, zeven maanden en acht-entwintig dagen. De nieuwsmaare van zynen Dood ontving men te Ronne met alle betooning van blydfchap.
diet volk liep herwaarde en derwaards door de llraaten ,
reet den hoed der Vryheid op hunne hoofden. Tie
Markt weergaïtnde van bly gejuich. JEChus, een Geveyde, die GALBA'S zaaken te Rome waarnam , was door
NERO in den kenter geworpen. Maar , by de fchielyke
verheffing zyns Meesters , werd by thans een Man van
gezag en g oote agtbaarheid. By flemdc toe, dat NERos
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Ro's Lyk, ter plaatze waar hy (lierf, zou verbrand worden. De Lykplegtigheden werden volvoerd zonder verwyl,
en zonder pragt. Men bragt zyn overfchot in de begraafplaats der Domitiaanfche Familie , zyne Vaderlyke
Voorouders. De Lykbus werd gedraagen door twee
Slaavinnen, en ACTE de berugte Byzit. De heimlyke
wyze, op welke de Lykplegtigheden gehouden waren,
was oorzaak van eenige onaangenaame gevolgen, die naderhand in het Gemeeuebest C-coorenis verwekten. By vee'en bleef 'er een twyfel over, of NERD het niet na Afia
of Egypte mogt ontkomen weezen. Lieden, die, onder
he bedorvene en met alle fihoodheid gebrandmerkte Regcering , een losbandig leeven geleid hadden , en , by
gevolge, NERo's ondeugden beminden , betoonden alle
h rogagting voor zyne naagedagtenis , en wilden tevens
gaarne gelooven , dat by nog in leeven was. Zy rigtten
een Grafteken op, en bekleedden 't zelve, veele jaaren
:^ ster een, met Lente- en Zomerbloemen. De Parthers
hielden hem in een vereerend aandenken , en toonden
zich, vervolgens, door een Bedrieger misleid zynde, die
den naam van NERO aannam, gereed, om, met de magt
Nuns Volks, zyne zaak te handhaaven. De Stam der
c...SAtts fried uit met NERO; hy was de laattte, en nioge.
?yk de fnoodíte, van dat doorlugtig Huis.

1ANL RK'NGEN, CEDUUiaENDE EEN ZESWEEKS VERBLYF IN

OXFORDSHIRE EN GLOUCESTERSHIRE, IN DEN JAARE

MDCCXCII GEMAAKT. In een reeks van
Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 162.)
VIE'DE BRIEF.

Oxford, Aug . 1792.
1SYN nam!

e on eerzoekende Reiziger overweegt zelden, dat het zottD
tyds niet zeer gemal:lyk, en by wylen ook niet geheel
wiegelyk , i <, poogingen te doen ter vervuliin;e zyner nieuws
gierigheid. Ik heb nu en dan , in den loop myner reizen or
andere u. aarzen, door het een en ander uit te fchieten, gekreegen , wat my op rechtl}reeks vraagen zou geweigerd ge.
-

P 2

vleciz

2I,

ZRN 2ES EIS VERBLUF'

weest zvn. Wanner iemand t,ns zyn Ian-7gocd vertoont,
rzooeten wv niet vraagen ,wat liet jaar^yks opbrengt; wanneer by
ons door een fraai huis geleidt, durven wy niet vraagen hoe
veel het kost, loon onze nieuwsgierigheid altoos dringt tot
Iret doer, van dusdanige voortleilen, als wy bevinden dat het
Landgoed uitgeftrekt, en de inrichting van alles kostbaar, is.
Ik wenschte wel in iiaat te weezen met zekerheid u te
kunnen vermelden, hoe groot de Inkomften zyn der Univerliteit te Oxford; doch, om zeer in 't oog loopende redenen ,kon
ik dit niet net te wecteu komen. Gy moogi u, in de daad,
Bene vry groote fomtne voorftellen ; doch het gaat vast dat gy
verre boven of beneden de waarheid in uw gisfen zult weezen . Men heeft geen oogmerk om u te misleiden; maar het
is zeer bezwaarlyk verzekering te bekomen van alle de fummeu
om de rekening tiet op te maaken.
De Inkomtien der Univerfrteit te Oxford zyn, in den vroeglien tyd, gereezen uit de milddaadigheid onzer UENDRII(SEN en
woLsevs, van Vorflen en Staatslieden; maar, zints het begin deezer Eeuwe , toegenomen dour de giften van Kerkvoogden en
andere. geleerde Zoonen van d'.eeze 4lri7a 1Wwer , wier bekwaamheden en vlyt hun tot hooge Bedieningen in de Kerk opvoerden, of Rykdom derden verwerven in Benig geleerd Be.
roep. IVlenfehen van geen rang, alleen met fchatten van Ge
hier Vertrekkende , zyn wedergekeerd als Bis -lerdhivan
-fchopen,RgtrsBufl
Ten tyde van Bisfchop saNcROPT, bedroeg de geheele foor
der jaarlyi;fche Inkomlien van de Collegian 23,190 Pond. St.,
van welke , naa de noodige aftrekkingen , achttien duizend
Pond. Sr., overbleeven tot onderhoud van Perfoonen tot

de Collegien, als Leden of Bedienden, behooreude. De Bis
rekent mede jat twaalf honderd Perf'oonen in de Stad,-fchop
als Winkeliers van veelerlei Poort , door de Univerfiteit behaan. l)it alles kunt gy vinden in TArNER's Handfchriften in
de Bodleiamfhe Boekery, uitgegeeven door IVlr. GUTCH.
Dat cie tegenwoordige lnkomflen de bovengemelde overtreffen, is boven alien twyfel verheeven. Christ- Church alleen
bezit een Inkomen van 12,000 Pond. St. 's jaarlyks, uit Landeigendommen. Het gaar desgelyks vast, dat de noodige Uit
voorgaande berekening te boven gaan. Het-gavendir
plan, omhelsd, zo ik meen, in het laatlie gedeelte der jongst
verftreekene Eeuwe, tot behoud en aanwas van de Collegie
Landgoederen, was alleruitmuntcndst. Swir'T zegt, dat zy,
in Bede van haare Renren te bepaalen tot eerie zekere Geldforrlme , met de Huurders overeenkwamen om den prys te
betaaien van zo veele Schepels Koorn , gerekend naar den
lVIarktprys van twee jaargetydeti : Want een Schepel Koorn
)leeft een weezenlyke inwendige waarde , 't geen het geval
ra : Goud en Zilver niet is, Indien men van dit plan niet
w a..i
,
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was afgeftapt, zouden de Collegien haarti Fondfen geheel en ai
behouden hebben tot deezen dag toe. Terwyl in dien zelfden
tyd de Maakingen dezelve grootiyks vermeerderden. Waar by
gy in aanmerking moet neemen de natuurlyke en voorrgaanc:o
verbeteringen der Landeryen. Dr. WATSON, de tegenwoordige
Bisfchop van Land.J, berekent de Kerklyke Landeryen , aan
Oxford toekomende, op i2o,000 Pond. St. Die van Camkridge
bedraagen omtrent dc helft van deeze fotn. Ik heb reeds
aangeduid , dat de L'niverfiteit zelve , als een groot lichaam
aangemerkt, zeer verre van ryk is. Giften gedaan aan een der
Collegien, hoe groot ook, draagen niets by tot het Fonds der
Univerfiteit.
Door zeer ftrikte Wetten wordt de G'rtiverfiteics Kleedmg
in gebruik gehouden. Geen Student mag in 't openbaar vet
dan met Mantel en Hoed. De rede hier voor is een-fchyne,
oude. ZV000 fèhryft , „ dat , in vroegeren tyd , Perfoonen,
„ voorhebbende eenig (legt ftuk uit te voeren, een Studenten
„ Mantel omfoegen; maar dien, als zy gevaar liepen van gevat
„ en getftraft te zullen worden, wegwierpen , om voor geen
,, Studenten door te gaan." „ Dit," voegt by 'er nevens,
„ was 'er ten dien cyde zeer in zwang, en ik heb het meermaa.
„ len ten mynen ryde zien pleegen, tot groote fchande voor
,; de Univerfiteit." Dit bedryf is tegenwoordig een wei
veranderd. Jonge Heeren d „ wanneer zy voorhebben eenig-nig
„ liegt fink uit te voeren,' werpen alles af wat eenig ver
geregeldheid maakt, en loopen geen gevaar altoos San-tonva
voor Studenten gehouden te worden.
Volgens eene Vasthelling , in den Jaare MDCCLXX ge.
maakt, in eene Zamenroeping . heeft geen Hoofd van eenig
Collegie, noch alle de Hoofden der Collegien te zamen , rege
om ontflag te verleenen van, of verandering te maaken in,
eenig gedeelte van de Academie- Kleedinge b zonder toeltemming der Zamenroeping , welke het Wetgeevend Lichaam
uitmaakt. Tocu ik my eenige jasren geleeden te Oxford
bevondt, op een tyd van onlusten wegens liet verkiezen van
Staatsleden, zag ik een Student, die een ruigen Vostènl}aare
aan zyn Hoed droeg. Op myne Vraag, welk een gëdeelra
van de Academie - Kiceding dit vreemd cieraad mogt tcweezetm
kreeg ik ten antwoord, dat de jonge Heer een Marquis was!
Ik had gelegenheid, om waar te neemen, dat een gedeelte
der Kerklyke Tugt, of Ordening, hier met groote onpartydig.
heid wordt aangekleefd en onderhouden. De byzondere Doop
aan Huis vermag hier aan niemands Kind bediend worden.
Een Dame van hoogen Rang, onlangs te Oxford in het kraambedde bevallende, zogt te vergeefsch verichoond te worden
van de Gemeenheid der openbaare bediening des Doopzels;
maar men ken het haar niet veroorloven, en zy, hadt het ver
te mnoeeen jasten volg-drietvanzGosgevritn
,;Qa_
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voeren in de plaats ten openbaaren Godsdienst gefchikti He,
is , nogthans , opmerkenswaardig , dat de Geestlykheid in 't
algemeen , overal elders , dit als eene onverfchillige zaak befch o uwt.
De Univerfiteit- Leerreden wordt in St. Mary, of de Univert..
telt-Kerk, alle Zondagen gehouden, uitgenomen in de Vasten. De
plegtigheid, te dier gelegenheid, is u mogelyk nieuw. De Vice
Kanfelier, en de andere Hoofden des Univerfiteit, cie Doaoren,
enz. vergaderd zynde, wordt 'er een Muzykfluk, naar welgeval.
len, aangeheeven door Dr. HAYES, of een zyner Leerlingen; naa 't
welke de Choristen een Pfalm aanheffen. De Leeraar begint dan
met een algemeen Gebed voor de Kerk , den Koning, de Koninglyke Famine , de Univerfiteit , den Kanfelier , den Vice
Kanfelier, enz. enz. In dit gebed vermeldt by ook de Stigd
vers en Begiftigers van het Collegie (waar toe by behoort) by
Naame. Naa het Gebed en de Leerreden, vertrekt de Vice
Kanfelier en de verdere Academiehoofden, in laaft ken trein,
en, die in de Wyk woonen, komen, om de gewoone Morgen.
gebeden te hooren van den Wykleeraar of tien Voorleezer.
Veelligt zoude gy u verbeelden , dat dusdanig eerre Leerreden
gene geleerde Redenvoering zal weezen , dat is, een Pluk
van Geleerdheid en oordeelkundige feherpzinniglfeid , van dien
aart, dat dezelve voegde voor de agtbaarhLid dier Toehoorderen.
Dit, nogthans, is altoos het geval niet; ik bevond het zo. Wat
ik hoorde waren eenvoudige, welingerigte, Leerredenen over
eenige Hoofdleering des C'hristendoms. Deeze gewoonte , ons
de Univerfceit- Leerreden by te woonei: steunt op een oud
gebruik. Vreemd eenigzins, dat de Dienst het bywoonen var.
de Academieleden niet zo wel als de Leerreden vordert. Dan
3nisfchieu oordeelt men het genoegzaam dat zy dien in hunne
eigene Kapéllen houden.
De voordeelen van een zuivere en lugtige Marktplaats zyn
zo veele , dat ik niet kan naalaaten die v,.n Oxford, als ecu
voorbeeld, aan te pryzen. Omtrent duinring j -aren geleden ,
Ronden deeze onvermydelyk noodwendige Waaren bier en daar
op flraat, gelyk nog het geval is in eenige Landiteden; maar
nu is 'er eene nieuwe algemeene Markt opgerigt , tusfchen de
ƒIigk-flreet en efus College Lane, zeer ruins en gemaklyk. De
Leevensmiddelen, daar te koop gefield, zyn overvloedig, en
van een redelyken prys. Drie toegangen loopen 'er heen in
rechte lynen; deeze, van elkander in het midden doorfneden,
geeven een vryen omloop aan de lugt. Van wegen de Univer•
f feit zyn 'er Leden van dezelve aangefleld tot Marktmeesters,
die de Eetwaaren keuren, en toezigt op de Maaten en Gewigten
hebben. Dit werk, even als andere van hooge noodzaaklykheid , wordt in groote Steden veelal toevertrouwd aan Lieden
van den langeren rang, voor welken het nu en dan voordeelig
]aan weezen kleine misfagen over 't hoofd te zien.
Ile:
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Het Stads- Gevangenhuis is fraay. en wel kegt gebouwd, door
dan misfchien te groot. Oxford's Inwoonders moes
wel zeer liegt worden,indien de helft van dit Gebouw noo--ten
dig zou weezen om de Onverlaaten te huisvesten.
De Landfchaps - Gevangenis, by het Oud Kasteel gelegen,
is flegts gedeeitlyk voltrokken; maar zeer wel ingerigt; met
een nette Kapél. De Misdeadigers worden zeer nuttig bezig
gehouden met het graaven van een Kanaal, en aan andere Wer•
ken. Ik heb eene Rekening gezien, waar uit bleek, dat deeze
Gevangenen, door hunnen arbeid, naa aftrek van her noodige
onderhoud, eene jaarlykfcbe winst van 115 Ponden St. aan
zelfde Perfoonen, werkloos blyvende, als te Lon--bragten.Di
den en in andere Gevangenhuizen. zouden , naar eerie maatige
berekening, het Landfehap op ruim 122 Pond. St. 's jaarlyks
te haan gekomen weezen.
Naardemaal dit de laadre Brief is, welke ik u uit Oxford
fchryve, heb ik denzelven open gehouden , om u tevens een
berigt te zenden van een buitenhapje, 't welk ik gedaan heb,
na Nuneham Courtenay, het VerbIyf van den Graaf UUaxcot7RT;
een voorwerp, 't geen weinigen naalaaten te bezigtigen, als
zy ze naby in de nabuurfchap komen. Op den weg is nies
dat de aandagt trekt, of het moest Sand/er: weezen • waar
men de kleintte Kerk, en het grootste Kerkhof, in geheel Engeland, vindt. De Wedde des Predikants heeft meer van de
kleinte des Kerks, dan van de grootte des Kerkhofs; dezelve
is niet meer dan 3o Pond. Sr. 's jaars.
Nuneham Courtenay is, naa veelvuldige lotwisfelingen, thans
een eigendom van de HARCOURT Familie. Her Huis, gebouwd
door den laatst overleden Graaf, is zints veel veranderd en
vergroot. 't Zelve is een fraay eenvoudig Gebouw, ftaande
in een perk van omtrent zeven mylen in den omtrek, 't welk
een grouter verfcheidenheid van foute en fchilderagtige voor
aanbiedt, dan misfchien eenig ander. Van dezelve zegt-werpn
ROKACE WALPOLE, (min bekend dan de tegenwoordige Lord
ORFORD ,) „ dat 'er eenige waardig zyn het foute penfeel
„ van RUBBENS , en andere voorwerpen opleveren voor de
„ zagte zonnefchyntjes van CLAUDE."
De Tuinen zyn aangelegd door BROWN, wiens vry goede
(maak voor de onbevlekte fchoonheden der Natuurti in den
Bloemhof niet doorstraalt. Deeze kleine plek gronds heeft hy,
by wyze van betovering, groot willen doen fchynen. De Wandelpaden, Grotten, enz. zyn vercierd met Borstbeelden van
weezenlyke en ingebeelde Perfoonadien; men ziet 'er FLORA,
COWLEY, CATO, APOLLO, FAUNUS, LOCKE, enz. met Opfchriften uit verfchillende Scbryvers ontleend. De Grot is zaiuengeheld uit ruwe fleenen, gemengd met veríteeningen, om een
tuurlyke Grot na te bootzen.
In tiet 1luís treedt men door een Portaal, vercierd met DoIiP4
BLACKBURN;
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niche Kolommen, en Afgietzels van oude Standbeelden; men
klimt langs een ovaalen trap in eene Zaal , dertig voeten lang,
zestien wyd, en achttien en een half hoog , behangen met
blaauw Damast. De Schilderyen, hier, zyn meest Familie-Pourtraiten ; en Sufanna met de Boeven , door ANNIBAL' cARACCI.
VAN DYCK'S Henrietta Maria, Gemalin van Carel den I, is
onder de beste overblyfzels van dien Meester. De Voor
heeft, behalven andere uitffeekende Schilderyen , een-kamer
Gezigt van een gedeelte van de Kaay en ]iaay van Napels,
door GASPAR OCCHIALI; een Gezigt van een gedeelte van Rome
en den Tiber, door dettzelfden; twee fchoone Koppen , door
CORNELIUS JANSSEN ; Koning William jaagende , door voor o; Christus de Wisfelaars uit den Tempel dryvende, op
Marmer, door BASSAN. In de Boekery ontmoet men
eenige keurige Pourtraiten van de hand eeniger laatere Meesters ; Prior door DAHL ; Mejuffrouw Pritchart, de Actrice,
door PINE; Whitehead, den Gelauwerden Dichter, door WIL
Rousfeau, door GOGAIN, volgens RAmsA't; en Mejuffrouw-soN;
Siddons, de Actrice, door HAMILTON: van dit Pluk is een Plaat.
In de Eetzaal -zyn Sir JOSHUA'S Afbeeldzels van den tegenwoordigén Graaf en Gravinne , in hun plegtgewaad ; twee

fchoone Landfchappen van

RUYSDAAL

en CLAUDe;

één

van SNY-

DER's beste Eiukken, Honden en dood Wild. — In den acht.
hoekigen Kamer is BAROCCi's beroemde Heilige Familie ; de
Madona van GUIDO ; een heerlyk Schildertuk door POUSSIN,
verbeeldende Motes, de wateren van Meriba drinkbaar maakende. In dit vertrek vindt men verfcheide kleine Schilderukjes van groote verdienllen, inzonderheid een Pourtrait van.
50FONISBA ANGUSCIOLA, van haar eigen hand. De groote
Zaal, negen en veertig voeten lang en vier en twintig breed,
bevat vier zeer fchoone Landfchappen , door VAN ARTOIS
gefioffeerd, met Beelden, door TENIERS; Maria, de tegen.
woordige Hertoginne van Gloucester, door Sir JOSHUA; een on.
twyfelbaar Origineel, door BOTH ; een Landfchap met Beel.
den, in zyn besten trant: doch het grootste cieraad van deeze
Zaal is een Lattdfchap , door RUBBENS ; het onderwerp, een
Rydtuig omvallende by het maanlicht . BOLSWAERT heeft 'er
een Prent van vervaardigd. De Gang, van daar loopende na
's llonings Slaapkamer, is meest bezet met Familiehukken, gelyk mede die Kamer zelve. In de Kleedkamer der Koninginns
zyn verfcheide uitmuntende Schilderyen, door VAN WYCK, WAT TEAU , OCCH[AL I , enz. In 's Konings Kleedkamer zyn een groot
aantal Pourtraiten. door KNELLER, LELT , RILEY, JANSSEN, enz,;
als mede een uitvoerig Stuk door SNYDER, Honden, dood Wild
en Vrugten, verbeeldende. Maar alle de Schilder(iukken
in dit Huis op te tellen, zou de Copy weezen van een breedvoerige Catalogus. Over het geheel vindt men 'er Stukken
van de beste Meesters, met den keuriglten fivaak verzameld.
ik
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ik twyfel, of eenig Qegt Stuk in de geheele Verzameling kan
gevonden worden; en van hoe vecle Verzamelingen kan men
dit zeggen?
De nette Kerk, in de Tuinen gebouwd, is naar de tekening
van den overleden Graaf. Van buiten is dezelve Iónisch, en
in naavolging van een ouden Tempel. Van binnen maaken
netheid en eenvoudigheid de íchoonfte cieraaden uit. Het
voornaamfte Portaal, uit zes kolommen beftaande, heeft geene
gemeenfchap met de Kerk; maar dient tot eene zitting in den
Tuin: de openbaare ingang is aan den tegenoverkant, en die
voor de Familie is een halfrond Portaal aan he Westeinde. —
I iet Altaarstuk door MASON , verbeeldende den barmhartigen
Samaritaan, heeft veel verdienften.
Onder de byzonderheden in het Hula, had ik moeten fpreeken van vier oude Kaarten. Tapytwerk , van zeer hoogen ou.
c.erdom; uitmuntende in kunstwerk en naauwkeurigheid. Twee
derzelven zyn van Oxfordshire en Gloucestershire. Ze worden
bewaard in een daar toe gemaakt vertrek; doch niet vertoond
aan eiken Bezigtiger van het Huis.
Op een zeer fchilderagtigen (land in den Tuin, is geplaatst
de Carfax, die eertyds Mondt boven aan de High Eireet te
Oxford, een dierbaar ftuk der Oudheid. Geplaatst geweest
zynde waar vier wegen elkander kruisten , kreeg dit Beeld
den naam van Quatre voix, een naam by verbastering veranderd in Ca;fax. Eenige jaaren geleden, bevondt men, dat het,
zelve belemmering baarde , en werd het daarom weggenomene
De Un:verfiteit gaf het ten gefchenke aan Lord HARCOUR'r,
die het in zyn Tuin plaatfte , waar het een belangryk voorwerp oplevert,
Het Dorp Nuneham verdient byzonder vermeld te worden,
uit hoofde van deszelfs uitmuntende inrigting. De Inwoonders
leeven onder het onmiddelyk opzigt der tegenwoordige Gravinne , die zulk een geest van Vlytbetoon , Zuinigheid en
Zindelykheid, onder haare Landhoevenaaren heeft ingevoerd,
als men zeldzaam aantreft. Belooningen worden voorgefteld aan
die in de evengemelde drie hoedanigheden uitmunten; en deeze
belooningen zyn gelukkig zo gelchikt, dat zy een geregeld
gedrag bevorderen, zonder de Gierigheid op te wekken, of
open te geeven aan bedrog. De Inwoonders van Nuneham,
die Yerdienstlyk (Meritorious) gekeurd zyn , kunnen gekend
worden van den doortrekkenden Vreemdeling ; de Letter M
(Merit) wordt, op last der Gravinne, aan hun deur gefchilderd.
Op eenige deuren ontmoette ik twee of drie M; dit duidde,
baar men my berigtte, een hooger maate van verdienften aan.
De Naamen deezer ker•diensilyken flaan ook aan de Kerkdeur
gelchreeven. Schiet iemand hunner in zyne pligtsbetragring te
kort, al die eer wordt uirgew;scht, en, de deur blyft on.
l,e.e
-
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getekend , tot zy hxn loflyk Character weder herwonnen

hebben.
Op het Jaarlyks Feest, gegeeven aan deeze Landlieden, wor_
den, behalven de Pryzen van Perdiienfien aan de Iewoonders die
zich geduurende het verloopen jaar best gedraagen hebben,
Pryzen van Vlyt toegeweezen aan de Vrouwen en Dogters
die het best fpinnen. De Pryzen worden in de Kerk uitgedeeld, wanneer zeer eigenaartig de plegtigheid van den dag
wordt aangevangen met eery Leerreden; en, naa het afloupen
van alles, worden de Dorpelingen op een Middagmaal onthaald,
waarop danfen en betaamlyke vrolykheid volgt.
Het geheele jaar door bezoekt de Gravin deeze lieden, en
hiaat agt op hun gedrag; zy verrigt zulks met de genegenhei d
van eene edelmoedige Weldoenfler; maar tevens met de voeg
ik thou Iny ten vol--lykeítrnghidOolaresf.En
len verzekerd , dat zy zich ryklyk beloond vindt door d^
gelukkige uitwerkzels van haare onvermoeide, en (het frnert my
'er te moeten byvoegen) niet gemeene, zorg voor deeze arme
lieden, wier bestaan en geluk van haar afhangen. Voor hun,
die by verbeelding kunnen berekenen , of die met de daad
ondervinden , hoe groot een zegen een Edelman van eenen
edelmoedigen aart kan weezen , door zich toe te leggen op
de geluksbevordering zyner arme onderhoorigen , en die by
ervaarenis weeten, dat de grootfie wellust des leevens is goed
te doen, moet het gedrag van veele Aanzienlyken en Ryken ,
voor altoos, een wonderfpreuk blyven.
Het Dorp Nuneharn Cour•tenay lag voorheen op een hoogen
grond; dan de laatst overleden Graaf bragt het over daar het
thans ligt ; hetzelve geheel herbouwende in een reeks nette
Boerenwooningen: tusfchen elke twee is een open plein, tot
een grond om groenten voor het huishouden te teelen. De
tegenwoordige ligging is gezond, gelyk het gelaad der inwoonderen uitwyst ; fehoon de bewoonders van het .oude Dorp
van de gezondheid des tegenwoordigen een (legt denkbeeld
hadden, 't geen een hunner in een ruw boersch versje, op
de Kerkdeur aangeplakt, ten tyde der verandering, te kennen
gaf, en zich door dit bedryf meende te wreeken op Lord
HARCOURT,

dien by vervloekt, wegens de verplaatzing in een

ongezond oord.

ik hen, enz.
(De lijfde Brief by eene volgende gelegenheid.)
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VERGELYKING TUSSCHEN LE TWEE REROEMDE ENGELSCIIE REDENAAES, FOX EN PITT.

(Uit de Political Correspondence.)
eduurende den Americaanfchen Oorlog, was Mr. Fox flout
en geweldig, zo in zyne maatregelen als in zyne geG
fprekken ; hy betoonde een heftigen en vastbepaalden tegen.
(land aan het gedrag van het Minillerie. Indien Mr. FOX'$
wyze van doen in eettig opzigt daar van verfchili, het ont.
haat daar uit, dat zyne denkbeelden, door ondervinding , meer
opgeklaard zyn, en dat hy oenige onbefchaafdheden heeft afgelegd. Zeldzaam komt hy 'er thans toe, om iemand in Perfoon aan te vallen : dan hy betoont nog denzelfden onverfchrokken geest, denzelfden yver voor de Vryheid, en dezelfde trekken van onverwagten en meesterlyken redeneertrant.
— De flyl en manier van deezen Spreeker maakt, in de daad,
een treffend tegenbeeld uit van den fly! en de manier des
Staatsdienaars PITT.
Ieder hunner vertoont iets uitmuntends, voor 't lneerendeel verfchillend van elkander. Mr. PITT'S Welfpreekenheid on
derfcheidt zich door bevalligheid van houding en netheid van
taal. Mr. Fox munt geenzins uit in de ecrstgemelde hoedanigheid, en de veelvuldige onnaauwheurigheden in uitdrukking,
begaan in de hitte des gefpreks , wonen dikwyls , dat by
ten aanziene van de laatfte al te agtloos is. Mr. PITT'S
uitfpraak is onderfcheiden , voor allen verflaarlbaar; de voor
zeer fchielyk en vuurig , wanneer de-dragtvnM.Foxis
hewyzen als 't ware in zynen geest opdringen. De een fpreekt
volgens de bedaarde opgave van zyn Verftand; de ander fchynt
gedreeven door de gevoelens van zyn Hart. Mr. PTT fpreidt
veel vermogende bekwaamheden ten toon ; Mr. Fox doet een
ongemeen vernuft blyken. Mr. PrTr overreedt; Mr. FOX
overtuigt. De Welfpreekenheid van den eerften onderfèheidt
zich door deftigheid en het verhevene ; die van den laattien
door kragt en vuur. Met eene gehalte zo zeer het tegen
Mededinger, heeft Mr. FOX geen nadeel-overgftldanzy
van een zeer dik lichaam; maar doet, onwederflandelyk, zyne
Toehoorders deel neewen in de zaak voor welke by fpreekt,
zelfs dan, wanneer die- zaak het niilast overeenkomt met hun
vooraf opgevatte begrippen; en, alles meiefleepende door-ne
den ernst voor 't geen zyn gevoel hem aanzet te verdedi.
gen , herinneren wy ons QUINCTILI.9AN's befc,lryving van PERt.
:ES, die gezegd werd snot Donder en Blixern te fpreeken!
ZE-
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oe dwaas is het zich btiitentpoorig aan te fiefen. Puiten.
fpoorige vrolykheid word vaak afgewisfeld door de bitterlle treurigheid. Zo is ook eene uitgelaten droefheid vaak
van korten duur. De mensch is een fchepzel van die geaart.
heid , dat by niet lang kan verkeeren in een .en dezelfde om.
flandigheden, zonder naar verandering te neigen. Ook is
alles wat de tyd en .deze wereld opleveren van dien aart, dat
het een redelyk wezen naar verandering doet haken, om dat
al wat in de wereld is de onbe('endigheid tot zyn grondlag
heeft , en de begeerten der ziele niet altoos vervullen kan.
Er is geen goed in de wereld zo groot, geen geluk zo uitgebreid , of 'er is flegts maar één oogenblik noodig, om het
omver te werpen. Ook is ons aardsch geluk nimmer van dien
aart , of een langduurig genot doet den mensch naar veran.
dering baken. Niets, is zo verrukkelyk, of de gewoonte
aan hetzelve doet by ons al ras deszelfs waarde verminderen,.
Zo is 't ook gelegen met de droefheid over een geleden kwaad.
Nooit is het kwaad zo hevig en fel, of de tyd brengt 'er
verandering in; en hoe heviger de droefheid is, des te fchielyker word dezelve gematigd. Dat we ons dan nimmer uitge•
laten betoonen, of aan ongehoorde uitfpoorigheden. overgeven-!
Is 'er wel een eenig ding op de wereld. 't geen den mensch
een behendig geluk kan bezorgen ? Al het ondermaanfche
is aan oogenblikkelyke veranderingen onderworpen. Ons geluk
is van gisteren , en duurt dikwils niet tot morgen. Onze dagen zyn een wisfeling, een mengeling, van geluk en ongeluk.
Dan de neigingen van den mensch, welke een, yder in
zyn binnentte ontwaart, om naar geluk te Eireven , om waar
gelukkig te worden, moeten een yder overtuigen, en veilig-lyk
doen befluiten, dat 'er wezentlyk iets zyn moet, 't geen met
regt den naam van waar geluk dragen kan. Onze ziel zelfs,
waaruit deze begeerte voortkomt., overtuigt ons, ook overvloedig van deze waarheid , dom dat deze, geestelyk zynde, zig met
Beene natuurlyke dingen vergenoegen kan. Dierhalven
kan men veilig dit befluit opmaken. 'Er is een behendig goed,
een waar geluk , dat alle de begeerten onzer ziel vervullen kan,
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van Chester.
Chant wie de geheele Wet zal houden, en in één flruikelen,
die is fchuldig geworden aan alle.
JACOBUS

D

II:

10.

aar zyn weinige Plaatzen in de Heilige Schrift, die
meer gelegenheids gegeeven hebben tot zegepraat
aan de Vyanden van het Christendom, en tot ongerust
aan eenigen van deszelts Vrienden , dan de Taal-heid
van Apostel JACOBUS aan 't hoofd deezer Redenvoeringe
geplaatst. De eerstgemelden Hellen dezelve voor als
een zeggen in den hoogten graad dwinglandisch, ongerymd en onregtvaardig ; de laatstgenoemden leezen dit
woord des Apostels met bekommerdheid en lchrik', en
zyn gereed om uit te roepen ; dit woord is hard , wif
kan het verdraagen ('p)? ---- Een hard zeggen is het
ongetwyfeld , wanneer het moet worden opgevat, gelyk
zommigen beweerd hebben, in alle kragt. Dan het valt
niet gemaklyk te begrypen , waarom wy verpligt zouden
weezen, ons te houden aan den letterlyken zin in deeze
bepaalde plaats . der Schriftuure, daar wy, in verfcheide
andere van denzelfden aart, eH even volkomen f'erk uit
zonder fchroom van den letterlyken zin afwy--gedrukt,
ken. Geen Mensch, veronderftel ik, agt zich, (?onder
eenig onderfcheid of uitzondering) verpligt , om te geeven een iegelyk die hem vraagt ; om zyn rechter oog uit
te trekken; zyn rechter arm af te kappen; z;n rak te gee
vers
*) Jon. VI: Co.
IMMENG. I794. r0.
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ven aan hem , die zyn mantel heeft weggenomen, of, wa►tneer zyn vyand hem op de rechter wang flaat, de flinker
toe te keeren (*). Nogthans alle deeze dingen, als wy

op de woorden alleen letten, worden in het Euangelie
geboden. Wy allen hoopen en gelooven, dat het
voor eenen Ryken mogelyk is zalig te worden, en voor
een groot Zondaar dat hy zich bekeere; doch flaa het
oog in de Heilige Bladeren; deeze leeren u, dat het ge
voor een Kameel om te gaan door het oog-maklyerv
van een Naalde , dan voor Benen Ryken om in het Koning
Hemelen te komen: en dat, indien een Luipaard-rykde
zyne vlekken, en een Moorman zyn huid, kan veranderen,
zy,, die geleerd hebben kwaad te doen, zullen kunnen leeren
goed te doen (t). Deeze uitdrukkingen, letterlyk genomen,
fluiten eene volfirekte onmogelykheid in. Nogthans wilde,
zo ik geloof , geen Uitlegger ooit iets meer uit deeze
fpreekwyzen trekken , dan eene zeer verregaande Bezwaarlykheid. Volgens welken regel van Oordeel- of Uit
dan verpligt de Woorden van Jaco.-legkundzyw
zus, over welke wy handelen, llrikter dan de evengemelde op te vatten. Dezelve hebben niet min eene redelyke verklaaring noodig, en zyn 'er even zo zeer toe
geregtigd als de ftraks bygebragte, of eenige andere plaatZen der Heilige Schrift.
Bedenkt alleen met eenige opmerking , wie de geheele
liet zal houden, en in één firuikelen, die is fchuldig aan
alle. De meening kan met geese mogelykheid weezen,
dat hy, die alleen in één punt overtreedt, daar door
daadlyk alle punten overtreedt: dit is eene handtastlyke
tegenzeggelykheid. — Het kan ook met geene mogelykheid
betekenen, dat hy, die in één punt overtreedt, in het
oog van Gov even ftraffchuldig is, en , by gevolge, in
eenen Toekomenden Staat even zwaar zal geftraft worden,
stet hem die in alle punten overtreedt: want dit is baar
alle begin--blykvaschenorgtdi;fyme
zelen van Rede en Billykheid ; ftrydig met alle onze
denkbeelden van GODS Zedelyke Eigenfchappen; ftrydig
met den geheelen inhoud van het Euangelie , 't welk
eenpaarig eene daar tegenover geftelde Leer predikt.
Het is, derhalven, niet alleen billyk, het is vol(Irekt
nood.
(4)

Lux. VI: 30. MATTH. V: s9, 30. 39> X4 0

(f) MATTE. XIX: 24. JzngM. XLII: a3.
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noodzaaklyk, liet Voorftel van Apostel JACOIIU3 onder
zekere bepaaling te verstaan. De eenige vraag is, welke
die bepaaling zyn zal? Verfchillende Uitleggers hebben onderfcheidene bepaalingen voorgeteld; en zy, die daar over
voldaan zyn (gelyk 'er veelen, buiten twyfel, gevonden
worden,) hebben niets verder te zockeu. Maar, dewyl
'er, gelyk ik weet , eenigen zyn, die om meecdcr licilrs
omtrent dit onderwerp wenfchen ; zal ik van hun verlof`
verzoeken , om hun mede te deden, wat, naa de aller.
naauwkeurigfic overweeging van deeze waarlyk moeilyke
Plaats, my voorkomt de waare en fchriftuurlyke zin vair
dezelve te weezen. — Het ftuk is zeker vau aangelegenheid, en onzer ernitigfle aandagt waardig. Het is geert
fruk van loutere weetgierigheid en onvrugtbaare befpiegel.ing. Het is een Eiuk waar by wy allen liet hoog(le be.
lang hebben, en de beflisfing daar van moet van het hoog
voor elk zedelyk werkend weezen, die-lIegwitzyn
zich verbonden rekent door de Voorfchriften van het
Euangelie , en uitziet op de Belooningen op derzelver
onderhouding toegezegd (*).
Het zal, in de eerfte plaats, noodzaaklyk zyn, vooraf
aan te merken, dat door het Jtruikelen in één ftuk niet
gedoeld wordt op eene enkele toevallige Pligtsovertreeding 9
(*) De onderfcheide meeningen, welke verfehillende Uitlego
gers aan de woorden van JACOBUS gegeeven hebben , worden
door den Aardsbi,.fchop SECKER opgcgeeven, met de naauwkeu•
righeid, oordeel en klaarheid, hein eigen , Vol. VII. Serm, I 1
De algemeenfle verklaaring , welke zeer bekend is , heeft I3isfchop SHERLOCK voor geheel onvoldoende gehouden, en, in lie•
de van dezelve, heeft die Eerwaardige Prelaat erne andere ge
Vol. I. Disc. XVIII. p. 3471 welke men ook kart-gevn,
vinden by ST. AUGUSTINUS , die den inhoud met deeze woorden heeft opgegeeven. „ Plenitudo lcgis els c!saritas, ae
per hoc qui totam legera fervaverit , fi in uno rij nderid
„ omnium reus , quia contra clharitatem facit unde Cara lex pendet."
AucuST. Op. Tom. II. Ep. 29, ad Hieronymum. 't Is zeer
Inogelyk dat de Uisfchop, zonder ooit die plaats aangetroffen te
hebben, toevallig in denzelfden denktrant gevallen is. Maar,
niet tegenllaande het vereenigd gezag deezer twee geleerde
Mannen , doen 'er zich, myns bedunkeus, onoverkomelyke
zwaarigheden op tegen hun gevoelen; waar niede ik, nog.
thans, het niet noodig keur, voor tegeuwoordig den Leest
bezig te lloudana
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ding, tot welke de besten onder de Kinderen der Menfchen
zomtyds vervallen ; maar eene moedwillige en aanhoudende
fchending van eenig Godsgebod, een gevestigde en gewor.
telde hebbelykheiLl van zondigen. Flier over verfchilt meq
ook niet. En, naardemaal het desgelyks een toegeftemd
fluk is , dat de volkomene en onbepaalde meening der
woorden van JAcunus niet kan verdedigd worden, kart
alles, wat te bewyzen (laat, hier op alleen nederkomen,
dat by, die in de hebbelyke Pleeging van eenige erkende
Zonde, in zekere gewigtige opzigten , dezelfde gevolgen
zal ondervinden , en op dezelfde wyze behandeld worden, als of hy zich aan alle hadt fchuldig gemaakt. 'Indien dit volkomen kan worden uitgemaakt, en getoond
dat zulks zamenftemt met de Voorfchriften van Regtvaardigheid en de Leeringen van het Euangelie, zal zulks de
Stelling van JACOBUS ten vollen regtvaardigen, en teffens zo naby komen aan de letterlyke betekenis, als eenige uitlegging kan, zonder tbt dezelve rechtf}reeks te ver.
vallen.
Het geen wy, derhalven, moeten onderzoeken is, in
welke opzigten, hy, die zich fchuldig maakt aan de overtreeding van één Gebod, zal behandeld worden als of by
aan de overtreding van alle fchuldig ttondt.
Nu zyn 'er twee Uitwerkzels, van zeer veel aasbelang , die even zeer zullen volgen uit Bene gedeeltlyke
als uit eene geheele Ongehoorzaamheid. Het eerfile deezer is, de UiiJluiting uit den Hemel, of het Verlies des
Eeuwigen Leevens.
In dit opzigt zal onze fchuld , onze wanverdienfte, onze ongefchiktheid tot de Toekomende Gelukzaligheid, vol
dezelfde weezen, 't zy wy in één, 't zy wy in-komen
alle, Geboden overtreeden. De poorten des Hemels zyn
geflooten voor alle onvetb2terde Zonde, in alle gedaante,
in eiken trap. Hy, die leeft en íterft in de 1chennis van
één Godlyk Gebod, zal geen meer regts hebben op Beboning, dan of hy alle Geboden gefchonden hadt. En in
deezen zin mag hy, door het ftruikelen in één, zeer eigenaartig en met waarheid gezegd worden , fchuldig te
zyn aan alle. Want het gevolg voor hem, ten aanziene
van den Toekomenden Gelukflaat, zal het zelfde weezen
a's of het met de daad zo ware. Hy zal zo zeker en
daadlyk uit het Koningryk van GOD worden uitgeflooten,
als of by elke Wet in f}ede van één overtreeden hadt.
Was dit dan het geheel vau 's Apostels meening geweest,
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Weest, te deezer plaatze, zulks zou hem genoegzaam ge.
regtigd hebben tot de llerke uitdrukking door hem gebezigd. Doch 'er is, myns oordeels, nog eene andere uitwerking, welke even zeer de Ougehoorz.aamheid in één als in
alle Geboden zal volgen , en dit is de Verwyzing tot Straffe.
Hy, die hebbelyk en moedwillig één der Godlyke Wetten overtreedt , zal even zeer verweezen worden tot
eenigen graad van Toekomende Etende, als of hy zich
aan de overtreeding van alle fchuldig gemaakt hadt. Dit,
in de daad, fchyrt het natuurlyk gevolg te weezen van
zyne UitJluiting van Belooning. Op den grooten dag der
eindelyke Vergelding, zyn 'er maar twee rangen, in welke
alle Menfcheu zullen onderfcheiden worden; de Boozen
en de Goeden, die Straffe en die Belooning te wagten
hebben. Tusfchen deezen vinden wy geen middelrang, of
een flag van weezens, die noch Straffe noch Belooning
te wagten ftáat. Geen de minne fpooren, geene aanduidingen , van zulk een tusfchenrang ontmoeten wy in
de Heilige Bladeren. in de befchryving des Jong(ien
Oordeelsdags van onzen Heere , worden de Schaapen
aan zyne rechte en de Bokken aan zyne flinke hand
verbeeld : wy verneemen niets van eenigen middel
het Eeuwige Leeven niet ingaan,-íiand(*).Zy,e
worden tot een Raat van eeuwige pyne verweezen. En,
naardemaal de Overtreeder van één Gebod onder de eer(ten niet kan behooren , moet men hem noodwendig onder de laattien rangfchikken. Hier in, derhalven , zo wel
als in het gemis des Hemels, deelt hy in 't lot der
Overtreeders van alle Geboden;. met deezen wordt hy in
de buitenfte duisternis geworpen; met deezen ondergaat
hy het lot der pyniginge. En, naardemaal zyne veroordeeling tot dat lyden zo zeker en onvermydelyk is, als
of hy alle Geboden, in plaats van één, overtreeden hadt,
mag hy, ook in dit opzigt, zonder eenige oneigenlykheid
gezegd worden fcliuldig te weezen aan alle.
In zo verre komt dan de gedeeltlyke en de algemeene
OvertrVder overeen. Zy zyn beiden van de Gelukzali heil uirgefooten ; zy zyn beiden tot Toekomende Strafiè
v^rcwezen. Doch hier houdt de overeenkomst tusfchen
beiden op ; en de gelykheid moet niet verder worden voort gezet. Hier ontmoeten wy liet fcheidpunt, de lyn van

fcltei.
(*) MATrIX .

XXV: 3r, enz.
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icheic?ing, tusfchen de twee gevallen. Flier moet die he.
paaiing eter Uitdrukking gelden, die algemeene Rechtvaar•
digheid. en Gezond Verftand vorderen. Schoon de Overtreeder van één Gebod , en de Overtreeder van alle do
Geboden, beiden ter Straffe verveezen worden, is het
egter geenzins tot gelybe Straffe. Het moge , en het
is waar(ehyulyk , dezelfde in foort weezen; doch het
kan met mi>gelykheid dezelfde in trap niet zyn. Wy
fiebbeii alle verzekering, welke Rede en Openbaaring
vis kunnen fchenken , dat de Toekomende Straíl'tn
der Zondaaren geëvenredigd zullen weezen aan de maate hunner Misdryven, De Regter der geheele Aarde
zal ongetwyfeld regt doen , en geheel de Wereld zal de
voiniaaktíle onpartydigheid zyner handelingen zien en er rennen. Evenredige Belooningeu en Straffen worden overal in het Euaugelie op de klaarlle en uitdruklyktte wyze
aangekondigd. Wy leeren , dat eenigen niet veele, anderen
met weinige, dagen zullen gefluegtn worden (*), als mede
dat het voor eenigen in den Dug des Oordeels draaglyker zal
zyn dan voor anderen, die een z,raarder Straffe te dugten
jebben (j).
Wie, derhalven, zich door de taal van JACOBUS gereg.
tigd oordeelt.om zonde tot zyne zonde toe te voegen, en
Ynisdry€ op misdryf te flapelen, in den waan dat by niet
naeer zal te lyden hebk>en wegens het overtreeden in alle
ZVV'etten, dan over het pleegen van ééne Schennis; en dat,
raas, de eerile a €vyking van deugd, elk volgend misdryf
ftrafoos konne gepleegd worden, zal zich deerlyk bedroogen vinden. -- Zo zeker als COD regtvaardig , zo ze1 er als het Duangelie waarheid, is , zo zeker zullen de
Vo,nnisfen, ten beflisfenden Oordeelsdage , over alle onboetvaardige Overtreeders worden uitgefprooken , niet verxxiengd en zonder onderfcheiding; maar in gewigt en maa te juist beantwoordend e aan elks wanverdienfien.
Fn fchoon wy uit de taal van jAconus mogen afleiden,
dat ééne enkele Ondeugd , hebbelyk ingewilligd , ons zo
daadlyk van Belooning zal uitfluiten , en aan Straffe onderlievig maken, als of wy ons aan alle Ondeugden ver.
Iaafd hadden; zullen nogthans de Trappen van die Straffen juist geëvenredigd zyn aan het getal en de grootheid
dew Zenden door ons gepleegd.
Lu;:. XII: 47o 4
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Dat de hier opgegeeven zin aan de woorden van dom
Apostel JACOB US de éénige waare is, moet, myns bedunkens,
erkend worden, door elk, die de moeite wil neemen om
zyn oog te flaan op het Hoofdftuk , waarin dezelve taan
opgetekend, en op het onmiddelyk voorgaande. Hy zal
zien, dat het redesbeleid des Apostels, door het grootlte
gedeelte dier Hoofdtukken heen, gerigt is tegen dat allerfchadelykst begrip, 't welk het menschlyk nart ten allen tyde maar al te gereed geweest is te omhelzen, en 't
geen de, gouden inzonderheid tot de buitenCpooriglte hoogte dreeven , dat algemeene Heiligheid des leevens niet noodig was ter Zaligheid; dat eene gedeeltlyke Gehoorzaam.
heid aan de Godlyke Wet genoegzaam is om den mensch
van Strafloosheid en Belooning te verzekeren, en dat vee.
le Deugden ééne begunfligde Ondeugd zullen kunnen bedekken en verjchoonen.
Dit was de dwaaling welke JACOBus ondernam te be.
firyden, en om dit te doen hadt hy niet noodig te bewyzen, dat hy, die in één geval overtreedt, letrerlyk en Itrikt
gefprooken , fchuldig was aai de fchennis van alle de
VoorUchrif en van den Godsdienst. Dit doende zou hy
niet alleen buiten de paaien van geloofwaardigheid en
waarheid getreeden zyn, maar buiten de paaien van al.
les wat zyne redenkaveling vorderde. Alles, waar toe de.
zelve hein natuurlyk opleide om te bewyzen, was, dat
geen Onboetvaardig Overtreeder, zelfs fchoon by liegt: in
éénig Gebod overtradt , of Beloning zou ontvangen , if
Straffe ontgaan. Diensvolgens is het deeze Leer, welke
hy , in dit ganfche redesbeleid , tragt te ltaaven. 't Is
deeze, welke hy, in de Woorden thans het voorwerp onzer overweeginge, met byzonderen nadruk te neder frelt;
't is deeze., welke hy weinige Verzen te vooren inboezemt in bewoordingen die zyne meening in den Text zo
klaar uitdrukken, dat zy, als 't ware, gefchreeven zyn
om ter ophelderinge te dienen. De Woorden ,op welke ik
oog, zyn deeze : Indien iemand onder u, fchryft hy, dunkt
dat by Godsdienftig is, en zyne tonge niet in toom houdt,
deezes Godsdienst is ydel (*). - r Hier ziet gy is de op.
noeming van één byzonder ftuk (dat van Kwaad/preekenheid) waarin by veronderltelt, dat een Man, in andere
'Ofzigten Godsdienilig en onbefprooken, overtreedt. En
wax
(*) jecosus 1: 26.
Q4
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wat zegt by van dien Man ? Niets minder datl dat zyn
Godsdienst ydel, voor hem onvoordeelig en nutloos, is,
hem ten laatleen dage niets zal baaten , hem niet geregtigen tot Belooning, hem niet ontheffen van Straffe.
Wanneer de Apostel dan eenige Verzen mater dit zelfde
ftuk opvat , en verklaart : Wie de geheele Wet zal houden,
en in één jtruikelen, die is fchuldig geworden aan alle; wie
kan dan twyfelen, of by bedoelt niets meer, dan, in fier
eieer bevattende bewoordingen , dezelfde Leere-kern
irit te drukken, welke hy te vooren te neder gefield hadt
ten aanziene van eenig byzonder geval ? De klaar
voorgaande Plaats verfpreidt licht op de duister--heidr
vis der volgende; en wanneer 1ACOSCrs verklaart: Wie de
geheele Wet zal houden, en in één ftruikelen, die is fchuldig
aan alle, is het even 't zelfde als of hy gezegd hadt:
Edie de geheele l'Vet zal houden, en nogthans in één Eirui.
diens. Godsdienst is ydel, zal hem van geene
kelen
nutheid weezen in den dag der vergelding. Hy zal zo
verre weezen van of Strafloosheid of Belooning te verwerven, als of by fchuldig gefta2n hadt aan alle Zonden,
in fl:ede van aan ééne.
I)e regtmaatigheid deezer Verklaaringe zal, niyns inziens, in een nog flerker licht voorkomen, indien wy
dezelve toetzen (gelyk alle Verklaaringen der Schriftuure
behooren getoetst te worden) door de geheele plaats ,
waar uit de Text ontleend is, over te zien, en 'er dan
zulk eene Uitbreiding van dezelve by te voegen , als de
rneening, hier aan de Woorden van jACOSus gehegt,vordert.
De geheele Zatnenhang is deeze: „ Indien gy dan de
Koninglyke Wet volbrengt naar de Schrift, Gy zult uwen
Naasten •liefhebben als uzelven, zo doet gy wet. Maar indien gy den .Perfoon aanneemt, zo doet gy zonde, en wordt
van de bl'et -gejiraft als Overtreeder. Want wie de gelieele' Wet zal houden, en in één ftrttikelen, die is fchítldig geworden aan alle. Want die gezegd heeft , gy
zult geen Overfpel doen, die hiefe ook gezegd, gy zult niet
+doden. Indien gy nu geen Overpel zult doen, maar zult
dooden , zo zyt gy een Overtreeder der Wet geworden.
Spekt alzo., en doet alzo , als die door de Wet der Vryheid
zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal
aan over de geene, die geen barmhartigheid gedaan heeft,
iet de barmhartigheid roemt tegen liet oordeel."
Wanneer de beginzels,, in deeze Redenvoering hygebragt ,
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bragt , en de daar uit getrokkene befluiten, juist zyn ,
zal de zin deezer duistere Plaatze hier op neder komen :
, Indien gy de groote Wet : Gy zult uwen Naasten
liefliebben als uzelven (die aangenomen , verklaard en
aangedrongen is, door ons Geestlyk Opperhoofd, cllltisTUS, en door hm gelfeld tot een der groote takken
van zynen Godsdienst, welke dus de Koninglyke Wet
mag heeten,) indien gy, zeg ik, deeze Wet in alle der, zelver deelen volbrengt, zo doet gy wel. Maar, indien
gy u aan zulk een liefdelooze aanneeming des perfoons
íchuldig maakt , als waarvan ik hier boven gefproo.
ken heb, fchendt gy daar door die Koninglyke Wet ,
gy pleegt eene groote zonde, en moet de Straffe, op die
zonde gefield, verwagten. Daar is, ik weet het, eerre
heerfchende Leer onder u , welke eenigen onder u kan
, doen denken, dat u voor deeze Straffe lal beveiligen.
, Gy zyt door uwe 7oodfche Meesters geleerd, niet al, leen dat een deugzaam leeven vergoeding zal doen
, voor het hebbelyk pleegen van eenige enkele Ondeugd;
, maar dat, indien gy flipt eenig groot Gebod van de 117et
hebt waargenomen, en alle de overige gefchonden, hit
wel met u gaan• zal, dat uwe dagen verlengd zullen
worden, dat gy het aardryk zult bezitten (*). Gy
, kunt, derhalven, uzelven mogelyk vleijen, dar, fchoou
, gy geduurig de groote \Vet der Liefde overtreedt, door
, een onvoegelyk onderlcheid tusfchen de Perfoonen te
, maaken, gy nogthans, uit hoofde uwer gehoorzaamheid
, aan de zedelyke Wet in andere opzigten , niet alleen
, Straffe ontgaan zult ; maar zelfs Belooning erlangen.
Doch dit is een allergevaarlykst en bedrieglykst begrip.
Het is een dier oude Joodfctie Vooroordeelen, die nog
huisvesten in uwe gemoederen, waar ze vroeg en diep
ingedrukt zyn door de bedorvene overleveringen en val, fche uitleggingen uwer Rabbynfche Wetverklaarderen.
Het is zo verre van waarheid te zyn, als men u geleerd
, heeft te denken, dat by die één Groot Gebod vn de Wet
, onderhoudt, de geheele I'Vet waarneemt, dat het tegendeel
, juist waarheid is. Want ik zeg u, zo iemand de geheele
Wet zal houden, en in één firuikelen, die is fchuldig aan alle;
— zo ver, meen ik, fehuldig aan alle, dat by niet meer
ge.
`'; Zie rococtz on Ijafeam XIV: 2 , p. 683. WHITBY on
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, geregtigd zal zyn tot Straflooslreid of Belooning, dan of
w in alle opzigten, in (lede van in één, gezondigd haat.
%vaat gy weet zeer wel ,dat hy, die gezegd heeft, pleegt
geen Overfpel, ook gezegd heeft, gy zult niet Doodflaan.
, Elk Voorfchrift der Wet komt van denzeifden Wetgee, ver; indien gy, derhalven, geen Overlei zult pleegera
, en egter DoodJlaat, indien gy het eene Gebod onder, houdt en her ander verbreekt, gedraagt gy u weder, fpannig tegen dien Godlyken Wetgeever , gy wordt
, baarblyklyk een Overtreeder van zyiie SVet in één ge, val, en moet gevolglyk de Strafli; draages op die Overtreeding gefield, niettegen(iaande de It pthei l uwer gehoorzaamheid in alle andere gevallen. — Dit zal u
mogelyk ais Bene harde felling voorkomen , te meer,
, daar gy u misfchien flreelde met de hoope, dat gy ecue
, zagtere behandeling zoudt ontmoeten onder het Euan, gelie, 't geen gy zo menigmaal, met nadruk , de Wet
, der Vryheid hoorde noemen. Die naara voegt 'er aart
, in verícheide gewigtige opzigten. Het heeft u ontlaeeven van het zwaare juk der Byplegtige Wet, u verlost
van den Vloek der Wet, van de Bediening des Docds,
van de Letter des Doods, en u geroepen tot de heerlvke
Vryheid der Kinacren van GOD (*). -- Streek ei; doet
derhalven alzo, als die, ongetwyfeld, door de. Wet der
Vryheid zult geoordeeld worden. Maar tast niet wis omtrent den aart deezer Vryheid. Verbeeld u r niet dat
het eene Vryheid is, om eenig Gebod te overtreeden,
't welk u moeilyk valt waar te neemen. Schoon he:
Euangelie u veygemaakt heeft van de flaaverny der Bypegtige Wet, heeft het u in het allerminfle niet outfl iagen van de verpligtingen dér Zedelyke Wet. In te p Bendeel, het Euangelie bekragtigt en verilerkt die Wet.
Indien hetzelve onitlag gaf , of oogluiking gebruikte ,
omtrent het botvieren aan eenige geliefkoosde neiging,
zou het geen Wet der hrylzeid , maar van Ongebonden, hid, veezen. Het Euangelie wil, liet Euangelie kan,
niet toelaaten, dat de inbreuk zelfs op édn enkel Godlyk Gebod ftrafloos doorgaa: over hein, gevolglyk, die
geen Barmhartigheid gedaan heeft, zal een onbaranhartig
oordeel gaan: hy, die de groote Wet der Barnzhartiglieid
of Christlyke Liefde, overtreedt , zal, uit hoofde van zyne
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gehoorzaamheid in andere opzigten, door de Barmhartigheid van God net o:itheeven worden van de Straffe,
op die (vertreedinge aangekondigd. Maar, indien hy,
in tegendeel, zyne uiterife poogingen aanwendt, om elk
Gebod van het Euangelie te volbrengen, en inzonderheid het allergewigtigtie Gebod, van Barmhartigheid of
Algemeene Liefde, dan zal de Barmhartigheid tegen het
Oordeel roemen, zyne toevallige overtreedingen en zwak, zullen Barmhartigheid ontmoeten by zynen Almag
tigen Regter , en dezelfde Barnnhartigheid , welke hy
betoond heeft omtrent zyne hem beledigende of behoef, tige Natuurgenooten, zal zich ten Jong(len Dage over
, hem genaderyk uitttrckken.'
In eene volgende Redenvoering, die wy, ter eerJte gele•
genheid, zullen mededeelen, beredeneert de Bisfchop van
Chester deeze breede Merklaaring der Woorden van Ipor•
tel JACOBUS , welke by , onzes inziens , in een onbeneveld licht Jtelde; waarom wy zyne Redenvoering der Ver •
taalinge en Plaatzinge waardig oordeelden: en twyfeëen wy
niet, of zy, die voldoening in deeze Verklaaring gevonden
hebben, zullen net verlangen een Beredeneerd Vertoog, daar
op gegrond, te ge;noete zien.

WA1t NEEM[NG WEGENS EEN STEENBREEKEND GENEE3MIDDEL.

(Uit het transch vertaald.)

ekere Vrouw, oud S4 jaaren , wierd onverhoeds, in
het begin van de maand October 1791, door geweldige pynen in de Nieren aangetast , zonder dat 'er
eenige Koorts of blyk van Ontfteeking by gevonden wierd;
de Maag was daarby zo fterk door de prikkeling aangedaan, dat dezelve geenerhande voedzel konde inhouden.
Daar deeze Vrouw nooit eenig gebrek aan de Nieren
gehad had, viel men niet op de gedagten , dat de oor
ongeval in dezelve zoude fchuilen; ver-zakvnhet
dat het ongemak eene uit ver -moednirhalv,
doeg-koudheintfaNrw(ephlgi)as,
ik, ter voorkoming van de ontí}eeking en vermindering der
pynen, eene Aderlsating voor.
Een
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Een Wondheeler, welke men , reeds vóór my, om raad
gevraagd had, befchouwde het toeval als een Nieren -colycq, (Colique Nephritique), en deeze gaf op de vraagen,
hem desween gedaan, een zo weinig gerustltellend antwoord, dat men niet verkoos om de Aderlaating werk
te maaken.
-ftelig
De pynen en het overgeeven bleeven voortduuren , en
de geappliceerde laveménten waren buiten that om de
hardnekkige verfioppingen, die 'er plaats vonden, los te
maaken. Vrugteloos poogde de Lyderesfe, door allerleie
Poorten van beweegingen met het lichaam te maaken, eenige verzagting van haare bykans onlydelyke pynen toe te
brengen; ik deed haar in een laauw bad plaatzen , dit
gaf voor een oogenblik wat verzagting, de pols bleef natuurlyk , de urin was helder: ik viel wel eens op de
gedagten of 'er ook een Steen mogt plaats hebben;
maar, daar de Lyderesté nooit eenig ongemak in de waterwegen ontdekt nad, en ik geloofde, dat zich de Steen
in de Nieren , door voorgegaane tekenen zoude hebben
moeten openbaaren , zo verwierp ik weder dat denk
ik welhaast gedrongen van-beld;onrtasfchwi
weder tot het zelfde vermoeden terug te moeten komen,
daar ik geene andere reden tot grondoorzaak van het ongemak koude aanneemen.
In der daad , zouden de hevige pyn in de Nieren,
voortgaande langs de pisleiders naar de blaas, en die
zich van daar tot in de linkerkuit uit(trekten ; eene flaauwe ontfteeking en lichte zwelling aan de lippen der fchaantdeelen; eene flegts droppelsgewyze waterloozing, en die
met een gevoel van groote hitte daarby ontlast wierd,
wel iets anders dan de aanwezigheid van een Steen kun.
reen te kennen geeven ?
Ik liet haar dierhalven fondeeren, maar het is niet te
verwonderen, dat wy geen de min('te kentekenen van een
Steen ontdekten: daar zich alle de pynen by de Lyderesiè, enkel, tot in den omtrek der Nieren bepaalden.
Den i5den dier maand liet ik haar een laxeermiddel gebruiken , door het welk zy veel gallioffe ontlastte ; den
i6den begon ik van het ontbindend middel gebruik te
naaken : eerst gaf ik haar vier grein vast bitter Wyntteenzout, (de Alkali fixe, Tartre, ou fel de Tartre) in drie oneen zuiver water opgelost ; een ogenblik daarna , vyf
droppelen zuure geest van Zwavel , (acide fitlphurique)
iusgelyks in drie oncen water : dit middel liet ik haar
vier-
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viermaal 's daags gebruiken , en klom vervolgens daar.
mede trapswyze op , door de giften te vermeerderen.
Van den i6den tot den 271ten dier maand, wisfelden
de pynen af en aan, van den s8ften tot den 31IIen was
zy geheel zonder pyn ; de eerfte 'November was voor
haar een zeer pynelyke dag, op den tweeden loste zy,
na eenige hevige finerten en geweldig brandende waterloozing, onverwagts, twee Steenen, van de grootte als een
Noot. Zederd dien tyd heeft zy geenerhande ongemak
van dien aart meer ontdekt, zwaaren arbeid verricht, ei&
daar by eene goede gezondheid genooten.

VERSLAG DER WAARNEEMINGEN , WEGENS DE DAMP KRINGEN VAN VENUS EN DE MAAN. Door JOH.
JERON. SCHLtOSTER.

(Getrokken uit the Philo/ophical Transactions. Part. II, for. 1792.)

I

'ts allen onzer Starrekundige Leezers bekend, dat de
overgangen van genus, in de Jaaren MDCCLXI en
MDCCLXV, eenige Verfchynzels opleverden, die ter
begunftiging ífrekten der veronderftelling, dat deeze Planeet van een Dampkring voorzien was. Deeze verfchynzels waren, nogthans, van zodanig eene natuur, en door
zo weinigen van de veelvuldige Waarneemeren, te dier
gelegenheden, opgemerkt, dat ze geen voldoende baar
om het daadlyk be(faan van zulk-blykheidfcon,
een Dampkring vast te ílelien. Een der Waarneemeren
kwam zo verre, dat hy het denkbeeld, van in ftaat te
zyn om een Dampkring rondsom een Planeet, op zo groot
een afftand van ons, als Venus, te ontdekken, onder de
hlarsfenfchimmeli rekende.
Het bewys uit de Analogie, door eenigen aangedrongen, wordt, in 't algemeen, onvoldoende gerekend, als
er geene daadlyke Waarneemingen ter onder(teuning bykomen: en deeze laatfte zyn zo gering in aantal, en zo
weinig beflisfende geweest , dat veelen der beroemd(te
Starrekundigen zich geregtigd geoordeeld hebben, om aan
het beftaan des Dampkrings van die Planeet te twyfelen.
De Heer SCHROETER is van een geheel ander begrip;
en houdt zich niet alleen verzekerd, dat Venus een Dampkring hebbe van eene groote uitgetlrektheid; maar dat hy
in íiaat geweest is, verfcheide byzonderheden te ontdekken,
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ken, wegens den aart en de ei enfchappen diens Dampkrings,
welke nieuw en belangryk zyn. De onvermoeide yver van
dien Heer, in het waarneemen der Ilcmcllichten, zal niemaud in twyfel trekken: of alle de gevolgen , welke by
uit zyne Waarnemingen trekt, doorgaan, zullen wy niet
op ons neetnen te zeggen. Eene opgaave van dezelve kan
dienen, om anderen, die gelegenheid hebben, en de noodige Werktuigen bezitten, tot onderzoek op te wekken,
en , door eení{ emmige \Vaarneemingen, die des Heerera
scHRoETEr s te bekragtigen , of diens gebreken en mis.
vattingen aan te toursen.
Omtrent twaalf }naren geleden , begon de Heer scHaor_'IER Venus waar te neenten , met een goeden Ichronatifchen T'eleicoep van drie voeten ; en by ontdekte eene
treflende vermindering van licht op de Planeet , in de
onderCcheide phafes, van den buitenrand na den binnenkant van de verlichte oppervlakte, 'en byzonder by den
laatstgemelden. Dit vertoon bewoog hem tot het voort
dat het-zetnyrWamige;nbyvodt,
verfchynzel wederkeerde, zo dikwyls by die Planeet zag
met een I3erfcheliaau/chen Kyker , van vier en van zeven voeten , voorzien met het meer vergrootend vermo.
gen. Deeze vermindering van licht vertoont zich tusfchen
de grooter Oostlyke en Westlyke Elor atien , en de bc.
neden Conjunctie : wanneer Venur onitient half vol is,
of meer verduisterd, en nog van genoegzaame breedte;
doch is dezelve niet even merkbaar in alle de phales van
de Planeet , en verfchilt op onderiheide tyden. D- ver
hangt af van den gunitigen laat onzes Damp--tonig
krings, de welgelteldheid van den Telescoop, ei dc ge
Oog des 4Vaarineerners.
-fchiktedvan
By een helderen en dillen Dampkring, en met een sterk
vergrootenden Telescoop, is liet, in de daad , genoeglyk
om te zien, naa dat liet oog 'er aan gewoon is, hoe
het geheel van den buitenl en rand, aeïfs tot de verlle
uitfteekenhedcn der hoortien, allengshens afneemt, en op
't laatst zo ilaauw wordt , dat, by da, en waar 'er
Benige oneffenheden ayn het ongemerkt z,chr^.el:•un verliest in de kleur des uitlpanzels. 'Zodanige tred^ude ver minderingen van licht heb ik herhaalde keerei gezien
met myd vicrvoets Kyker, die 28o maaien vergrootte, en
tnyn zeven voets, dir, 370 maalera vergrootte, en byzonder op den Zoden Nov. des jaars MDCCXCI , toen ik ,met
eerie vergrooting van 1Gi maaien, het licht van den rand
Fa
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zag weggaan, en zich, voor eene breedte van i of iyi,
bykans zo graauw vertoonde, als de aschkleurige vlekken
in de Maan.
Door liet vergelyken van de randen van de Maan, als dezelve zich gehoornd vertoont, of in de Quadratuuren, met de
randen van Venus in derzelver op zyn tyd wederkeerende
Adfpecen, hadt de Heer SCHnoETERt bevonden , dat de
vermindering van licht aan de randen, in het eerl}e ge•
val, veel minder merkbaar is, dan in het laatfte. En uit
eehe reeks van Waarneemingeu leidt by af, dat Venus
een Dampkring heeft, in Benige opzigten gelyk aan die
van onze Aarde , en welke die van de Maan in digtheid, of vermogen om de llraalen der Zonne te verzwak
verre overtreft. In dit gevoelen vondt by zich ver -ken,
andere Waarneemingen, die hoofdzaaklyk hier-flerktdo
op uit komen.
In zeer gunífige omflandigheden na Venus ziende, met
een zevenvoets Kyker, 74., 95 en 161 maaien vergrootende, nam by die Planeet van den yden tot den i6deu
Maart des Jaars MDCCXC waar; de lugt was meer dan
gemeen, helder, en de Planeet bevondt zich in dries op
7 0 en 8°, Noorder Declinatie ; en , fchoon op den i 8 tot
de beneden ConjuntUe naderende, was ze zo verre boven den Horizont , dat men ze zeer voordeelig kon befchouwen. Op den 9 vertoonde zich de Zuidlyk-e hoorn
niet juist in de gewoone cirkelagtige gedaante, maar eenig•
zins ingeboogen in de gedaante van een haak, over den
verlichten halven cirkel, in het donker halfrond van de
Planeet. Dit verfchynzel was niet nieuw; maar een ander, door hem nooit waargenomen, trok in 't byzonder
zyne aandagt. De noordlyke hoorn liep uit op dezelfde
trapswyze verdunnende wyze als de zuidlyke; maar firekte het helderlichtend vertoon niet uit in het duister halfrond. Van de punt, egter, welker licht, fciioon allengs.
kens flaauwer wordende, nogthans van genoegzaame helderheid was, ftrekte zich een Eireek glimmend blaauwag.
tig licht uit in het duister halfrond; 't welk, fclioon, wat
de digtheid aanbelangt, verwisfelde , be(fendig was in
duur, en, hoewel zeer zwak, was het duidlyk zigtbaar,
door de gemelde vergrootende glazen: gelyk de verlichte
fireek, toen te zien in Saturnur, fcheen het licht te winken in verfcheide van elkander afgezonderde punten, en
vertoonde zich niet alleen zeer zwak, in vergelyí,ing met
het licht aan de punt van den hoorn; maar halt daaren•
bo-

Q4®

VERSLAG DER WAARNEERTINGEN

boven een zeer byzonder Soort van flaauwheid, grenzen.

de aan een bleek groene kleur. Het Ruk van de Pia.
neet, aan het fmalfte gedeelte van de donkere helft, hadt
een flaauw licht , en, vergeleeken met het uiteinde van
den zuidlyken hoorn, zo bleek als het donker fluk van
de Maan, drie dagen vóór en naa dat ze nieuw is, en
zwak verlicht door de wedergekaatlte Itraalen van de Aarde: en het bleek my, dat, verder na het uiterfte, waar
het met de daad was omgeboogen, volgens het cirkel
Pluk van het duister halfrond , liet licht verdween-agti
in een bleek blaauwagtige kleur , op dezelfde wyze als
het lerker licht van het verlichte halfrond afneemt, by
den buitenher, rand aan het einde der hoornen.
De fchynbaare Diameter van Venus, op dien tyd ge.
meeten, was 59 ; maar de grootlle breedte van het verlichte deel haalde niet meer dan 2/ 6/I.
Op den volgenden avond werd de Waarneeming herhaald, met den viervoets Kyker, 134 en 7o maaien vergrootende. De zuidlyke hoorn halt de lichtende verlenging, maar niet zo helder als op den voorgaanden avond:
doch, 't geen opmerkenswaardiger was , elke hoorn, maar
bovenal de noordlyke, hadt thans allerblykbaarst een zwak
verlenging, blaauwagtig groen van kleur,-keafnmd
die, allengskens verflaauwende , zich uitltrekte over liet
donker halfrond ; zo dat liet verlichte ,gedeelte van het
iluk veel meer was dan een halve cirkel.
Den iaden van Maart, vondt de heer SCHROETER, met
zyn zevenvoets Kyker, en een vermogen dat 95 maaien
vergrootte, Venus vóór liet ondergaan der Zoune. Hy
zag onderícheiden het zuidlyk punt, uitloopende in een
lichtende ftreep, die thans, even als op den 9, langer en
fmaller was, dan het helder uiteinde van den uoordlyken
hoorn. De fchynbaare Diameter van Venus was boa'/, en
de grootfte breedte van het verlichte deel , 't welk niet
naauwkeurig kon bepaald worden, ter oorzaake van eenige golvingen in de lugt , agtte men niet meer dan 2 1/.
Te deezer gelegenheid nam by zeer onderfcheiden , en
voor een langen tyd, waar, de zwakke blaauwagtige ver
zich uitflrekkende in een geboogen-lichteírk;zgba
rigting, buiten den helderen halven cirkel.
Nogmaals nam hy 's avonds den 12 de Planeet waar,
met dezelfde Telescoop, 95 en 74 maaien vergrootende.
Het bleek, zegt hy, zeer onderfcheiden, en ik verzekerde
my, buiten allen twyfel , dat de zuidlyke hoorn zich
eenig-
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eenigzins uit(Irekte in het duister halfrond : en dat van
de punt van den noordlyken de zwakke fmalle flreek van
bleek blaauwagtig licht, ongelyk in maate, maar altoos
blyvend, zicii eenige graaden uitftrekte over het gedeelíe
van het donker halfrond der Planeet. Ik fpande al myn
vermogen, om te zien, in; maar kou daadlyk dit vertoon
alleen zien aan de noordlyke punt. I)ewyl de Planeet
na den florifont daalde , begon het licht van de vry
fcherpe zuidlyke, zo wel als dat van de heldere noord
af te neemen, het ïaattle zwak.-lykepunt,ags
ker dan het eerfte; doch geen de mintle z veem van eert
bleek blaauwe verlenging vertoonde zich aan den zuid•
lyken hoorn.
By meeting werd de flaauwe (treek aan den noordlyken
hoorn bevonden, zich ten mini{ en taf/ van een graad uit
te ('trekken over het ftuk van het duister halfrond; de
verlenging van den zuidlyken hoorn haalde desgelyks volle
g//; de haakswyze geboogen gedaante vertoonde zich zeer
onderfcheiden : en de ichynbaare Diameter van genus
maakte een hoek van 59 en toi'.
Deeze Vaarneemingen werden naderhand bevestigd door
andere; welke de Heer SCHROK TER byzonder opgeeft. De•
wyl 'er dan geen twyfel overbleef, wegens het verfchynzel van een bleeke aschkleurige ttreek licht , zich uitftrekkende over liet tluk des duisteren halfronds van de
Planeet Venus , leidt de I-Ieer SCHROETEtz daar uit af,
dat die lichttireek onmiddelyk van de Zon moet komen;
of anders dat het een licht is, 't welk deels den Dampkring van Venus verlicht , en deels , door dien Damp.
kring te rug gekaatst, zich doet kennen door eene flaauwe fchinliering op het donker halfrond der Planeet, op
dezelfde wyze als onze morgen- en avondfchemeringen op
de onze.
Naa de redenen olsgegeeven te hebben , welke hem
overtuigden, dat dit verfchynzel het uitwerhzel niet kon
weezen Evan licht onmiddelyk van de Zon komende ,
brengt de Schryver de vertooningen by, welke hem bewoogen , om 't zelve toe te kennen aan het wedergekaatfte licht des Dampkrings van Venus. Verder gaat by
voort , om te berekenen de weezenlyke uitgeltrektheid
der Sche:neringe op Venus van de fchynbaare , zo als
dezelve zich vertoont aan de punten der hoornen, en on
reden te geeven van de byzondere bykomende om.(tandigbeden. Uit beginzels en berekeningen , welke wy, uit
h20í
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hoofde van ons beflek , niet kunnen overneemen , befluit de lieer SCHROETER, dat de perpendiculaire hoogte
van het benedenfte en digtfte gedeelte des Dampkrings
van Venus, welke het vermogen heeft om het Zonnelicht tot zulk eege maate te rug te kaatzen, dat het,
bv gunitige omf}andigheden , zigtbaar wordt op onze
Aarde, waar liet, door een goeden kyker gezien, zich als
een flaauw aschkleurig licht opdoet, 2;26 Toifes of 15,156
Paryfche Voeten haalt; dat de Dampkring op die hoogte
ze digt is , dat dezelve zulk een licht te rug kaatst
op een riem, zich 67 Geographifcbe mylen uitílrekkende
op het duister halfrond , dat wy, op een afftand van alleen
I2° 47/ 45 1 / van de Zon , en wanneer dit Hemellicht
ílechts 3 of 4 Graaden beneden den Horizont is, liet zo
onderfcheiden kunnen zien, dat wy het kunnen vergelyken met onze gewoone Schemering, naar meeting 6° 23;
en dat , derhalven , de Schemering van Venus zich ten
minflen, naar evenredigheid, zo verre als • de onze uitItrekt;
dat de Dampkring van Venus, even als de onze, zich verre
boven de hoogfle bergen verheft; als mede, dat, fchoon
wy 'er de grootst mogelyke doorfchynenheid aan toefchry.
ven, dezelve donkerder moet weezen dan die der Maane.
Het verfchynzel alleen, dat Venus in haare onderfcheidene phafes , en byzonder op de tyden haarer grootíle
elongatien, een veel grooter vermindering van licht vertoont op den buitenkant dan de Maan , is, ongetwyfeld ,
genoegzaam , om aan die Planeet een veel digter Dampkring toe te kennen , dan die van deeze Satellir. Dit
wordt daarenboven bevestigd door de waarneeming op
deszelfs Schemering. De omftandigheid ook, dat men op
deeze Planeet geene van die platte gedaanten ziet , op
Jupiter en Saturnus ontdekt , geene van die ílreepen
of lange plekken , evenwydig met den Equator, welke
men op de gemelde Planeeten , en de Zon, waarneemt,
geeft reder, om te denken , dat de Kloot van Ve.
stuc , met betrekking tot deszelfs Diameter , en andere
omftandigheden in deszelfs maakzel , de omwenteling op
den as in veel langer tyd volbrengt dan die Planeeten, of
de bykans gelyke van onze Aarde en Mars; en dit wordt
niet de daad bekragtigd door zyne Waarneemingen op den
dagelykfchen omlooptyd van Venus.
Door dergelyke Waarneemingen op de Maan als op
Venus, begrypt de Heer SCHROE.TEtz, dat by buiten alle
redelyke tegenfpraak geheld heeft de bewyzen door hem
by-
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bygebragt in zyne Selenotopographifche Fragmenten , ten
betooge van het daadlyk bei aan des Dauipkrings der
.Maane. Deeze 1Vaarneeminz en geeft by in 't breede op;
als mede de wyze waarop by de hoogte van den I)ampkring kier Maane bepaalt. De uitkomst van alles is, dat
het laa(}e of digtfle gedeelte van den Dampkring der
Maane, of dat gedeelte, 't welk het vermogen heeft om
een helder fcliemerlicht te rug te kaatzen , niet honger
is dan 1,356 Pary/che voeten. Hier uit neemt die Waar
gelegenheid , om te verftaan te geeven, dat, vol-nemr
Liberatien van de Maan, berg.-gensdorfchi
ketenen, zelfs van eerre middelbaare hoogte, gelegen op
of digt by den uiterileu rand, of deels , of zomtyds ge.
heel, dit fclhemerlicht kunnen beletten, of aan den eenen
of aan den anderen hoorn, en zomtyds aan beide. De
Dampkring der Maane is, volgens SCHROETER's beginzelen en berekeningen, van genoegzaame digtheid om eens
fchemering te r g te kaatzen over een riem van het
duister halfrond, van 2° 34/ of io;- Geographifche Mylen in de breedte , 't welk iïerker is clan het licht, wedergekaatst op het duister halfrond door de bykans geheel verlichte Ichyf onzer Aarde; en aan dit digtfie ge
Bene hoogte toefcnryvende van i316 voeten, moet-delt
het dunner gedeelte zich ten minften boven de hoogf{e
bergen in de Maan verheffen. De Dampkring van de
Maan , lchoon vry dik, is veel dunner dan die onzer
Aarde, en, gelyk wy reeds optekenden, dan die van J7enux.
Bier uit wordt afgeleid, dat de buiging vnn het licht, daar
door veroorzaakt, niet zeer groot kan wee;.en,overeenkomílig met de berekening van den Heer DI sE)ouR, die de
buiging der Zonnefiraalen, welke de Maan bereiken, op
niet meer dan 4 1/ (lelt, De Heer SCHROETFU berekent
den duur van de helder(ie fche,nering der Maane, als dezelve zich in de Knoppen bevindt, op 54" 3 / , en merkt
op, dat dezelve langer zal aanhouden in andere deelen van
den Nlaansweg , naar de ligging der Knoopen.
Om reden te geeven van de fcltielyke bedekkingen der
Vaste Starren in deraelver nadering tot de Maan, welke
gene vermindering van licht , ten meesten fegrs van eenige weinige Seconden, toelaat, en in een geval, door hete
zelve waargenomen, alleen van i,'//, veronderftelt hy, dat
de breedte van de Maan(chemering , zo verre als de paal
van ons wedergekaatst Aardsch licht, niet meer is dan Qo
3q / ; en belluitende, dat ^de^ grootfte uitgetfrektheid, by
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de gunftigfte Phafes naby onze nieuwe Maan, nooit het
dubbelde van deezen boog, of S° 8/, kan te boven gaan;
waar uit hy afleidt, dat de perpendiculaire hoogte van een
Dampkring, in Raat om de Zonneflraalen te buigen, niet
grooter kan zyn dan 5376 voeten. — Maar toegeftaan
zynde, zegt hy, dat de hoogte van den Dampkring die
uitwerking kan doen op de helderheid van een Vaste
Star, niet minder zy dan 5376 voeten, zal dit uitkomen
op een boog van flegts 0,94/i, of geen volle feconde; en
naardemaal de Maan een boog van Ii/ in 2'i van tyd befchryft, zo volgt, dat, in 't algemeen , de verdonkering van
een Star, die tot eene bedekking nadert, geen 2J/ in tyd
kan duuren; dat, indien de aannadering gefchiedt aan een
gedeelte van de Maan, waar een keten bergen tusfchen
beide komt , de allengskens toeneemende Verduistering
nog een veel korter tyd zal deuren , en in zommige om
aart zelfs oogenbiiklyk weezen. -tfandighevz
De Heer SCHROETER heeft by dit Gefchrift een Aan.
hangtel gevoegd ; een berigt behelzende der \Vaarneeming van eene bedekking van 31upiter door de Maan,
met de omtlandigheden , welke dit verfchynzel vergezel.
den , gepaard met zyne byzondere ophelderingen van de
zodanige , welke zyne Veronderftelling van den Dampkring der Maane fcheenen tegen te fpreeken , of te bevestigen.

VERSLAG VAN HET LEIVEN EN DE WFRI{EN VAN
GEORGE EDWARDS, F. R. S. & F. S. A.

(Uit het Engelseh.)

(Vervolg en Slot van bl. ao8.)

D

Heer EDWARDS volbragt, gelyk wy uit het voorig
e Berigt kunnen opmaaken , zyn Groot Werk over de
Natuurlyke Historie, in een lange reeks van jaaren , be.
Reed in eene onvermoeide bevlytiging , en eene Briefwisfeling met bykans alle oorden der Wereld. 't Zelve be.
helst, in zeven Deelen in 4to, de Afbeeldingen en Be.
fchryvingen van meer dan zelz honderd voorwerpen in de
Natuurlyke Historie, voorheen niet befchreeven of afgebeeld, en alle voortbrengzels van zyn hand.
Eenig begrip zullen wy ons kunnen vormen van de
ui•
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uiterfte naauwkeurigheid en zorgvuldigheid deezes onvermoeiden Kunstei aars , uit liet berigt, 't welk hy zei.
ve ons heeft naagelaaten, in het Derde Deel van zyn
Gleanings , wegens zyn fchroornagtig oppasfen , om de
minfIe mistekening in eenig Dier, Infect of Plant, te ver
gebeurde," fchryft hy, „ menigmaalen,-myden.„Ht
„ dat myne Figuuren op de koperen Plaaten grootlyks
verfchilden van myne oorfpronglyke Tekeningen: want
„ zomtyds voldeeden de oorfpronglyke voorwerpen my
niet geheel, wat de houding en de a&ie betreft. In
„ zulke gevallen heb ik drie of vier , zomtyds zes,
fchetzen, of omtrekken, gemaakt, met veel overlegs,
ze alle bezien, en my dan bepaald tot het geen my
het losfte en natuurlyk(fe voorkwam , om het zo in
„ plaat te brengen." --- Hy voegt 'er nevens, ,,het is
„ niet redelyk te verwagten , dat een Werk van deezen aart,
wat het kleuren betreft, allerbearbeidst en tot den hoog, flen trap van volkomenheid zou gebragt weezen ; dewyl
„ zulks den prys van een afgezet Werk grootlyks zou
„ hebben doen klimmen: want een keurig afgezet Werk
„ kost te Londen veel gelds. Het klimt 'er voornaamlyk
„ op aan, dat men zich, zo verre mogelyk, houde aan
de kleurverfcheidenheden in de Natuurlyke Voorwer„ pen; hier voor heb ik zorg gedraagen: en nu alle de
afgezette naagezien hebbende, denk ik dat ze veel na„ der aan de Natuur komen dan in de meeste Werken
van dien aart tot nog uitgegeevetl."
De Heer EDWARDS voegde by het geheele Werk een
algemeen Register in 't Fransch en in 't Engelsch, 't welk
thans geheel voltooid is , met de Naamen naar het Stelzel
van LINNAEUS , door dien grooten Natuurkenner zelve,
die onzen EDWAIIDS veele blyken van Vriendfchap toonde,
en met hem l3riefwisfeling hieldt.
Wanneer de Heer EDWARDS zyn groot Werk voltooid
hadt, vinden wy, dat hy de volgende zonderlinge Betuiging, of liever Bede, deedt , waarin hy fcheen te vreezen, dat zyn drift tot zyn geliefd Voorwerp, de Natuur
Historie, hem aftrok van eene edeler en beter be--lyke
tragting ; naamlyk de Befpiegeling van zynen- Maaker.
„ Myne Bede tot GOD ," fchryft hy, „ (indien Got, iets
,, te verzoeken niet te veel is aangemaatigd,): is, dat by
,, van my wilde weeren alle begeerte om de Natuur„ tyke Historie, of eenige andere Oefening, voort te zet.
ten , en my te bedeelen met zo veel kennisfa: van
-
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,, zyne Godlyke Natuure als waar voor myne onvol.
„ maakte that vatbaar is, op dat ik my alle de overige
dagen myns leevens moge gedraagen op eene wyze
allerovereenkomenst met zynen Wille, die by gevolge
,, de gelukkigfte voor myzelven moet weezen. --- Wat
„ myn lot in een toekomend be[Iaan zal zyn i is alleen
,, bekend aan den wyzen Befchikker aller dingen ; nog,, thans ílrekt myne tegenwoordige begeerte (misfchien.
,, ydel en onbettaanbaar niet den aart der dingen) zich
„ uit, dat ik een verGandige Geest mag worden, ont,, flaagen van groove ffof e, zwaarte en ligtheid, bedeeld
met een vermogen om my naar welgevallen te beweegen, om in 't oneindige door te dringen in de onbe9
„ grensde Iugtruimte, of in vaste lichaamen, om te zien
„ en te weeten hoe de deden van het Groot Heeldl met
„ elkander zamenhangen, en door welk een verbaazende
„ Werktuigkunde dezelve in een geregelden en altoos„ duurenden loop gehouden worden. Maar, 8 ydele ett
,, veel vermeetende vlugt der gedagten ! Ik onderwerp myn
„ toekomend beflaan aan den hoogen wil van den éénera
„ Almagtigen ! "
In het eerre gedeelte deezer Bede , is zekere maate
van Geestdryvery en Zwakheid. Wat reden haalt de Heer
EDWARDS , om te wenfchen , dat by zyne zugt tot het
voortzetten der Natuurlyke I-listorie mogt verliezen : daar
de beoefening der Natuure de beoefening is der Werken
van Goo, de redelyke befchouwing van welke trekt ouu
onze denkbeelden van de Magt , de Wysheid en Goed
f GODS uit te breiden , en den geest van Godsdien--heid
fligheid te veríferken ? 1n de Godsdienst vordert niet dat
men eenige andere Beoefening ter •zyde (felle, welke dient
tot bevordering van kennis en van het welweezen der
Maatfchappye.
Het tweede gedeelte van EDWARDS Gebed behelst een
edel denkbeeld, fchoon misfchien niet zeer oordeelkundig
uitgedrukt. Het denkbeeld om eeuwig te leeven in het voortzetten van Weetenfchap , het beoefenen van Deugd en
Goedwilligheid , moet oneindig aangenaam weezen voor
een verlicht Verfland en een welgelteld Hart ; en ik heb
dikmaals opgemerkt , dat die t'ysgeeren , (en liet is te
•reezen dat deezen maar in al te grooten getale gevonden worden,) die hun verfland niet openen voor cie ver zekeringen van eenen Toekomenden Staat, welke de Gods1ien t Ons verleent, rechtmaatige reden hebben om zich
ie
,
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te kwellen , dat zy beroofd zullen worden van waardige
voorwerpen, van in eeuwigheid voortgezet onderzoek in
de gefteltenis des Heelals., welke zy anderzins zouden
bekomen hebben.
Verfcheide Stukken over de Natuurlyke Historie deelde
de Heer EDWARDS, van tyd tot tyd, aan de Koninglyke
Societeit mede , welke geplaatst zyn in de Philofophical
Tramsal'tions. Nu en dan, doch fchaars, droeg hy iets
by tot andere Tydfchriften. De Voorredens en Inleidingen tot verfcheide zyner Boekdeelen behelzen keurige en
verftandige Proeven , betreklyk tot het voorwerp zyner
hoofdbedoeling. Hy heeft desgelyks ons naagelaaten
een korte en algemeene Leerwyze om met Waterverwen
te tekenen en te fchilderen; met lesfen over het etzen
van koperen Plaaten ; als mede eene Verhandeling over
het trekken der Vogelen. Deeze Proeven werden , in den
Jaare MDCCLXX, byeenverzameld en uitgegeeven door
onzen Schryver, in één Deeltje in 8vo. Zyn oogmerk
hier mede was, om te gemoet te komen aan zodanige
Perfoonen in de naafpeuringen der Natuure , die niet
in Raat waren zyn groot en kostbaar Werk te koopen.
Zeventien jaaren, naa dat de Heer EDWARDS aangefteld
was tot het houden van het opzigt over de Boekery van
hit Collegie der Geneesheeren, werd hy door den Voor•
zitter en den Raad der Koninglyke Societeit vereerd met
GODFREY COPLEY'S Medaille. Dit viel voor op St. An.
dries, MDCCL; en deeze Eer werd hem beweezen, uit
aanmerking dat by toen zyne Natural History of Birds
voltooid hadt, fchoon het laat(Ie Deel nog niet was uit
gevoeligheid, voor die onderfchei--gevn.Zy
dende Eere hem beweezen, betoonde hy door een af.
beeldzel van die Medaille te laaten graveeren, en plaatzen
onder den algemeenen Tytel van het Eerde Deel deezes
Werks.
Op den tienden van Slachtmaand des Jaars MDCCLVII,
werd hy gekoozen tot Lid van de Koninglyke Societeit ;
vervolgens tot Lid van de Societeit der Oudheidkundigen.,
Desgelyks genoot by de eer van Lid te worden veeler
Academien van Geleerdheid en Weetenfchap, in verfchei•
de 4eelen van Europa. Ter vergelding van zulke bly
ken van hoogagting van Geleerde Lichaamen, gaf by fraai
gekleurde Exemplaaren van alle zyne Werken aan het
Koninglyk Collegie van Geneesheeren, aan de Kotinglyke
Societeit , aan de Socisteit der Oudheidkundigen, en het
R4
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Bri^sc a IIIUJèum. Dit zelfde gefchenk aan de Koninglyke
,flcadeinie re Pays gezonden hebbende, ontving by van
dezelve een a'. erbeleeid! ren lyrief van Dankzegging , ge
Secretaris ULFOUCHY. -Iclhrevndotmai,e
Onze Schryver vondt zich vereerd met de vriendfchap,
en de edelmoedige onderleuning, van eenigeu uit den
voornaamften Adel des Koningryks. Met byzonder ge
hein verleend-noegíprakbyltdvef.hrming,
door vier aanzienl,yke Mannen, die, met het hoogfee regt,
gerekend werden onder de voornaamste Iievorcieraars van
Geleerdheid, Weetes,fcl,appen en Kantren, in de tegen
Eeuw. IJeeze waren wylen de Hertog van-wuordige
RICB ronn, Sir xe.r.s SLOANE, Dr. ELEAt>, en MARTity
FOLKES , Esq. De dood deezer Mannen , zo waar
edel, zo goed , en , in alle opzit ten , zo uitflee.-lyk
kend, in het korte tydsbefiek van drie of vier jaaren ,
trof onzen Natuurkundigen op het tierkfle. Fly verbeeldde zich, dat, naa zulk een verlies voor Kunflen en Weetenfchappen in het algemeen, en voor hemzelven in 't
byzonder,alle poogingen, urn in eenigen tak van keiinisfe
uit te munten, vrugtloos zouden weezen, door mangel aan
groote Mannen, urn het oplcornend Gellacht aan te rnoedigen; en by dagt alle verdere voortzetting in de Natuur
Historie te fleaken. Maar de yverwekkende geest,-lyke
werkzaam in de Stigting van die groote Verzamelplaats
der Weetenfchappen , het Britjehe1idzfeum, deceit zyne
zugt tot zyne geliefde Oefening herloeven, en was een
prikkel voor anderen om zich tot dergelyken arbeid te
hegeeven; „ en ik hoop," lchryft de Heer Eiweirns,
;, dat deeze zaadera , gezaaid coup hoog Gezag, gekweekt
„ en befchermd door een Vorst uitmuntend in Deugd
, t:n Geleerdheid, wortel zeiken schieten, opgroeijen, en
een ryken Oogst uitleveren." De hoop van den Heer
,;;.vnt.os is gelukkig vervuld; de Oogst is, met de daad,
overvloedig, en de Arbeiders zyn niet weitig geweest.
Naa onzes Schryvers uitgave van zync Gleanings, vondt
by, zeventig jaarera bereikt hebbende, dat zyn gezigt hem
begon te beheeven , en dat zyne hand de vastheid veroor. IIy bleef egter nog oenige jaaren laater in zyn
vest als i ochzbewaarder van liet Konin;?yk Collegig der
ë: enees?,eertn; naar, tcvinder;de dat zyr!e zwakheden toe.
V^tulen, it hv, ii 'r. Iaur ^^:luC(J-MX, alle openbaare
Bediening vaarera, en betrok een klein Huis, 't welk by
Th ''?ai pow kopt. Vuoraf a__tdeedt by zich vara alle Afruk
-
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drukken en Plaaten zyner Werken, aan den Heer RoB-

SON , Boekhandelaar in New- Bound - f treet. Zyne Verzamelir.g van Tekeningen, meer dan negenhonderd bedraa.
gende , hadt hy voorheen verkogt aan den Graaf VAN
BUTE. De verkeering met eenige weinige uitgeleezene
Vrienden , en het leezen van eenige uitgekoozene Boeken , dienden ten vermaake des avonditonds van EDWARDS leeven : by wylen deedt hy een reisje na zommige van de voornaamfte Steden in Engeland, byzonder
na Bristol, Bath, Exeter en Norwich.
Hoe hoogen ouderdom de Heer EDWARDS nu ook be.
klommen hadt, kon by zich niet geheel onthouden van
zyne meestgeliefde bezigheid. Hy tekende te Plaijtow
eenige zeldzaam voorkomende Dieren , in 't byzonder
de Siyah Ghush, of Zwart - Oor; eene Poort van Katten.
Eene Plaat , naar zyne tekening vervaardigd , kan men
vinden in Dr. GREGORY sHAtiPE's Uitgave van de Syntagma Disfertationum van Dr. THOMAS HYDE. — Onze
Natuurkundige maakte ook eene Aftekening van den Ar
een van de grootí'ce foorten van Phaifanten , een In--gus,
booreling van het Noorden van China; by vervaardigde
dezelve volgens een bewaarden Vogel, hem toegezonden
door Dr. FOTi-IERGILL. — Een ander zyner laate Tekeningen was die van den Slangendooder uit Indie, naar
een leevenden Vogel, toebehoorende aan Capitein RAYMOND, te Valentines, in Esfex. Plaaten van deeze drie
.Dieren , en van den .naauwgebekten Krokodil van de Ganger, en den Kikvorscla- visch van Suriname, komen voor
in de Addenda to the Memoires of Mr. EDWARDS Life.
Wy mogen 'er byvoegen, dat EDWARDS, geduurende zyn
verblyf te Plairiow,Telzeningen maakte van de Kestril,eene
foort van Ha vik , voorkomende in holle bowmen en oude
ruïnen in Engeland , welhen Vogel men belchreeven vindt in
de British Zoology, door den kundigen lieer Mr. PENNANT,
met wien onze Schryver een langduurige onafgebrookene
vriendfchap en briefxisfeling hieldt. — De Heer EDWARDS
heeft Bene Uitgave van WILLOUGHBY'S Ornithology naagelaaten, met gefchreevene Aantekeningen, en veele keu
waarin by de mistlagen van voorige-rigeWanm,
Schryveren verbetert, en derzelver uitiaatingen aanvult.
Men heeft gezegd , dat dezelve welhaast het licht zou
zien; dcch wy herinneren ons niet dat het gebeurd is..
---- Eenigen tvd vóór zyn dood, fchonk hy een heerlyk
Exemplaar van. CATESjsv's Carolina aan Mr. BARTLET
R5
var';

r1^3
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van Lamb's Conduit fïreet. De Plaaten waren door zyn
eigen hand keurig gekleurd , en hy gaf meermaalen te
kennen, dat ze des Schryvers oorfpronglyk Werk evenaarden.
Des Heeren EDWARDS laatfle jaaren werden verbittterd
door den Kanker, die alle de poogingen der Heelkunde
te leur lelde, en hem van 't gezigt uit een zyner oogen
beroofde. — Veel leedt hy ook van het Graveel, eene
kwaal , waaraan hy , in verfcheide tydperken zyns lee.
yens onderhevig geweest was. Men heeft, egter, opgemerkt, dat hy, in de zwaarfte toevallen van pyn, zich
naauwlyks ooit eenige klagte liet ontglippen.
Zyn tachtigfte jaar vervuld hebbende, en verzwakt door
ouderdom en ziekte, ftierf by op den drie en twintig
Hooimaand des Jaars MDCCLXXIII , naar-ftenva
verdienften betreurd door eene talryke menigte van Bekenden. Twee Zusters, die hy naaliet , befprak by de
Middelen , welke hy verkreegen hadt , door het vlytig
voortzetten van zynen arbeid. Niet lange overleefden zy
hem, en werden, weinig uuren naa elkander llervende,
te gelyk begraaven. Het overfchot van den Heer EDWARDS werd ter aarde berceld op het Kerkhof van West.
ham, de Kerk zyner Geboorteplaatze; waar de Volvoer.
fiers van zyneu Uiterften wil een Steen hebben opgerigt,
met een eenvoudig Opfchrift , om zyn roem als Kunfenaar en Dierbefchryver te vereeuwigen.
Wat zyn Perfoon betreft. was hy middelbaar van ge
dikke overhellende:. genoeglyk en gul van-ftale,oh
aart. Alle zyne Kennisfen ondervonden zyne Goedaartigheid ; en zyne arme nabuuren deelden ryklyk in zyne
Liefddaadigheid. Door het wantrouwen op zyne eigene
bekwaamheden, en de nederigheid, welke altoos in zyn
gedrag doorItraalde, fcheen hy niet berekend om te fchitteren in de algemeene verkeering; maar voor Perfoonen ,
die fmaak vonden in Oefeningen, gelykaartig aan zyne
meestgeliefde, was by een allergefpraakzaamst en aange•
naamst gezelfchapstnan.
Hoe zeer de Werken van den Heer EDWARDS in agting blyven, blykt uit den hoogen prys, voor welken zy
doorgaans verkogt worden. EDWARDS eigen en onder
dat hy alle de Engelfche Vogel--fcheidnarts,
befchryvers, vóór hem, wyd en verre overtrof. De zeer
groote byvoegzelen, welke, zints den Jaare MDCCLXIII,
de Naiurlyke Historie verkxeegen heeft, de hooger maate
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vin fmaak en fraaiheid, waar toe men de Graveerkunst
opvoerde , zullen aan Werken, thans onderhanden, een
roem byzetten, meerder dan de Heer EDWARDS verwierf.
Maar dat by overtroffen wordt door de zodanigen , die
naa hem kwamen, kan niet [trekken tot eenige vermin.
dering van den rechtmaatigen roem door hem verworven; of beleiten, dat zyne Naagedagtenis, aan volgende
Gefachten, met eere en toejuiching wonde overgeleverd.

QPHHELDERINO , WEGENS DE HANDELGEMEENSCHAP DER
OUDEN MET DE BINNENSTE GEDEELTEN VAN AFRICA.

(Ontleend uit A. H. J. HEFREN, fdEen ober die Politik.)
een Land, 't welk uitgeflrekte Koningryken
4frica
bevat , van welke de Naamen naauwlyks bekend
,

zyn; waar de Natuur eenige van haare grootfte werkzaamheden verrigt ; waar verfcheide foorten van Dieren
bewaard gebleeven zyn, in heimlyke holen en ondoordringhaare wildernisfen , voor de vernielende hand der
Ivlenfchen; waar Volken in eenen Raat van Maatfchappy
leeven , zeer verfchillend van onze Maat(chappyelyke ver
Staatkunde volgen, gegrond op begin--enig.,
zelen van welke wy misfchien geen _ de ininite bevatting
hebben --- dat Africa verdient, ten aanziene van den
Handel in de inwendigfte deelen, die tegenwoordig meer
dan ooit de voorwerpen zyn van de naafpeuring der Aard
-rtksundige,bfchow
te worden.
De Caravaanen van Carthago fchynen een der Verborgenheden van dien Staat geweest te zyn ; geen Sehryver heeft 'er uitdruklyk van gewaagd, zelfs HERODOTUS
niet, die den weg, langs welken de Egyptenaar: van
Thebes tot in het hart van Africa doordrongen, zo vol komen befchryfr. De Koopwaaren, nogthans, met welken de Cathaginenfers bekend ftian de nabuurige en
af hanglyke Staaten voorzien te hebben, inzonderheid het
getal der Slagven, die zy na de Balearifche Eilanden, en
veele hunner Volkplantingen, zonden , leveren eene genoegzaame blykbaarheid op, dat zy zeer naby, zo niet
tot de oevers van den Niger, doordrongen; en kon dit,
in die dagen, even als heden ,alleen gefchieden door mid4g van Caravaanen. Wy weeten dat 'er tegenwoordig
zul-
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zulke Caravaanen zyn, en even zeer zyn wy verzekerd ,
dat de weg, welke zy neemen, zich verbindt met den
reiskoers, door HERODOTUS ons voor ooges gehouden.
HERODOTUS geeft op (*), het Berigt, 't welk hy ontvangen hadt van Reizigers, die alleen zo verre hadden
kunnen komen in de onherbergzaame Gewesten, van wel
middel van Caravaaiien. Derzel--kenzyfpr,do
ver opeenvolgende Pleisterplaatzen lagen op tien dagen
afilands van elkander; en van deeze telt hy 'er vyf op;
te weeten: Ammonium, Augila, eene Springwelle in het
Land der Garamantes, een ander onder de Atarantes, en
de laatfte by de hooge Bergen , aan welken hy den
naam van Atlas geeft. Deeze afstand van vyftig dagen
reizens, in de aangewezene rigtingen, brengt ons op de
grenzen van Cathna, die, ten deezen tyde, bezogt worden door de Caravaanen, beide uit Egypte en Meferata,
op de kust van Barbaryen (t). Men hebbe hier
in opmerking te veemen , dat , van de derde Pleisterplaats, een weg gezegd wordt te loopen, die, in dertig
dagen ,den Reiziger brengt by de Lotophagi; een Volk ,dat,
gelyk wy uit'OLYQIUS en STRASO weeten, woonde op de
kust, waar Tripoli en Meferata thans gevonden worden:
van welk laatstgemeld Land de Caravaanen nog trekken
door Wadan en Mourzoek na Ganatt , en deeze Plaats
bereiken zy in negen en twintig dagen (-). Dit is ongetwyfeld de zetel der oude Garamante:.
Men moet hier byvoegen , dat HRRODOTUS verhaalt
veele berigten van de Lotophagi en de Nafamonen, hun
ontvangen te hebben ; 't welk duidelyk-neNabur,
eene gemeenfchap tusfchen deeze Volken intuit: en de ge-

reedhe-id van deeze gemeenfchap

zal,

in

zeker voege,

ons van het be[taan deezes Volks overtuigen; de Oost
Nafamonen niet meer dan tien da -lykftewonigdr
afliggende van Augila , de tweede Pleister--genrizs
plaats op den grooten Thebaanfchen Weg HERODOTUS
gewaagt, doch op eene zeer onbepaalde wyze, van zekere Zoutputten (ócióc PETchhov) omtrent tien dagen reizens van de ltlantes af gelegen; waar de Menfchen woo.

,

nen

(*) HERODOTUS, Lib. IV. Cap. 18i & i8g.
(t) Zie Major RENNELL'S Sketch of the Northern

parts of
.Ifi'ica , in zyne Elucidations of the African Geography.
) Z;e I°roceedings of the African es/ociation, p. 1.25 sc^
a4_t.,
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tien in Hutten van Zout gemaakt, en waar het nimmer
regent. Men gist dat deeze plek het ongastvry Tegafa
is, bezogt door LEO AFIUCANWS, die drie dagen by deeze
Putten fleet ; van waar Tomboufton den voorraad van Zout
ontvangt. De afftand tusfchen deeze twee Plaatzen, zegt
LEO, is omtrent twintig dagen reizens.
Spreidt het opgegeeven Verflag enig licht over 'c
geen de Ouden ons naagelaaten hebben, wegens de inwendige dealen van Africa, het geen de Heer HEEREra
ons vermeldt van Meroe en den Ethiopifchen Handel, zal
ons niet min voldoende, niet min belangryk, voorkomen,
--- HEROUOTus bakent , volgens zyne gewoonte , deit
reisweg van Elephantina , de Zuidlylcfl:e Grenstlad van
Egypte, af, tot Meroe toe, 't welk by vereert met dea
naain van de Hoofdpad van Ethiopia. — Hieruit, en uit het
berigt van AGATHARCIUES , DIOOOiLUS SICULUS , STRAIeo , PLINIUS en ERATOS THENES , moet de ligging van
deeze weleer vermaarde Stad aan de rechtertiand des
Nylr geweest zyn , een weinig beneden het tegenwoordig Chendi , op omtrent 7o'k Noorder Breedte en 52"'
Ooster Lengte. PLINIUS fcbbryft uitdraklyk, dat de Ge
NERO uitgezonden om deeze oorden te be--zante,dor
zigtigFen, een Eiland in den Nyl ontdekt hadden, Tabu
geheeten , tegen over die Stad , aan welker Haven het
een befchutzel verleende. Het zal hier voegen cane kleine
plaats uit den Heere BRUCE af te fchryven, welke, daar
die R=iziger niet zeer onder den invloed geftaan heeft
van berigten uit de Ouden ontleend, een (kerk (preeken de bevestiging oplevert , wegens de ligging deezer ge.
denkwaardige Plaatze.
„ Op den avond van den ellen October verlieten wy
Cliendi, en bleeven twee mylen van de Stad, en on,„ trent ééne myl van de Rivier. op den nifíen vervoig„ den wy 's morgens, drie vierendeel uurs over vieren,
onzen weg, Ten negen uuren fieegen wy af om onze
Kameelen te laaten eeten; omtrent tien mylen afgelegd
hebbende. Te deezer plaatze begint een groot Eiland
„ in den Nyl, verfcheide mylen lang, vol Dorpen, Ge„ boomte en Koorn. Tegen hetzelve over, ligt de Berg
„ Gibbainy , waar ik de eerfte vertooning van Ruïnen
„ aantrof, zints die van flxum in .4bysfinia. Wy zagen hier
„ brokken van verbryzelde Voethukken, gelyk die van
„ Axum , alle duidelyk belfemd voor Standbeelden van
„ den Hond ; eenige f{ukken van Obelisken , met beeld „ fpraa
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„ fpraakige Figunren, meest geheel uitgeíleeten. De eira.
„ bieren vertelden ons, dat deeze Ruinen zeer uitgebreid
„ waren, en dat veele (tukken van Standbeelden , beide
van Menfchen en Dieren, hier opgedolven waren ; de
,, Standbeelden van Menfehen heflonden meest uit zwar.
ten Steen. Het is onmogelyk hier naa te laaten te gis.
,, fen, dat dit de oude Stad Meroe was (*)."
Dit Stuk is thans veel hooger dan enkel gisten gebragt,
en het geen naast (laat te onderzoeken is de Staatkundige
gefteldheid van deeze eertyds wyduitgebreide en bloeiende
Hoofditad. Uit DIODORus sicuLUS maaken wy op, dat
deeze Stad onder de heerfchappy van een Stam - Priesteren ftondt; dat dezelve het middelpunt was van hunne
I\'Iagt en Godsdienstplegtigheden ; dat zy Zendelingen
afvaardigden na afgelegene deelen , die andere Steden van
geene geringe grootte en aangelegenheid grondvestten, —
dat Elephantin.z, Thebes, en misfchien Ammonium, onder het getal deezer Vastigheden in 't Noorden behoorden; als mede, dat .ltferoe , aangemerkt als de Stapel.
plaats des Handels van Ethiopia, die Stad zeker Zuid.
waards Vastigheden hadt, van waar zy verfcheide Artykels , als Goud, Yvoor, Speceryen en Reukwerken, vers
kreeg, die in haare eigene nahuurfchap niet vielen, althans niet in overvloed (j-).
Deeze omftandigheid brengt ons tot eene waarfchynlykheid , bykans de hoogte van een bewys bereikende,
dat 'er eene gemeenfchap Rand greep tusfchen Meroe en
Gelukkig Arabie, waar men weet, dat de Voortbrengze]s
van Indie, in de vroegfle tydperken, ingevoerd zyn. De
gemaklykile en allerwaarfchynlykfte gemeenfchap was on.
getwyfeld over de Straat van Babelmandel; en dat 'er
zulk eene Han delgemeenfchap, ten eenigen tyde, begaan
hebbe, fchynt bevestigd te worden door het berigt, gegeeven door den Heer intucE, wegens de Overblyfzels
van Azab, aan de Africaanfche zyde van gemelde Straat,
en van Axum, omtrent halfweg tusfchen Azab en Meroe,
't welk den weg aanduidt, genomen door de Caravaanen,
die

Traveós, Vol. IV. p. 538•
[í t) Deeze Gemeenfchap, tusfchen den Godsdienst en den
Koophandel , zal niemand bevreemden die het Werk van den
grooten ROBERTSON, Gefchiedkundig Onderzoek wegens Oud Indie,
op hi. 194 , naaflaat, in de Nederduitfche Vertaaling, in den
voorleden jasre, by J.YNra en n. LoosiES Pz., uitge0eeven.i
(+) BRucE's
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die de gemeenfchap gaande hielden tusfchen de Ganges en

de Middellandfche Zee. 's Reizigers woorden zyn:
„ Op den achtílen kwamen wy in de Vlakte, in welke
„ Axurn weleer flondt , ten eeroren tyde de Hoofdílad
„ van .4bysfinia , ten minflen gelyk men veronderftelt.
Wat my betreft, ik geloof , dat het eene heerlyke
„ Hoofdílad geweest is van het handeldryvend Volk , de
„Troglodyte Ethiopiers. De Steden van dit Volk hadden
„ Gebouwen van groote lerkte, uitgebreid en kostbaar,
„ in 't byzonder te Azab, waardig den luister en ryk.
,, dom van een Staat, die , van de vroegfle Eeuwen,
„ de Markt was van den Indifchen en Bfricaanfchen
„ Handel."
Dewyl, onder deeze Overblyfzels, zich alleen voordoen de
Ruïnen van openbaare en geene van byzondere Gebouwen, gist men dat het geen Steden waren van beftendig
verblyf; maar veeleer Plaatzen van Zamenkomst , waar
de veel onderneemende Handelaars en dier Reisgenooten,
naar gewoonte, zich in hunne tenten onthielden; doch
waar Godsdienstplegtigheden gevierd werden met de
grootíte ílaatlykheid, en op eene wyze, voegende aan de
gelleltenisfe van Menfchen , die zich waagden op '.'och.
ten door de Woestynen heen, veel moeilyker en gevaar.
lyker dan het vaaren oáer den Atlant fclien Oceaan.
Hieruit mag men ook afleiden, den grooten invloed, of
liever magt, der Priesteren, die, misfchien, de eenige
beftendige Bewoonders waren van deeze Plaatzen, welke
zy wenschten dat aangezien zouden worden voor de ge.
liefde Verblyfplaatzen hunner Godheden.
Zo veel blykt, op het beste gezag, dat Meroe, Axum
en Azab, Plaatzen waren, die eenen oorfprong hadden aan
alle gemeen, en allerwaarfchynlykst waren het de voor
-namtleRusPirpaznheCv,diop
drabie handel dreeven; terwyl Thebes en Ammonium de
Geuieenfchap met Carthago onderhielden. — Of 'er van
Azab eene Handelgemeenfchap Rand greep met de Ethiopiers van de Zuidlyker Gedeelten an Africa, na Gardefan en het tegenwoordig Zanguebar, blyft voor nadere
opfpeuring overgelaaten; dan 'er is gronds genoeg om die
naafpeuring aan te moedigen.
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BIttSCHRYVING VAN DE STAD GENUA.

(Ontleend uit Dr. sMlTH'S Sketch of a Tour on the Continent.)

D

e grootschheid van Genua beliaat, over 't algemeen ge.
fprooken, niet in de ruimte der Straaten of Pleinen.
Van de eerfte zyn naauwlyks eenige , uitgenomen Strada
Babi en Strada Nuova , wyd genoeg om met een koets
bereeden te worden. De overige zyn, 't is waar, recht
en geregeld, doch zo naauw, en dikwyls zo Reil, dat
men 'er alleen te voet of in een draagpoel door kan gaan;
en zy loopen derwyze door elkander, dat een vreemdeling veel werks heeft om den weg te vinden. Alle zyn
ze nogthans wel beftraat en onderhouden , en de engte
dier Straaten geeft een voordeel in heet Weér, dewyl de
Zon 'er niet in kan fchynen, en de inblaazende Zeewinden op de hoeken ze bekoelen.
In ftaatlykheid van Gebouwen heeft deeze Stad mis•
fchien geen wedergade. De twee bovengenoemde Straafen beflaan bykaiis geheel uit de kostbaaráe Paleizen van
Europa, welker zwaare Pylaaren , marmeren Kroonlysten ,
ruime Voorpleinen, Boogen en Gaanderyen, den aanfchouwer met de verhevenfle denkbeelden van grootschheid vervullen; terwyl derzelver Vertrekken voorzien zyn niet de
rykfte fchatten der Schilderkunst.
Nogthans is Genua misfchien meer merkwaardig uit
hoofde van de ligging. Gebouwd op eene Hoogte, zien
een fchoone Baai, en op zommige plaatzen het-deovr
gezigt hebbende op eene uitgeltrektheid der fchoonfle
Kust, wederzyds dertig of veertig mylen; bedekt tegen
het Noorden door een amphitheater van hooge groen
begroeide bergen, min verstrooid dan Napels, zo dat het
oog van veele onderfcheide deelen op éénmaal het gezigt
hebbe van elk hoofdvoorwerp; Gerua dunkt my her
fraaitte gezigt op te leveren van eenige Stad , welke ik
immer zag.
De Sty! in het bouwen is hier niet van de zuiverf£e
foort , fchoon zomtyds ryk in Cieraaden. Eenige der Paleizen zyn van buiten in fresco gefchilderd. Deeze befchilderingen, hoewel misfchien twee Eeuwen oud, zyn
vry wel bewaard; doch zy doen geene goede uitwerking.
Zommige der oudere Gebouwen zyn van wit en zwart
Mare'
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Marmer, in beurtlingfche horizontaale laagen : dit is mis.
fchien van alle metzelwyzen de allerafzigtigfte.
De Hoofdkerk is in deezer voege opgecierd. Dezelve is
van zeer ouden tyd, en gevolglyk Gothirch. De drie Deuren, die den voornaamen ingang uitmaáken, zyn ryklyk
opgepronkt met Pylaaren, en fcherp toeloopende Boogen,
gelyk by de meeste onzer Engelfclie Hoofdkerken. De
vierkante Tooren heeft niets opmerkenswaardigs. —.^. Het
meest beroemde in deeze Hoofdkerk is de Heilige Schotel, welke men wil dat gehouwen is uit een vast Esmaraud , omtrent een voet over kruis ; men zegt, dat
onze Zaligmaaker met zyne Jongeren uit dezelve het Paaschlam geëeten hebben. Anderen beweeren, dat dezelve een
gedeelte uitmaakte van de ryke Gefchenken door de ver.
pligtende Koningin van Scheba aan SALOMO gebragt. Indien wy berigt hadden van eenige Schotel door ADA[
tot het een of ander einde gebezigd, zonder twyfel zou
men 'er een Adamsfchotel van gemaakt hebben.
Deeze hooge voorgeevens fchynen minder aan tegen.
fpraak onderhevig dan de zelfftandigheid der Schotel zelve. Niet dat ik hier kan fpreeken uit eigene Waarneming; want de toegang tot deezen eerwaardigen fchat is
zeer bezwaarlyk; de voorzigtige Raad heeft het best ge.
oordeeld , dat dezelve bedekt zou worden, ter verwek.
kinge van des te meer eerbiedenisfe. Niemand kan dee.
ze Schotel zien, dan op een uitdruklyk befluit van den
Raad, en in gevolge hier van eerst naa het geven van
veele fieekpenningen. Ik hield my, overzulks, te vrede
met het berigt van een zeer kundig Chemist en Delfftof.
kundigen, die dit oudheids overblyfzel met voordagt bezigtigd, en bevonden hadt, dat 'er verfcheide lugtbelle.
tjes, of blaasjes, in waren, die, gelyk de Heer Da LA
CONDAMINE waarnam , beflisfen, dat het een glaazen
Schotel is. Met dit alles kan men niet lochenen, dat
het een fchoon fluk Glas en van hooge Oudheid is.
Men wil ook, dat de Asch van JOANNES DEN DOO.
PER in dit Kerkgebouw bewaard warde. Dezelve rust
in een Kapé.l, ryklyk voorzien met groote en fraaije Zilveren Lampen, die men altoos brandende houdt. Deeze
heilige Overblyfzels werden herwaards , in den Jaare
MXCVIII, overgebragt van Myra; zo dat men de weezeniykheid daarvan min gemaklyk kan betwisten , dan
die van de Esmarauden Schotel. Het ontbreekt ook niet
aan Wonderwerken ter flaavinge van derzelver egtheid,
S
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op welke ik niet verneem , dat de meergemelde Schotel
kan bogen.
De Kerk van St. Ambrofius, eertyds aan de Jefuiten
toebehoorende, is zeer ryk vercierd, en in een goeden
Styl gebouwd. In dezelve vindt men de Begraafplaats der
Familie van DU1 Zzo. Het Altaarhuk by deeze Begraafplaats, in eene der Kruisvleugelen, is een der fraaifle
Schilderflukken van GUIDO RHENI; verbeeldende de Opneeming der Heilige Maaed, beftaande uit zes - en - twintig beelden, alle op de fterkffe manier gel hilderd. De
zamenitelling, en de algemeene uitwerking, gelykt zeer
veel op diens Schilders beroemd Stuk over de onbevlekte Ontvangenisfe , eertyds te Houghton. De Rand,
waarin dit Altaarhuk hangt, is allervoordeeligst, daar de
Kerk geheel verlicht wordt van de verdieping in de Attifche Orde. Tegen over dit Stuk hangt de bewonderde
Schildery, door RUBBJt:Ns, van een heilig j efuit, geneezende
eenen van den Duivel bezetenen; een Schilderiluk,'t welk
eene heerlyke uitwerking doet , en veel bevalliger is dan
de Befnydenis boven het Hoog Altaar van dezelfde
hand, waar een gemeene Dienstmaagd zich in 't rood
vertoont. Dit is een der fraaitte Kerken in Genua,
fchoon niet van de grootíte.
De Annu,aciata is veel ruimer h vercierd met kostbaar
Marmer, doch met weinig fmaak gefchikt, en van bui
niet voltooid. De Kolommen v.,n het Ruim der-tenog
Kerke zyn van wit Marmer met rood in de groeven, 't
welk zeer kakelbont staat. Aan een Altaar zyn twee
heerlyke geribde Pylaaren vart bruin gewolkt Albast ,
zeer fyn in zyne Poort. Hier is het Grafgedenkteken des
Hertogs DE BOUFLERS , door LODri4YK DEN XV gezonden, om Genua, in den Jaare MDCCXLVII, te ver
aan de Kinderziekte, ten tyde dat-deign.Hyftr
by zyne Krygskundige maatregelen begonnen hadt om
de Gostenrykfche Armée in de engte te brengen. De
Raad heeft zyne voordeelen, der Stad toegebragt, in een
fraai Graffchrift vermeld.
Nac de veelvuldige weidsch opgepronkte Kerken, die
zich allerwegen opdoen, bezigtigd te hebben, geeft het
éenige verpoozing een bezoek af te leggen aan het edel
Gebouw St. Maria di Carignano welks binnenmuuren
enkel wit zyn , en alle bevalligheid verfchu"ldigd is aan
het fchoon der Bouwkunde, dat zich hier in den hcerlyk41en fmaak vertoont. Deeze Kerk heeft de gedaante
van
,
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in een Grieksch kruis, met een Koepel op het middenpunt. Op de hoeken van het vlak onder den Koepel
zyn vier Colosfale Standbeelden; twee derzelve zyn vervaar
Franfchen Kunilenaar pu--digorenwybmd
GET , die in den aanvang deezer Eeuwe bloeide. Het
Standbeeld van ST. SEBASTIAAN verdient., in de daad ,
den hoog(Ien roem, zo van wegen de uitdrukking taan
Godsvrugt en Onderwerping te midden van de hoogstgaande pyn , als uit hoofde van de kennis der Ontleed
daar in doorlfraalende. Het ander, verbeeldende-kunde,
si. SAULI, een Bisfchop met zynen . Bisichoplyken Mantel, is uitmuntend, wegens de ernsthaftigheid en geestdrift
doorl}raalende in zyne houding, en den grootfchen fmaak
der Kleedinge. De ligging van Sc. Maria di Carignano
vry hoog zynde, is de toegang tot deeze Kerk langs een
breeden brug, over een drooge diepte, vanwaar men en
zeer uitgeirekt gezigt heeft over de Baai en de Kust; dit
levert een geliefde wandelplaats op in den Zomeravond.
Rond by het ondergaan der zonne.
Het Hertoglyk Paleis, een groot en kegt Gebouw, bebelst niets 't geen den Reiziger lang ophoudt. De nieuwe groote Raadkamer , gebouwd in !lede van die af.
bramlde +u den Jaare MDCCLXXVII, is een zeer heerlyke
Zal, omtrent lionderd-en- twintig voeten lang, en vyftig
wvd , versierd met der:i ge kolommen var, Spaansch brocatello , eend foort van Marmer vol verfcheidenheid van
rood en geel; met Standbeelden tusfchen de Kolommen.
Een derzelven , in den losten Franfchen Sty! , verbeeldt den
Maifchalk DE RICHELIEU, die den Hertog DE BOUFLERS,
in het bevel over liet Franfche Leger, opvolgde, in 't Jaar
1VIDCCXLVII. De Genueefen fclhynen, op dien tyd ,
gansch bevreesd geweest te zyn , en niet zonder reden: de Franfchen behoedden hun zeker voor den ondergang. Men vindt hier Copyen der Schilderyen van soLIMENE, die in den Jaare Mt)CCLXXVII verbrand zyn,
over welk verlies elk met leedweezen fpreekt. -- De
kleine Zomer-raadkamer is desgelyks een ryk versierde
Zaal, voorzien van eenige Schilderflukken; de G°fchiedenis van COLUMBUS betreffende. Geen Onderwerp kan
belangryker weezen, en de Genueefen mogen wel grootsch
zyn op deezen uitfteekenden Stadgenoot. Veele huizen
van byzondere perfoonen in de Stal zyn vol van Schilderyen in fresco, deeze Gel'chiedenisfen verbeeldende; en
de gedeelten daarvan zyn , in veele gevallen , zeer
fchilSz
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fchilderagtig; als zyn affcheid van Europa te midden van
de traanen zyner Vrienden; zyne lotgevallen in de Nieuwe Wereld; en, zyne aanbieding van de onderfcheidene
voortbrengzelen aan den Spaanfchen Monarch , by zyne
wederkomst, in 't midden van een groep verbaasde en
bewonderende Hovelingen.
COLUnls.US heeft onlangs Bene nieuwe vereering zynernaagedagtenisfe ontvangen in een allerfraai(le en volkomene Gefchiedkundige Lofreden , in 't Italiaansch gefchreeven
door den Fleer IIIPPOLITO DURAllO, en keurlyk gedrukt
te Paraza; gepaard met eene dergelyke Lofreden van
den doorkundigen Heer NICOLA CA'CTANEO, ter eere van
ANDREAS DORIA, dien waarlyk grooten Patriot, die, naa
zyn Vaderland gered te hebben door zyn kloek beleid en
heldenmoed, de aangeboodene Opperheerfchappy van de
hand wees: dewyl by her voor het belang van den Staat
nadeelig keurde, zo veel Magts in én Perfoon te doen
I.t isvesten. Zulke Chara^iers , hoe zeldzaam ook, fchenken ons eenige vergoeding voor die tooneeïen van Bloed
Trouwloosheid, „ dat Stelzel van Schurkag--ftoringe
tigheid , Staatkunde geheeten.," waar uit de Gefchiedenis
doorgaande is zamengefteld,

Dr. BATT vertoonde ons Let groot Hospitaal, een der
_zrootiie en heerlykfte in geheel Europa. 't Zelve flaat
open voor Zieken van alle Volken, van alle GodsdienstbeJyden.isfen , en bevat van i eoo tot loco Patienten. Omtrent 700 Vrouwen en Ieoo Mannen worden 'er 's Jaar
wegens wonden met mesten en dolken;-lyksingebrat,
wrandaaden bykans genoegzaam om het Volkseharaá er
de algemeene verfocijing van liet Menschdom op den
hals te haalen. Nogthans zal dit eigenf`e Volk, welks
opfluivende driften het dusdanige fchrikbaarende bedryven doen pleegen, fchrii•,ken op de voorafberaadene beest
-^gtihedvan
boxen in Engeland.
Dit Hospitaal pronkt met marmeren Standbeelden van
deszelfs Weldoeners, doorgaans liegt uitgevoerd. Perfoonen, die 'er tot 5o,coo Livres en onder de Ioo,000 aan
gaven , worden í}aande verbeeld : dan zy, die 'er meer dan
zoo,oco Livres aan fchonken , in eene zittende geftalte.
De Apothecars Winkel is zeer gel'cbikt, met een kleinen
daar by geleien Tuin,
Nier
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Niet verre van dit groote Hospitaal is een kleinder, voor
Ongeneeslyken gefchikt; dit heeft een beter Tuin. Het
Gebouw is desgelyks met marmeren Kolommen en Stand•
beelden voorzien.
Ons werd eenei Leevensbyzonderheid verteld, zeer tot
eere ftrekkende van Keizer JoSEPHus DEN Ij. Te paard
Genua binnen rydende, vergezeld van eenige weinigen,
ging hy toevallig voorby het groote Hospitaal; getroWert
door het voorkomen deezes Gebouws, wilde hy terftond
afitygen en het bezigtigen, ondanks de tegenverklaaringen zyns Gezelfchaps en de Bewoonders van het Hospi.
taal, die hem beduidden, dat de Raad ten oogmerk hadt
hem dit Gebouw, en al het verder bezienswaardige in Genua, op zyn gemak, te laaten bezigtigen, op Bene wyze
neer beantwoordende aan zyne waardigheid ; doch de
verttandige Vorst gaf ten antwoord , dat hy meer verlangde zodanige dingen te zien in derzelver gewoonett
Raat, om dus te kunnen oordeelen over de weezenlyke
verdientten, 't geen hem onmogelyk was als ze vermomd
waren door eene toebereiding te zyner opwagtinge.
Men verhaalde ons niet, of zyne Keizerlyke Maje(Ieit
een bezoek afgelegd hadt by een gedenkwaardige plek
gronds, in een Straat, niet verre van het groote Hos•
pitaal afgelegen , waar de Omwenteling in den Jaare
MDCCXLVI eenen aanvang nam, en die uitgewerkt is
door eenige witte fleenen in de Straat. Ten dien tyde
was deeze Stad op het diepst vernederd door de Duitfchers, die dezelve op de ongenadigite wyze uitplunderden, en de Burgers behandelden met eene onbefehoft•
heid, altoos eigen aan Slaaven, als zy Overwinnaars worden. Men dwong de Genueefen hun eigen Kanon na de
Legerplaats der Oostenrykeren te brengen: dan, op zeke.
ren dag in Wintermaand des Jaars MDCCXLVI, wan•
neer een moedig Republikain deezerwyze gebruikt werd
ter aangeduide plaatze , ontving hy een flag van een
Duitsch Officier, 't geen zyn lang bedwongene verontwaardiging opwekte. De geest, die hem bezielde, deelde
zich onmiddelyk mede aan de toekykers, en floeg voort
door de geheele Stad. Het lichaam des Volks, niet geholpen door den vol vrees beevenden Raad, viel op de
Verdrukkers aan, die welhaast in groote verwarring werden uitgedreeven. De niet wyd van de Stad woonende
Boeren onderl}eunden de poogingen hunner Landgenooten, en fchikten zich, met een verwonderenswaardige or.
S3
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de, tot een Leger. De Prins DORIA verfioeg 's Vyandg
Generaal in de Voorílad van St. Pietro d'arena, en de
Oostenrykers vlooden in de grootfte verlegenheid; laatende
alle hunne Legergoederen en Krygsvoorraad in de handen
hunner Overwinnaaren, en 4000 Man krygsgevángen in
de Albergo.
De Albergo is een Hospitaal voor arm en ziek volk,
en tellens; een Tugthuis voor ontugtige Vrouwen. In
grootschheid behoeft het niet te wyken voor de reeds
vermelde Hospitaalen, en fchynt men in het plan deezes
Gefichts, even als in de andere Hospitaalen, meer op
de vertooning, dan op het wezenlyk nut, gezien te heb
Bouwmeesters waren meer gewoon Paleizen te-ben.D
bouwen, dan Verblyfplaatzen voor Armoede en Ziekte.
Doch men moet, -ter verfchooninge, aanmerken, dat de
kunst om Hospitaalen wel aan te leggen nergens, dan zeer
onlangs, recht begreepen is.
De Kapél van de Aibergo is opmerkelyk, uit hoofde
van twee Stukken der Beeldhouwkunde. Ten lof van dat
aan het Hoog Altaar, de Hemelvaard der Heilige Maagd,
door PUGET, zyn alle Franfche Boeken, des gewaagende,
vol; ik geloof niet geheel onverdiend , fchoon ik my
op het eer{te gezigt te leur ge{ield vond, en het fluk
nay zelf mishaagde , uit hoofde van de gemaaktheid in
de houding en in de kleeding; maar ik moet bekennen,
dat myne aandagt fchielyk geheel van dit Kunst(luk werd
afgetrokken door een toevallig kyken na de flinker zyde: waar een ander Beeldhouwwerk boven een klein Al.
tsar myne oogen trok, en alle vermogens van myn geest
in eene vervoering van bewondering en teder medelyden
wegrukte, zo flerk als ooit Mejuffrouw SIDDONS die beweegingen in haar zelve weet op te wekken. Dit was
niets anders , dan het Laagverheeven Beeldwerk, door
MICHAEL ANGELO ISUONAROTA , zo vlugtig vermeld
door DE LA LANDE, en geheel overgeflaagen door coCHIN en den Abbé RICHARD; doch 't welk, ter eere
vat Engeland, zo treffend befchreeven is door Lady MILLEtt. Ik ben 'er niet weinig grootsch op , dat ik by dit
Voorwerp juist voelde 't geen zy gevoelde, zonder des
vooringenomen te zyn ; alleen Ploeg ik 'er agt op door
aanwyzing van een gemeen Geleidboek door Genua zo
t fchynt zamengetield uit verfcheide Schryvers, waarin
dit onnavolglyk Meesteríiuk , eenigermaate , naar waarde
gepreezen wordt. De Abbé DUPATY heeft het desge.
lyks
,
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lyks met korte, doch kragtige, woorden genoemd. IIet
onderwerp beftaat uit twee Hoofden, omtrent van grootte
als natuurlyke hoofden: een Dood Christus Hoofd, ei
dat zyner Moeder, over hem heen bukkende. Woorden
kunnen geen regt doen aan de uitdrukking van boezen finert, in het aangezigt van DIARIA . Het is niet alleen
natuurlyk in den hoogften graad: het is de boezemfmert
van een Character, verfynd, en boven het Inenschlyke teder.
liet aantchouwen van 't zelve herinnert elk aandoenlyk
tooneel, ieder hartroerend voorval, 't geen iemand ia
zyn gacíche loeven trof. Zy, die niet een naauwlettend
oog waargenomen hebben, alle de leedvolie trekken des
gelaats van bovengemelde Engelfche Treurlpeeleresfe, in
de rollen van 1frubella en Belvidere, kunton zich alleen
oenig denkbeeld vormen van de verbaazende uitwerking
deezes fluks marmer; 't zelve beziende, fchynt elke keu.
rige verfcheidenheid van die uitdrukking, by afwistéling, in
de weezenstrekken te fpeelen. De Leezer vergeeve my
myne geestvervoering. Dit was het eeríle waarlyk keurig
stuk van Beeldhouwkunst, 't geen ik immer aanfchouwde. Ik had te vooren geen denkbeeld van de vermogens
dier Kunfte, en zal ik weinig gelegenheden aantreffen om
in zulk eene verrukking weder te vervallen.
Men verhaalde ons van eenige Engelfche Heeren, die,
niet lang geleden , dit Meesteríluk wilden koopen , rot
welk een prys ook; doch zy konden het niet magrig
worden.
(Het Vervolg hier na.)

&RANTHES EN ASPASIA.

Een Verhaal op een waar Voorval gegmrend.
was de Zoon des Gouverneurs van eene der Eilanden in de Middelland%he Zee, begunfligd met alle de
A
voordoelen van Natuur, Middelen en Opvoeding. AspAsrA was
KANTHES

*ene Griek/che Juffrouw, boven befchryving fehoon, en be.
^conderd by de geheele Jongelingschap van fIthere, toenmaals
de Verzamelplaats van alles wat van rang en befchiaafdheiti was
in het Romein[he Gebied.
Wederzydfche Verdienften baarden welhaast wederzydfche Ag.
Ling ; en deeze veranderde, naa verloop van eenigen tyd , in
die vuurigtte Liefde. Beiden ftreelden zy zich met de vi.iende
S4
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koope, van met elkander, hun leeven lang, gelukkig te zullen
weezen ; toen ARANTHES, na huis keerende om zyns Vaders
toeflemming te verwerven, genomen werd door een Zeeroover, verkogt in de binnenfile deelen van Africa, en daar ver
hardgen flaaven arbeid.
-wezntod
ASPASIA voelde intusfchetl alles wat liefde en onverduldig
verlangen konden inboezemen. Een geheel jaar liep voorby,
zonder dat zy eenige tyding hoorde van haaren Minnaar: een
ander ving den kring aan; maar nog dezelfde ontrustende kilte!
Eindelyk kwam er berigt, dat ARAnrHEt niet meer was. ASP .
stn's Liefde veranderde in Wanhoop.
Tyd, de verzagter van allen leed, verzagtte allengskens de
fmert, die AseisiA uitftondt. Zy liet zich, ten lesten, overhasten, om het oor te leenen aan nieuwe aanzoeken, die,
door de aanmaaningen haarer Ouderen, zo veel op haar ver
dat zy haare toeftemming gaf om na Frankryk te gaan,-mogten,
met een oud Koopman , die haar voor zyn Zoon fchikte,
toen in Africa; handel dryvende met de Inwoonderen dient
Lands. Haste reis wa? voorfpoedig. En hadden haare fraaije
Zeden den ouden Heer bekoord, zyn Zoon, die korten tyd
daar naa t'huis kwam, werd niet minder verrukt en ingenomen door haare Perfoon, Begaafdheden en Deugden.
De Dag ter Trouwplegtigheid werd bepaald. En, dewyl
's Bruidegoms Vader de rykite Man te dier plaatze was, kwamen alle de Inwoonders om hunne Gelukwenfchingen af te lege
gen. Om meerder luisters aan de Plegtigheid by te zetten,
deedt de Bruidegom aan de Bruid een gefchenk van vyftig
Slaaven, toen juist aan land gekomen, en gereed, om, naa een
halven dag reizens, haar op te pasfen.
Naardemaal de tegenwoordigheid van zulk een aantal Stalven geoordeeld werd de Trouwiaatfie te zullen vergrooten,
werden zy gebragt na het Huis des Koopmans, belanden met
Koopmanfchappen , naar de gewoonte dier Eeuwe, en gebukt
gaande onder dien last, en vermoeid.
ASPASIA gevoelde alles wat menschlykheid kan inboezemen
op het gezigt van zo veel Leeds , terwyl zy een voor een
voorby haar ,toogen. naar, wie kan haare gemoedskandoenin•
gen befchryven, toen zy, onder de agter(ten dier ongelukkigen , haar eigen ARANTEIES zag, vermagerd door arbeid en komener, en met de oogen Ityf op den grond geflaagen. ty
baf een luide gil , en viel geheel bezwymende in de armeg
der Om(landeren. Naardemaal haar gil en bezwyming de oogea
van allen haarwaards trok, sloeg ook ARANTHBS de zyne op,
en zag nog éénmaal het Voorwerp zyner Liefde. Hy
vloog te haarer hulpe.
De gefchiedenis van ASPASIA's voorige Liefde , en van
de ongelukken baars Minnaars, werd welhaast- algemeen be.
trend. En de jonge Koopman Itondr op de edelmoediglle
wy,
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wyze, zy.ne Bruid, en alle zyne aangenaame uitzigten , af aan
de vroegere eifchen van ARANTHES.
Was het verhaalde een Roman, men zou het hier zeer voe•
gelyk kunnen laaten afoopen ; doch het is eene waare Ge
om der waarheid refit te doen, moeten wy de--beurtnis;,
zelve, hoe onaangenaam ook, verder voortzetten.
ARANTHES en ASPASIA zaten, naa de voltrekking huns Hu.
welyks, aan een open venfler van een Landhuis in de na
Lions, gelukkig in elkanders bezit, en vervuld-burfchapvn
met de aangenaamfle vooruitzigten, toen een onberaaden loste
Knaap, • met een boog Vogels gefchooten hebbende in een by.
gelegen woud, in 't wilde een pyl deeds affnorren, en die
pyl doorboorde ARANTHES en ASPASTA op 't zelfde oogenblik.
In deezer voege eindigden zy een lee ven vol ongeluks ,op de
allerongelukkigfte wyze. Zy werden in 't zelfde Graf bygezet;
en hun Graffcjirift, (vermeld by de Reisbefchryvers, hoewel
kunne Gefchiedenis In 't breede hun onbekend was,) is nog
leesbaar; en nog strekt hun Graf, bykans duizend jaaren gele
Gedenkteken van hunne ongelukkige Liefde-denopgrit,
en wederzydfche Getrouwheid.

ZEDELYKE BEDENKIN0EI4.

en menseh, welke ieder oogenblik waant beledigd te worden, die het minde niet verdragen kan, en op een enkel
E
woord vuur vat, wanende door een ieder verongelykt te wor-

den, is in eenen geduurigen oorlog met zich zelven , en mer
de geheele wereld. Nooit heeft by rust of eenige kalmte in
zyn gemoed het minst , dat by hoort, ontrust hem , en,
even als een voortgedreven wind , is hy in eene geduurige be.
weging, om zich tegen alles en elk een te verzetten welke
hem ontmoet. Ondertusfchen, wanneer men de handel
zulk een mensch nagaat, en op zyne daden let, dan-wysvan
zal men bevinden , dat niemand meêr beledigt dan hy zelve
die waant van elk beledigd te worden. Hy vordert van anderen het geen by zelve aan geen anderen bewyzen wil. Anderen moeten geduurig van hem hooren,het geen by intusfchen
zelve van geen mensch zou willen verdragen. En hoort
de redeneeringen van zulk eenen — by zal u met niets bezig
houden, dan met, „ dezen heb ik dit gezegd, dien dat onder
den neus gewreven;" zo dat gy hem nimmer zult aantreffen,
dan in oorlog tegen al de wereld.
Onze denkbeelden, welke wy in de kindsheid verkrygen, of
die wy ons in dien vroegen leeftyd maken, blyven ons zeer
lang, zelfs tot in eenen hoogen ouderdom, by. Vooroordeelen, welke wy liu de eerde jeugd verkrygen, of ons dan
in'
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ngefcl.erpt worden, zyn de allervermogenite, en die wy zeker
niet Ligt afleggen. — Opwasfende, blyven zy ons by, en-lyk
fehynen met ons op te wasten, en daarom kunnen wy dezelve,
ouder geworden, en tot rypere jaren gekomen zynde , zeer
bezwaarlyk overwinnen en afleggen. Het is met deze even
als tiet onze natuurlyke gebreken , met welke wy gebooren
worden ; zy greejen met ons op , wy kunnen dezelve niet
overwinnen , of te boven komen. Wanneer een Kind in
zyne eerlie jeugd word veronagtzaamd , en men boezemt het
lage denkbeelden voor Deugd en Godsvrugt in, men kan vast
Raat maken, dat men een liegt Lid aan de Maatfchappy levert.
Dc
D. beste, de braaffie, Leden, die men in de zamenleving
aantref , zyn de zulken , wier zielen men vroeg met gunftige
denkbeelden voor de Deugd, en Eerbied voor het Opperwen
zen, vervuld heeft, --- Men kan waarlyk hier niet te vroeg
een aanvang mede nemen, want niet eerder daar mede te be.
ginuen voor men meent dat de verfianden vatbaar zyn, is niet
anders dan de jeugd in 't wild te laten opwasfen , en vatbaar te doen worden voor den invloed van kwaad en allerlei
ondeugden, die in eeuwigheid niet zyn uit te roejan --- daaa
en tegen , wanneer de Zaden van Deugd en Godvrugt vroeg
in de redere harten der jeugd geftrooid worden , dan ziet men
dezelve gelukkig met haar opwasfen, en in de volwasfen ja.
ren, en in den hoogen ouderdom, de fchoonfle vrugten dragen.
-- Wanneer men niet begeert, dat tegens de jeugd eerder
van Godsdienst, of verheven zaken, welke men kan rekenen
dat het verfland en de begrippen der kinderen te boven gaan,
voor en aleer zy vatbaar zyn voor dezelve, en die met hun
verfland kunnen bevatten, gefproken word, dan moet men ook
alien huizelyken en openbaren Godsdienst laten varen, en men
dient geheel zonder Godsdienst te leven. Men moet nalaten God voor byzondere gunstbewyzen te danken -- te
bidden om eetren zegen over fpys en drank en men moet
te eenemaaI zonder eenigen Godsdienst leven. Zal nu zulk
eene handelwys gefchikte Leden voor de Maatfchappy opleveren, of liever een Gemeenebest van Deïsten en Naturalisten , daar wy tog zagen van welk een uitwerking de denk
welke wy in de kindsheid opzamelen, doorgaans zyn?-beldn,
Wat zal 'er te wagten wezen van kinderen welke reen zo lang
heeft laten voortleven, zonder eenig grondbeginzel , zonder
eenig denkbeeld van een Opperwezen , zonder het minde
denkbeeld van Godsdienst? Zal men in eene Maatfchap.
py, wier Leden zo zyn opgetrokken, wel de beste zeden, de
gefchiktfle, de redelykfte , menfchen vinden?
Een onwetend • bot, onhebbelyk mensch, — een geheel onbedreven onervaren mensch, is niet ver af van het redeboze Vee. Wat tog onderfcheid den mensch van her
redelooze? niets anders, dan dat by zyne edele vermogens aan
legt,
—
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legt, om zich langs dien weg kundigheden op te zamelen,
Wetenfchappen te verkrygen, door welke by zich verheft boven alles wat zich rondom hem bevind, boven al her gefchapene van dezen Aardkloot. Een verftandig man is zeer
-ver verheven boven zyne Medeburgers. Geen huisgezin, geen
.Staat, geen Maatfchappy, kan beflendig en van duur gerekend
worden , waar de Wetenfchappen veragt , waar de Kunulen
veronagtzaamd, worden. Een Gemeenebest word door
Geleerdheid en uitoefening van Wetenfchapp n onderuleund. -De verilandige nlenfchen zyn als het Zout der aarde, dat alles
tegen bederf behoed. Zy zyn ook de eer en cieraad van een
Land, dat boven anderen uitmunt, en zich verheft, naar mate
geleerdheid en kennis in het zelve bloeit. Daar integendeel
een Gemeenebest, of Staat, waar de Wetenfchappen, de kennis
van zaken, worden verwaarloosd , een Land is , dat te gronde
gaar, De geleerdheid en ervarenheid in Kunflen en We.
tenfchappen maken alle Menfchen gelukkig, en doen Staato
er. Gemeenebesten bloejen.
Voor welke aandoeningen is het menfchelyk hart niet vatbaar;
wanneer het oog f}reelende gezichten ziet, wanneer het, in de
verkwikkelyke Lente, de fchoone Natuur befchouwt, het mal.
felre groen in de beemden, de liefelyke bloc upjes in de dalen,
de jeugdige blaadjes in de bosfchen. — Wanneer het oog al
dat fchoone , weik de jeugdige Lente aan de milde Natuur
zo overvloedig< fcheni t, aanfc!aouwt, dan word het hart met
vreugde vervuld, en geniet de allertlreel_ndtle aandoeningen, —.
warveer het oor de zoetluidende Toontjes ontvangt, welke de
ktvinkeleerende lvildzang aanheft in de bladerryke Bosfchen, of
in de wyde, en door de natuur zo fchoon gecierde, Vlakten,
dan is het hart in eene aangename verrukking, wanneer
het oog zich verlustigt in de befchouwing van de aangenaam.
ice tooneelen , wanneer het daden ziet verrigten, die der
menschlykheid eer aandoen , dan ontvangt het hart aandoeniugen, die niet regt befchreven , maar alleen gevoeld, kunnen
worden , --- wanneer het oog de aandoenlyklle reden hoort,
dan is het hart enkele aandoening. Dan welke gewaar
'er in het hart by de veran.lering dezer too--wordingetfla
neelen ? By de befchouwing van eerre ftervende natuur,
by het zien eener treurige gebeurtenis, voelt het hart zich dan,
niet getroffen door de geweldigf}e aandoeningen , zo van af
als hartelyl; medelyden? Wanneer het gehoor ge--ker
weldig word aangedaan, als de ganfehe natuur als in arbeid is,
hoe krimpt dan het hart niet w g door aandoeningen, die her
fchynen van een te fcheuren? — Smelt het niet weg in weemoedigheid op het hooren verhalen eener aandoenelyke en treffende gebeurtenis? Zo vatbaar is het hart voor zagte,
voor treffende, aandoeningen, die den mensch vereeren, en voor
4e Maatfehappy nuttig, ten hoogten voordeelig, zyn.
Dan
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Dan door hoe veele aandoeningen word het menfchelyk hart ook
niet getroffen , waar door het IVlenschdom te eenemaal ont.
De wraak vindt niet zelden een
Berd en verlaagd word.
veilige fchuilplaats in 't menfchelyk hart.
Op de minfte
en fchynbaarfle belediging is des menfchen hart op wraak bedagt. Want in het zelve woonen haat, nyd, afkeer en
wraakzugt; wanneer deze aan het woeden geraken, dan ontlaan 'er in het hart de allerhevigife aandoeningen , waarvan
de uiteinden en gevolgen treurig zyn.
Orde in zyne zaken te houden, is allernuttigst en voordee.
ligsi voor elk mensch. Door het verwaarloozen eener goede
orde gaat onbedenkelyk veel verloren. Een mensch , welke geene
orde in zyne zaken houd , loopt zeer veel gevaar om cot
armoede te vervallen , om dat by oneindig veel meêr noodig
heeft, dan by, die zyne zaken in goede orde houd. By den
laatalen word niets verwaarloosd , daar by den eerteen alles
verloren gaat.
;

C.
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ZONDERLINSE BOE ENLOTERY.

Deken van St. Patrick, maakte eene vreemde
befchikking op zyne Boekery. Hy bezat eene groom
D
Boekverzameling, en plaatfie dezelve in het bovenfle gedeelte
STERNE,

van zyn Huis, in eene ruime Zaal, ten dien einde gebouwd,
ziet een vuurplaats aan de twee einden. Hy vermeerderde deeze Verzameling zeer fterk, in het volgende tydperk zyns lee.
vees , en toen by Bisfchop van Cloger flierf, in den Jaare
1 745 , befprak by zulke Boeken uit zyne Boekery aan de Opzienders der openbaare Bibliotheek in Dublin, door den Heer
MARSH gefligt, als daar mogten ontbreeken. De overige wilde
i:y dat verkogt, en dat her geld, daar van komende, onder de
+,.eeraars van zyn Bisdom zou uitgedeeld worden. Dan deeze
ileeren wilden liever de Boeken onder elkander•verdeelen. Hierop werden alle de overgefchootene Boeken , die zeer veele
waren, in Loten verdeeld, zo gelyk in waardye als mogelyk
was, en in kisten gefpykerd, op welke men getallen zette.
Dubbelde van deeze getallen werden op lukjes papier gefchree.
ven , en elk trok zyn Lot in deeze Zonderlinge B.oekenlo.
eery.

MENGELWERK,
TOT FRAAV'E LETTEREN, KONSTEN EN WEE!'ENSCHAPILN, IILFKEKKGLYK.

DE ALGE^tEENE GEIJOORZAAMHEID AAST rIR WETTEI
VAN CIIKISTtJS, NOODIG TER ZALIGHEID. Door

den Eerw. nt;II,BV PoIKTtItUS, D. D. Bisfchop

van Chester.

!Pant wie de geheele L1r'et zal houden, en in één llruikelen,
die is fchuldig geworden aan alle.
JACOBUS IIo I0.
TWEEDE REDLNVOERING.

Ik heb, zo ik hoop , voldoende bewezen, dat de gegeevene Uitlegging der \Voorden van Apostel jAconus,
in myne voorgaande Redeuc'oering (*), niet willekeuti; of Bene enkele gisting is; maar onttlaat uit den zamenhan , en de gelegenheid, by welke zy gefthreeven
zyn, en zamenllen:t met iict gelieele beloop van 's Apostels bewys , als mede met het byzonder voorwerp , 't
welk by op 't Doge lradc. Dezelve geeft geen grooter
verzagting aan 's Apostels uitdrukking , dan de byzonde,e krat en klem der Schriftuur-taal, en de beknopte
uiting van 1preukswyze gro ndtellingen , voltlrekt verei.
feilen geen grooter dan gewettigd wordt door de
gezondlie regelen der Oordeelkunde , en de 1,aridelwyze
der gemaatigdtte Schriftuury€rklaarders , in veelti dergelyke
gevallen. Ten zelfden tyde fchynt die Uitlegging ont•
heeven van alle de tegenwerpingen doorgaans tegen dec.
zen Text ingebragt, -- zy laat geen plaats over on
denzelven te bezwaaren met hooggaande cum niets onder.
fcheidende geftrengheid ; en de Leering , daarin voorge+
field, wordt onderfchraagd door het geheel beloop der
Heilige Bladeren.
leder, die de minfte bedreevenheid in de Heilige Schril
ten bezit, moet veeeten, dat de Belooningen tier Christi
Eenheid daar in alleen den a.oaaai.gen worden toegezegd s
-

(*) Zie boven , bl. 2aá._
IkICI\G. 179.1, rio. 7,
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die, naar hun beste vermogen, tragten eerlyk te wande.
len , CODE te behaagen , en daarin meer overvloedig te
worden ('f); en dat de Straffen, daar in bedreigd , uit
worden tegen elke hebbelyke zonde , van-gefprokn
welk Gene foort ook, zonder eenige uitzondering, ten
e ordeele der zodanigen , die in één punt alleen overtreeden, en alle de overige waarneemen. £n, gelyk dit
de algemeene taal der Schriftuure is, zo flemt dezelve
ten vollen overeen, met elk beginzel van Rede, Kegtvaardigheid en Billykheid.
Ten aanziene van toekomende Belooningen zal de zaak
geen twyfel altoos overlaaten. Het Eeuwig Leeven de
vrye Gaave van GOD zynde , mag hy zeker 't zelve
fchenkex op zodanige Voorwaarden als het hem ,ehaagt
voor te fchryven. De Voorwaarden zyn: Geloof in
CHRISTUS, en Gehoorzaamheid aan alle zyne Wetten.
Vie, derhalven, zich niet overeenkomitig gedraagt met
de vastgeftelde Voorwaarden, kan geen eisch hebben op
het Gunstbetoon daaraan vollhrekt verbonden. Schoon
de Overtreed-er van één Gebod mogelyk zo verre gaat,
dat hy zich vleije, dat hy niet gef raft zal worden wegens zyne overtreeding, kan hy nogthans zeker niet ver
wagten, dat hy 'er voor beloond zal worden. Het zou,
in de daad, vreemd weezen, indien allen, die enkel één
geliefkoosde zonde hadden, in den Gelukflaat hier naaanaals werden toegelaaten ; want, daar onderfcheidene Menthen, door hunne verfchillende neigingen , geleid worden, om in onderfcheidene opzigten te overtreeden, zou
hiervan het gevolg weezen , dat Zondaars van allerlei
benaaming n den weg ten Hemel vonden. En dus, dat
wy, in liede van daar te ontmoeten , naar de ons ingeboezamde verwagting , de Geesten der volmaakte Regt.
vaardigen (t) en eene uitmuntende vergadering van Hei
Engelen, ons zouden omringd vinden in de woo--ligen
ningen der Zaligen zelve, met zulk een foort van ge
als wy ons zouden fchaamen op Aarde gezien-zelfchap,
te worden.
Niets , derhalven , kan onlochenbaar redelyker en regt•
maatiger weezen , dan dat de Hebbelyke Overtreeder van
één Godlyk Gehod zou uitgefloten zyn van de toekomende Gelukzaligheid. Ncgthans zal men het misfchien
hard
COLLOSS. IV: i tot ta,
(t) Heal. XII: a3.
-
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hard vinden, dat hy zal veroordeeld worden tot de eien .
den der toekomende Wereld. Naauwlyks is 'er eenig
ding, 't welk wy denken zo redelyk en zo nawurlvk.
te weezen, als dat een aantal van goede hcedanighedeo
voldoen zal voor ééne kwaadti hebbelykheid, en ons ten
n, ir;l'cen voor Straffe beveiligen, indien niet tot Belooning
geregtigen. Waarom , nogthans,, zouden wy dit verwagten van de Euangeliíche Bedeeling, daar cry in den ge'
woontin loop van cons Voorzienigheid het tegendeel ontwaaren Hoe dikwyls zien wy , in de zaaken deezer
Wereld , niet 'alle.°n, dat één hebbelyke zonde, maar dat
één enkele verkeerde daad, ondanks duizend uitlleekende
hoedanigheden, het verval van Middelen, het gemis van
een goeden Naam , en het derven van allen aardsch Ge^
noegen , met zich Zeept ? I let geval is het zelfde in de
Huishouding der Natz:nre en de Kunst. Inrigtingen der
Bur erlyke MaatPcliappye. De gezondheid des Menschlyken Lic .aamz onttlaat uit de volkomene weigefieldhcid
van alle deelen. Het minf're ïid orugelleid zt-nde , lyde
In het ílaatku,.v
het geheel, en elk lid fret hetzelve.
dig lichaam is cone volkomene gehoorzaamheid aan de
Wetten die alleen reet geeft tot bescherming van den
Sraat, en éLn enkel Misdryf maakt ons , nietcegenftaande
alle ardere gedaane dienben, aan itralfe onderhevig.
Voegt hier by , dat , in alle verbonden en overeenkornflen , welke wy de een met den ander aangaan, onze ty.
delyke zaaken betreffende, de verbreeking van éénti weezen-.
Tyke voorwaarde de verbintenis verbreekt, en ons berooft
van alle de voordeelen, welke wy daar uit verhoopten.
Het regt nu, 't welk wy hebben op Bene Eeuwige Ge?ukzaligheid hier naamwals , fleunt op den zwakkeil
grond onzer eigene onvolkomene verdienden alleen niet
want wy zyn allen onnutte dienstknegten ("') ; maar cp
den vasten grondzuil van dat kragtig Verhond 't melk
gemaakt is tusfchen GOD en ons, door de Bemiddeling
onzes Verlosfers, en 't geen hy verzegelde met zyn eigeca
bloed aan het Kruis geflort. Alle de Voorschriften van
het Euangelie zyn zo veele Voorwaarden van dat Verbond, welke wy beloofd hebben, en welke wy gehoude
zyn, na te komen. Indien wy, derhalven, moedwillig
en liebbelyk één deezer Voorwaarden fcbenden, gehoon
ray flipt alle de overige vervullen, fchen'lcn wy let Ver-
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bond, en verbeuren ons Verbonds-regt (het éénig regt
't welk wy hebben) tot de vergiffenis onzer zouden ,
en f { ellen ons, gevolglyk , weder bloot voor de flraífe
den Zondaar gedreigd.
Waar kan dan de grond weezen om te klaagen over
geflrengheid ten deezen aanziene ? Welk voorwendzel
kunnen wy hebben om te morren over onzen Regter ,
als hy dezelfde maatregels van Regtvaardigheid volgt in de
andere Wereld, welke hy, in .den algemeenen loop zyner Voorzienigheid in deeze , ons grond geeft te verwagten ; wanneer hy ons, in Benen toekomenden Staat met
geen grooter gaflrengheid behandelt dan WY, in onze
grootfte belangen, billyk en voorzigtig oordeelen omtrent
elkander uit te oefenen?
Maar zal GOD ons dan niet in genade oordeelen? Zal
hy geen medelyden hebben met onze menschlyke zwak
Zal by flipt zyn in op te merken, en te flraffen,-heid?
alles wat kwalyk bedreeven is, ondanks de naauwlettenheid, welke wy, in alle andere opzigten, omtrent ons ge -.
drag betoonen?
Dat GOD ons in genade zal oordeelen lydt geen twy.
fel. Wat, helaas! zou 'er van den besten onzer worden, deedt hy zulks niet? Doch dat hy zal gehengere
dat zyne Genade zyne Regtvaardigheid vernietige , door
toe te ftaan, dat één zyner Wetten ftrafloos gefchonden
worde, is iets, 't welk geen redelyk mensch, met mogelykheid, kan veronderftellen. Wy behoeven niet zeer
bedugt te zyn, dat 'er geen plaats voor Genadebetoon
zal overblyven. Naa dat wy alles gedaan hebben wat wy
kunnen, naa dat wy de geheel e Wet onderhielden, zonder uitzondering , met al de voorzorg en ftiptheid ons
mogelyk , zal 'er nog genoeg voor GOD , om te vergeeven,
overblyven, en de volmaaktfte onzer zal noodig hebben,
dat by zyne Genade aan ons betoone. In ons onder•
houden van elke Wet zullen zich ontelbaare gebreken en
dwaalingen opdoen, die de eigenaartige voorwerpen zyn
van Godlyk mededoogen. Deeze heeft GOD beloofd te
zullen vergeeven, op onze waare boetvaardigheid, en door
de verdienden van CHRISTUS JESUS; en van deeze zal
een zo groot aantal weezen, dat het geheel noodloos en
hoogst gevaarlyk is, die rekening te vergrooten door de
byvoeging van moedwillige overtreedingen. Indien onze
beste deugden, met alle derzelver eigene onvolmaaktheden, aanneewenswaacdigheid kunnen verkrygen door de
tus-
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tusfchenkomst onzes Verlosfers , doen zy volkomen zo
veel als wy reden hebben om van dezelve te verwagten.
Zy hebben geen overtollige verdieníten van zich zelven ,
en kunnen dus niets overhebben ten anderen gebruike,
om tot een dekzel te dienen van eenige geliefde zonde..
Het geheel komt, derhalveri, hier op neder, dat ds
eenige zekere grond om ten Hemel ingang te verwerven, en van zekerheid tegen toekomende Strafhen , be.flaat in eene niets uitzonderende (maar al te dikwyls,
GOD weet het , onvolkomene) gehoorzaamheid aan elk
Gebod van het Euangelie ! 'Er is, in de daad, altoos
één, welks onderhouden ons zwaarder voorkomt dan dat
der overige, en 't welk Wy, te dier oorzaake, zeer ver
't geheel niet te onderhouden. 1\Liar, indien-langei
wy , in waaren ernst, bedagt zyn op ons eeuwig Wel
onze Gehoorzaamheid in dit punt ook, hoe-wezn,is
moeilyk het ons valle, onvermydelyk noodig. Het is dat.
Kruis, 't welk ons bevolen wordt op te neemen, wanneer ons bevolen wordt CHRISTUS te volgen. Het is
het juk, 't welk hy op ons ligt, de last , dien hy, ons
afvordert, te draagen. Dit af te wyzen is op éénmaal de.
Voorwaarden onzer Zaligheid te verwerpen, en alle eifche!i
op Godlyk gunstbetoon te verbeuren. Het is van geene
beduidenis de ífi.ptheid onzer onderhoudinge in andere
gevallen aan te dringen. Onze goede daaden kunnen op
geene andere wyze aanneemenswaardig zyn by GOD., dan
in zo verre zy voortvloeijen uit een begingel van Liefde
tot Hem ,_ en gehoorzaamheid aan zyne Wetten, ons
geopenbaard in het Euangelie van zynen gezegenden
Zoon.
Maar , indien wy behendig de.eze Wetten overtreeden
in éénig punt , is liet onmogelyk dat onze onderhouding der overige ontflaa uit eenigen Godsdien(Iigen beweeggrond. Indien zulk een beweeggrond op ons invloed hadt in Benige. punten, het zou op ons kragt oefe.
nen in alle opzigten,, en ons nimmer vergunnen te vo ?harden in eene regttireekfche wederf}reeving van den
eon, dien wy beminnen, zelfs in. de geringfte byzonder•
held. De liefde tot ouszelven , de zugt tot magt, tot
lof, tot vermaak, tot winst, moge ons in veele gevallen
ter Deugd leiden, en het zal blyken, dat wy geen waar3
diger gids volgden, indien, wanneer zy ons ter Ondeugd
vervoeren, wy ze zonder wederzin gehoorzaamen, en zg
:i' g
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gereed zyn om eenige van GODS Wetten op derzelver xt^.
hoezeming te breeken als om ze te onderhouden.
Laaten wy deeze zaak cp onszelvet: t'huis brengen,
Laaten wy oordeelen volens onze eigene gevoelens en
aandoeningen by dergelyke gelegenheden. Zouden wy
hem voor onzen oprenten Vriend houden, die, als het
zamenflernde toet zyne natuurlyke neigingen, als het zvn
trots fireelde , zyn eerzt:;t voedde , of zyn belang bevorderde, zich zeer gereed betoonde om ons alle tekenen van agting en gocriwilligheid te betonnen; maar die,
wanneer het aanriep tegen een deezer oogmerken, ons
fehandelyk liet zitten , fchoon wy zyne hulpe hoogst
behoefden? --- Of zouden wy denken dat die Dienst
onze gunst verdiende, die, fchoon hy,-knegtzy'lo
in andere opzigten , zyn post wel waarnam, no gthans in
eenig weezenlyk deel vary zyn pligt, wanneer zyn dienst
ons allermeest zou te ftade koenen en alleraangenaamst
weezen, rechtdraads íirydig h nd, lde met onze uitdruk
' bevelen ? Zouden wy den een geen trouwleos-lyke
Vriend , den ander geen onwaardigen Dienstknegt, noemen? en ze beide verzaake.a met de verontwaardiging en
veragting, welke zy verdienden ? En hoe kunnen wy ons
dan verheelden dat con z'.lk tenen dienst van onze hand
zl aanneenien , als de n:ir,tle onzer eene belediging hem
aangedaan zou gten? We kunnen wy ons diets maaken,
dat hy te vrede zal veezen met het overíchot onzer driften,
dat hy zich voldaan zal houden niet de waarneeming dier
Zetten, tot welker overtreedirig wy misfchien geen de
:minfee neiging of verzoeking hebber? ; en onze ongehoorzaaarheid over 't hoofd zien, in dat éinig punt , waar
onzer verkcnogtheid aan hem kun.-t`wydeoprghi
zen toonen, waarin onze Driften ere onze Belangex met
onzen Pligt firyden, en ons kragtig aandryven om tegen,
onzen Alaaker wecieripannig te worden ?
Dat, derhalven, een ieder , die den r:uzm van CHRISTUS
deint, of jttaa van alge ongeregtigheid (); dat hy zyne
eigene byzondere verkeerdheid verlacte; dat hy een voor Penen opvatte om een fclieidbrief te geeven aan die
croet€lzoude, welke, zo lang in zynen boezem gekoes-erd, hem voor altoos haatlyk moest maaken in het oog
^'an GOD, cat hem zo kragtdaad g uitfluiten van Beloo^
i
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hing, en blootflellen aan eene zekere maate van Straffe,
als of by in alle punten , in Ilede van één , overtreeden
hadt.
Dit is de waare en zuivere Leer der Heilige Schrift.
De Leer der Wereld , ik weet het , is van eenen geheel
anderen aart, en wy hebben Stelzels van Zedeleere, en
Plans van Opvoeding, ontvangen , van een veel inCchikIyker, gemaklyker en toegeevender, aart (b'). Het wee.
zen van dezelve is begreepen in weinig woorden: „ te
„ vleijen die wy veragten- ; te fireelen die wy haaten ;
„ verbintenisfen aan te gaan zonder vriendfchap; betui„ gingen, zonder meening, te doen; een goed gelaad te
„ vertoonen zonder goeddaadigheid te bewyzen ; fraai
„ voor te komen zonder zeden; den fcllyn te bewaaren,
en het weezen der zaake of te offeren."
Deeze zyn de Grondregels , welke thins het Mensch.
dom moeten verlichten en verbeteren ; en , daar zy te
voorfchyn treeden aangepreezen door alle de voordeelen,
die vernuft , zwier en fraaiheid van op(Iel , daar aan
kunnen byzetten, is 'er maar al te veel gronds om te
vreezen , dat een groot gedeelte van het opkomend Ge.
flacht deeze Godfpraaken met een ingewikkeld Geloove
zal aanr-eeaien, derzelver gezag als volftrekt en alles af.
doenend befchouwen in eenige van de weezenlykite dee.
lea des zedelyken gedrags.
In de daad, de gelleltenis der tyden fcheen niet te roe.
pen om eenige nieuwe aanfpooringen tot ongebondenheid.
Maar wat anders kan men vorwagten, wanneer, gelyk
de Propheet klaagt , de Menfchen den fpringader des leevenden waters vergeeten , en zich zelven bakken uithouwen,
gebrookene bakken , die geen water houden (t) ; wanneer
zy den eenvoudigen weg van Zedelyke Regtheid, welken
de Openbaarinr hun aanwyst, verlaaten, en omzwerven
op ter zyde afloopende kronkelpaden, en een bedrieglyk
eigenwillig Stelzel vormen, in 't welk ieder ding juist gefchikt is naar hunne eigene zielsgefleltenisfe , waarin ondeugden hervormd worden in deugden, en deugden in

on
(*) De welbekende Brieven van een overleden Edelman aan
zyn Zoon (Lord CHESTERFIELD) waren, eenige maanden vóór
dat deeze Leerreden te St. James gedaan werd , in 't licht
gegeeven.
(f) JEREPQ. II: I.
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ondeugden verkeerd , naar dat zulks ftrookt met hun
$haak , en de omflandigheden waarin zy verkeeren.
Kan 'er , met m,gelykheid , een overtuigender bewys
bygebragt worden van het voiílrekte onvermogen der
Menschl ke ti-tiysheid , zelfs in haaren gevorderd!en en
verhevenften ftaat, om het Belluur van ons Zedelyk Gedrag op zich te neetnen , en de dringende noodzaaklyk1,eid des Lichts van boven , om onze ganggen te beftuuren, zelfs in een tyd, welken wy eerre Verlichte Eeuw
gelieven te noemen ? Kan eenige zaak klaarder aan.
toones de oneindige verpligtingen , welke wy hebben
aan de Christlyke Leere, daar deeze die gewigtige -zaak
uit de handen der Dlenlchen genomen, en in de handen
van GOD gegeeven heeft; daar deeze ons ééne rechte en
nergens afwykende regeltnaat van gedrag voorichryit; ons,
onder bedreiging van de zwaarte firaíten , verbiedende ,
ter rechter of ter flinker hand af te wyken ?
Wie ziet, derhalven, de wysheid, de redelykheid en de
rwtheid , niet van de Leer des Apostels , dat , zo wie de
gel2eele Wet zal houden , en in één Jiruikelen , die fc huidig
geworden is aan aisle? Vie ontdekt niet, dat ecu tittel
van de waare meening deezer betuiging af te wyken
het zelfde is als eei, deur open te zetten ter iniaatiug
van alle rnogelyk bedenkbaare litoodheid ? Wanneer wy
eermaal beginnen in twyfel te trekken de noodzaaklykheiá van algemeene heiligheid des leevens ; wanneer wy
eenmaal beginnen %Vetten voor onszelven te maaken , en
lloutlyk te bepaalen , dat deeze Deugd hard, een ander
©nvolbreugbaar is, dat sten die Ondeugd voor een ver•
fchoonlyk zwak , en genie voor een noodzaaklyke behoefte, te houden hebbe,vait liet gereed te begrypen,dat
'er welhaast een einde moet iveezenr aan allen onder
-fehidtuscnrgoe.
.Indien de eene rnensclr , bv voobeeid, denkt, dat
Qiverfpel en Geveinsdheid, in zekere omftandigheden, en
by zekere gelegenheden, mogen toegellaan worden,waar
mtn zal den een ander dezelfde toegeeflykheid niet vue.
deren ve-or Toorn, Trotsheid, Staatszugt, of Wraak, erg
decze ook op de lyst van geoorlof.e Undeugdeu aanfAhryven? Daar is, waarlyk, naauv.elyks enne misdaad in de
.natuur der dingen te verzinnen, die, naar deezen reel,
hior of daar geen voorfpraak of verdeediger heeft. Wanmeer dus ieder Mensch, in Bede van de hem byznctderigene baoaheid af te leggen , eene ontheffing bekorst
y
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van elke wederhouding, welke by lastig rekent, zullen

de Pli sten van den Godsdienst , een voor een, uit het
Euangelie geligt worden, tot 'er geen enkele Deugd overblyve , welke men niet kan ontwyken , als wy zulks
voor ons gepast oordeelen.
Dit voorbeeld , derhalven, kan , onder duizend andere,
dienen, om ons te overtuigen, hoe gevaarlyk het zou
weezen , de minfte ruimte toe te than in de voorwaarden en de maate van Gehoorzaamheid ; en hoe nood.
zaaklyk het is voor de zodanigen, die geroepen zyn om
de Euangelie Waarheid zuiver te bewaaren , daar voor
te waakera met een nimmer fluimerend oog , en , om
geene oorzaak, welke ook, den verheeven toon der Euangelifche Zedekunde te verlaagen , om deeze een zagter
taal te doen fpreeken , en te fchikken naar de verbeel•
dingvolle begrippen en bedorvene Geweetensleer der Wereldlyke Wysheid.
De Menfchen mogen, ongetwyfeld, handelen naar welk
een regel het hun behaage; maar de regel naar welken
zy zullen geoordeeld worden, is die van het Euangelie;
en alles wat wy kunnen doen is, dien regel hun duidelyk en volkonen voor te Rellen , en, met luider ftemme , te waarfchuwen voor liet gevaar van eenigen anderen gids te volgen. — Zy mogen zich verbeelden, indien het hun behaage, dat verlichte en groote Zielen ver
verheeven zyn boven Bepaalingen , waaraan liet Gemeen zich
onderwerpt; dat zulks wat Ondeugd is by Meníchen van
een laagen lang, wanneer hetzelve by Lieden van hooger
rang komt, de f°noodheid aflegt, en tot Deugd verheeven wordt; dat Geveinsdheid, fchoon een valfche munt,
eene noodzaaklyke is (*); en dat de grootfte ongeregeld.
heden , wanneer zy iets kunnen toebrengen om onze
Zeden te verfraaijen, geene Ondeugden van het Hart zyn,
maar kleine Zwakheden der jeugd, die zeker hier ver
hier naamaals strafloosheid zullen vinden.-fchonige
Indien :Menfchen van Verland verkiezen zich zei.
ven met zulke verbeeldingen, als deeze, te flreelen; en,
indien anderen liet voorzigtig oordeelen hun liever vóor
Leidslieden op 's leevenspad te neemen dan GOD , zy
moeten het doen, maar ook hun eigen gevaar loopera.
Maar
(*) Een Heidenst; Zedefehryver was, zo 't fchynt, van een
ander gevoelen. Ex omni vita finzulatio & disfimulatio tollenda
el. Czc, de 0j L. ILI, C. is.
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Maar zy, die eisch maaken op het bezit van begin.
zels, of van Godsdienst, zullen wél doen met te beden.
ken, dat Fly, die alleen regt heeft om ons Gedrag te
regelen , en die alleen ons kan on'lerrigten , op welke
voorwaarden by ons voor eeuwig zal aanneemen of afwyzen, ons een geheel ander rigtfnoer des gedrags gegeeven hebbe. Hy vordert van ons niet enkel den Schyn,
maar het Weezen; niet de Gedaante, maar de Kragt, tier
Godzaligheid. Hy fchryft denzelfden leefregel voor aan
den grooten en geringen, aan den ryl:erl en den armen.
Hy ziet de Perioonen niet aan: en, indien by eenig
Mensch Verlof gegeeverl heeft om te zondigen, dat men
dit Verlof te voorfchyn brenge ! Hy beveelt ons niet
een er bedorvene Wereld gelykvormig te worden; niet te vleijerc
en te veinzen, om allen te behaagen en te bedriegen; maar
in eenvoudigheid en opregtheid des harten in de Wereld te
verkeeren (*). — 't Geen eenigen met den naam van ver
Zwakheden bellelrlpelen, noemt Hy Ondeugden-fchonlyke
van het Hart, en verklaart ons , met uitdruklyke woorden,
dat zy den Mensch verontreinigen (t). En, om alle hoope op toegeellykheid wegens eenige geliefde Zonde af te
inyden, zelfs dan, wanneer dezelve omringd is met het
fchynzel van veele andere Deugden, luidt de Verklaaring,
dat, zo wie de gehele Wet zal houden, en in één flrui-.
kelen, die Jchuldig zal iveezen aan alle.
*) 2 CORINTH. 1: 12.
MATTII. XV: 18.
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HET VOORDEEL DER LAAUWWARME BADEN IN DE LANG•
ZAAME ZE.'UWKOORTS (Febris lenta nervofa), MET
EENIGE WAARNEEMINGEN BEVESTIGD,DOOR J. D.
bRANDIS , Med. Dr. , Gezondheidsraad en

Bron -2rtz te Driburg.

(Een Uittrekzel uit eene [Ioogdiutfche Verhandeling.)
vertuiging en ondervinding hebben my bewogen de
Laauwwarme Baden , in de zogenaamde langzaame
Zenuwkoortzen (Febres lente nervofie) aan te raaden : ik
zal myne ih'aarneemingen daaromtrend mededeelen.
In den Winter van 't Jaar 1785, was deeze Koorts in
Giittingen vry gemeen, en ging dikwyls niet onzuiverheden
in de waag, galachtige en ilymige vuiligheden, vergezeld;
ever
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over het algemeen fcheen zy nochtans doorgaans tot het
genoemde foort der poortzen over te hellen.
\Ien ontdekte geene duidelykte of zekere tekenen dat
de Koorts geheel afging , de Harfenen (Senforium) wierden voornaamlyk aangedaan; men geveelde een doffe pyn
in het agteraoofd, eene byzondere zwakheid en stomp•
beid der zintuigen, of ook wel eene tegennatuurlyke ge
dezelve, een kleine ongeregelde, zomtyds-voelighdan
min of meer fneile, pols, eene aigemeene neerllagtigheid,
raauwe zeer heldere , nu en dan ook wel zeer natuur
geneigdheid tot-lyke,pisIaohdfengrt
naapen, trmaar zonder eenige verligting, dikwyls buikloo.
pen, doch zonder verbetering; deeze waren de ongemakken , waarover de Lyders in de eert e agt of twaalf
dagen meestal klaagden , maar die ondertusfehen daar by
doorgaans nog in Raat waren , om zich van het bedde
te kunnen onthouden.
Van tyd tot tyd wierden de Harfenen nog flerker aangedaan; 'er kwam, by gebrek aan geheugen, ongevoeligheid (,4patia), il;ille ylhoofdigheid, enz.; en de Ziekte
eindigde doorgaans eerst in de vyfde of zesde week door
den dood , die gewoonlyk na hevige ftuiptrekkingen
volgde.
Op deeze wyze , zag ik een jong Geneesheer in de zesde week der Ziekte fferven , wiens Lyk ik ook geopend
hebt Korten tyd hierna wierd een ander jong Geneesheer , eene van myne geachtlle Vrienden, die met my
het voornoemde Lyk geopend had , op bykans gelyke
wyze, door deeze Koorts aangetast. Ik zag hem niet eer,
uit hoofde dat ik eenige dagen van Gïïttingen afwezend
was geweest, dan nadat by reeds over de agt dagen ziek
gelegen had. Zyn toeftand was ten uiterflen bedenklyk,
zyne Harfenen ten eenemaale aangedaan, eene geweldige
neerfiagtigheid wisfelde van tyd tot tyd met dwaalfpraak
(Irrereden) af, de pols was klein, onregelmaatig en zeer
snel, men kon niet merken dat de Koorts afging , en
van opzwellende onzuiverheden in de ingewanden kou
uien geen het minde kenteken ontdekken.
Zyn Geneesheer had hem , ingevolge van deeze aan.
wyzing (indicatie), blaartrekkende pleisters aan de Kuiten laaien leggen , verordineerde den Wyn , en liet inwendig
de Campher en Koortsbast gebruiken.
Deeze prikkelende middelen fcheenen ondertusfchen zyne
Harfenen nog erger aan te doen, de ylhoofdigheid wierd
fier-
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(erker, en de angstvalligheid nam in een zeer hoogen graad
toe. In deezen toeftand raadde ik ,om den Lyder tot ftilte
te brengen , het Laauwwarme Bad aait , waar toe zyn
andere Geneesheer bewilligde : behalven dit, lieten wy
de Campher, Wyn en Koortsbast, weg, en verordineerden , in derzelver plaats , de Spiritus Minderen, en laauw•
warm waterachtig drinken , met een weinig Wyn ver
luitwerking van dit eerfie bad was-xnegd.Dhilzam
zo duidelyk zigtbaar, dat het my even zo weinig moeite
by zyn anderen Geneesheer kostte, om tot voortzetting
der geneezing van dit middel gebruik te maaken, als by
zyne Oppasfers, wien het zeer moejelyk viel een zodanig bad, op een Kamer van de derde verdieping, klaar
te maaken; ook had ik niet nodig om den Lyder zelve,
met veele woorden, daar toe te beweegen. Na een half
uur in het bad doorgebragt te hebben, was de Lyder van
zyne ylhoofdigheid zo wel als van de angstvalligheid beveyd, by drukte my de hand, en verzekerde daar by,
dat by zig nu heel wel bevond, en door dit middel on
getwyfeld zoude gered worden. Op deeze wyze wierd,
met het baden agt of tien dagen aangehouden, daaglyks,
bragt ik myn Vriend zelf in het bad, en had daar voor
die belooning, dat ik hem daaglyks beter, en ten laat
volkomen weder herfteld•, zag.
-flen
In Hildesheim zag ik, in het Jaar 1789, eene juist daar
mede overeenftemmende Ziekte zeer algemeen grasfeeren; ik maakte van myn middel zeer dikwyls gebruik,
overal waar men het flegts konde aanwenden,en altyd met
liet beste gevolg. Ik zal flegts twee gevallen aanvoeren,
die, zo als ik vertrouwe, ten voordeele van myne mee
zeer veel bewyzen zullen.
-nig,
Ik kreeg voor het eerst , in een zeer klein Huis , een
Winkeiknegt te bezoeken, die aan deeze Ziekte laboreerde. Dezelve ging volmaakt denzelfden weg , als de reeds,
Lier voor duidelyk genoeg befchreevene Zenuwkoorts ;
Bene menigte van geheel tegenflrydige toevallen , die
zig evenwel alle uit eene byzondere aandoening der Har.
fenen lieten afleiden , volgden op elkander. In de derde
Week kwam de ongevoeligheid, ftompheid en ylhoofdigbeid. Ik had volle zeven weeken tyd , om alle mo.
gelyke middelen te kunnen in het werk Rellen , en ik
heb gewis niets van alles, wat my bekend was, onbeproefd gelaaten; Wyn, raptha, en diergelyke middelen
naeer, dikwyls, en in groote giften, voorgefchreeven; maar
van
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vwn het LaauWwarme Bad, hoe dikwyls ik zulks ook
voorfloeg, kou, uit hoofde van de plaatslyke omftandigheden , waarin de Lyder was , geen gebruik gemaakt
worden; by (lierf in het midden van de achtte week.
Onmiddelyk daarop wierd in het zelfde Huis een jong
Meisje door die zelfde ziekte aangetast ; de toevallen
waren ter(Iond by het begin der ziekte reeds veel heftiger;
eene onweerftaanbaare droefgeestigheid en angstvalligheid,
vergezeld van een doffe pyn in het agterhoofd, fluipende
remitterende Koorts, enz. noodzaakten de Lyderes, om
na zes of acht dagen reeds het bedde te moeten houden, en kort daarna, omtrend den twaalfden of veertien.
den dag , vertoonde zich reeds de zo vreeslyke ongevoeligheid, die met ylhoofdigheid vergezeld ging. Hier
drong ik myn voorslag door, en bragt het omtrend den
vyftienden of zestienden dag der ziekte zo verre, dat de
Lyderesfe in een Laauwwarm Bad wierd geplaatst.
De uitlag beantwoordde ten vollen aan myne belofte,
de ylhoofdigheid wierd minder, de ziekte nam, zonder
eene duidelyke febeiding (Crifs), van tyd tot tyd,af,en,
na verloop van vier weeken, was dezelve geheel wegge
maar de herftelling der krachten vorderde zeer-nome;
weinig: eerst na verloop van zeven of acht weeken was
de Lyderesfe in (iaat van te kunnen uitgaan, en het uit.
vallen van al het hair bewees, overtuigend , van hoc
veel gewigt haare Krankte geweest was.
In de maand February 1790, wierd ik om raad ge vraagd voor een jong Koopman, welke , na alle om ítandigheden , die men my bericht had , aan dezelfde
Koorts ziek lag. Hy was door een ander Geneesheer,
zederd drie weeken, gedeeltelyk met zapte uitdryvende,
gedeeltelyk met opwekkende, middelen behandeld. De ongelukkige omftandigheden, welke, ten dien tyde,uit hoofde der ziekte van myne eigene Vrouw, in myn huis plaats
greepen, lieten my niet toe, om de zorg voor deezeri
Lyder op my te veemen; myn advis was derhalven over
het geheel , dat ik die Koorts voor een van de tegenwoordig heerfchende fleepende Zenuwkoortzen hield,
en dat ik wenschte, dat de Geneesheer op het gebruik
maaken van Laauwwarme Baden zyne aandagt vestigen
mogt. Zyn Geneesheer fchynt echter geen vertrouwen in
dit middel geteld te hebben, en dus wierd het ook niet
gebezigd. Veertien dagen daarna , toen ik in flaat ge.
field was, om mythe bezigheden weder op te vatten,
wierd
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wierd ik op nieuw by deezen Lyder geroepen, de Gei
neesheer, die hem tot nu toe had bediend, had alle hoop,
om hem te kunnen redden, opgegeeven, en zeker bevond hy zig ook in den gevaarlykiten roeiland. Hy lag
geheel buiten kennis, alle ontlastingen ontliepen hem zonder eenige bewustheid daar van te hebben; genadig pruttelde hy in zyne ligte ylhoofdigheid zo wat binnensmonds,
of maakte allerlei beweegingen met zyne armen, plukte
aan de beddelakens , enz. De pols was zeer klein en
fuel, het opspringen der trekkers was aanhoudend, de
tong droog, glanzend rood, en zonder beflag. Dikwyls
ontitond 'er een hoest, waar door een weinig fchuimend
dun bloed opkwam. 1)e ziekte had nu reeds vyf volle
weeken aangehouden. Van ontlastende en opwekkende
middelen had men rykelyk gebruik gemaakt, en zederd
een geruimen tyd tot fierke giften Wyn, Muscus, enz.
zyn toevlugt genoomen. In weerwil van alle deeze bedenkelyke omstandigheden, maakte ik echter geene zwaa.
righeid oin de Laauwe Baden aan te raaden; ik (telde
in dezelve, als een zeer werkzaam Krampfdllend middel
zynde, zeer veel vertrouwen, en was overtuigd, dat ik
daar door ten miniren geen nadeel konde toebrengen, en
bovendien waren alle de omilandigheden reeds van dien
aart, dat zo wel de Geneesheer als de Bloedverwanten
overvloedige redenen hadden om alles te mogen wangen.
Het eert're Bad bragt reeds Bene merkelyke verligting te
weeg , en fpoorde ons daardoor aan om het zelve vlytig voort te zetten; door de hoest wierd alreeds geen
bloed meer uitgeworpen; de floelgang wierd ook minder, en niet meer zonder bewustheid ontlast. Na verloop van acht dagen, zag men reeds eene aanmerkelyke
beterfchap , en, na nog oortrend drie veeeken, was de
Lyder volkomen herf'eld. — — —
Dus verre de Auceur. Het voorgaande en volgende,
in deeze Verhandeling vervat, heeft ten oogmerk het nus
deezer Baden, in deeze en andere Koortzen, te beredenee
ren, en tegen het gevoelen van den Heer MARIAry te
verdeedigen; doch zulks was voor ons Maandwerk te omilagtig, daar men echter zints eenigen tyd hier in Imjter.
dam, een en andermaal, deeze Koorts ook reeds waarge.
nomen heeft , oordeelden wy het niet ondienilig , desa
Heeren Geneesbeoefenaaren met deeze Waarneemingen ,
ter nadere beproeving , bekend te maaken. Eene en zeker
niet geringe zwaarigheid valt hier by nog uit den wei
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te ruimen, en deeze is, waar krygt men zulke groote
Kuipen , die tot zodanig een Bad vereischt worden?
Voor Burgerlieden is het zo wel te omflagtig als te
kostbaar, om 'er zelve een te laaten maaken, en dan
zoude die ook waarfchynlyk niet veel eer klaar zyn, dan
tegen dien tyd dat de Lyde daarvan geen nut meer
konde hebben; om hier oortrend in tyds te zorgen, was
'er, na ons inzien, niets beter, dan dat eenige Kuipers
zodanige Badkuipe,i iet voorraad vervaardigden, om dezelve, by voorkomende gelegenheden, voor een maatigen
prys te kunnen verhuuren , en waarby men dan alleen
maar op eene behoorlyke reiniging had te letten : dat
nu, indien dezelve dikwyls vereischt wierden, het, ten
minften in deeze Stad , aan geene Kuipers ontbreeken
zoude, die hiertoe bereidwillig zullen zyn , valt niet
aan te twyffelen; en, daar dezelve ook, in verfcheide andere Ziekten, met veel nut, kunnen gebezigd worden,
zoude daar door aan het algemeen een wezentlyken dienst
gedaan worden.

De Vertaaler R. M. D.
]AT U(JRLYKE HISTORIE DER ONWRERSVOGELEN.

Het Zeepaard en de Kaapfche.
(Volgens den Heer DE BUFFON.

)

V

onze toezegging (*) zullen wy de voornaamf e
^/ Soorten van Onweersvogelen byzonderder betchryven.
De Onweersvogel , het Zeepaard geheeten , wordt in 't
Noorden Hall-hert en Hav -hert , door de Duitfchers
Scepherd, door de Franfchen Petrel Cendré, of Procellaire
du Nord, genaamd. Deeze onthoudt zich in de Noordfche Zeeën. CLUSIUS verg--lykt de grootte by die van
een middelmaatig Hoen. De Fleer ROLANDSON MARTIN,
een Zweedsch Waarneemer, fchryft dat by de grootte van
een Kraai hebbe. De eerstgemelde deezer Schryveren
vindt in de houding en gedaante iets van den Valk, Zyn
bek, zeer vol gelederen en fcherp omgeboogen , is met
de daad de Bek eens Roofvogels. De kromgeboogen

boC*) Zie hi't boven, bl. sot. In de 4antek.
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bovenkaak, en de afgeknotte gootswyze loopende onderkaak, zyn geelagtig van kleur; en het overige van den Bek
met de twee kookers , waar in de Neusgaten
Neusgaten than, zyn
zwartagtig in het doode Zeepaard,'t welk
befchryven;
doch men verzekert ons, dat de Bek geheel rood is in
den leevenden Vogel , en dat de Pooten van dezelfde
kleur zyn. De Pluimadie van het Lyf is bleek aschgraauw, over de fchouders blaauwagtiger, en de Vleugel
donkerder en bykans zwart; de Pluimen-penzyog
zyn zeer digt gellooten , rui- en bedekt net een digt fyn
dons, waar mede de huid des lichaams geheel bekleed is.
De Vogelbefchryvers komen overeen in deezen Onweersvogel, naar den Noordfchen naam, het Zeepaard te
noemen. De Nooren geeven 'er, vol gens PONTOPPIDAN,
deeze benaaming aan , „ omdat die Vogel een geluid
„ flaat niet ongelyk aan het grinneken van een paard; en
„ omdat het geraas, 't welk hy zwemmende maakt, veel
„ heeft van den flap van een viervoetig Dier (*);" dan
het valt niet gemaklyk te begrypen hoe een zwemmende
Vogel een geluid kan verwekken, gelykende na het flap.
pen van een Paard ; zou het niet veeleer weezen van
wegen het loopen op het water, dat men die benaaming
aan deezen Vogel heeft toegevoegd ? Dezelfde Beichryver der Natuurlyke Historie van Noorwegen zegt 'er by,
dat deeze Vogels niet in gebreke blyven oni de Schepen
te volgen die op de Zeehondenvangst gaan; wagtende op
het wegwerpen van de Ingewanden deezer Dieren ; hy
verzekert, desgelyks, dat zy greetig aanvallen op doode
Walvisfchen , of gewonden die boven dryven• , dat de
Visfchers deeze Vogels met ítokken doodflaan , zonder
dat de overigen daar op de vlugt noemen.
Itilen vindt deeze Onweersvogelen van de zeventig tot
tachtig Graaden Noorder Breedte ; zy vliegen in deeze
Ysgewesten, en wanneer men ziet dat zy de volle Zee
verlaaten, om ergens fchuil te zoeken, flrekt zulks voor
de Zeelieden ten teken van op handen zynde Storm,
even als zy dit opmaaken uit de vlugt in het kleine Ou.
weersvogeltje, waar over wy laater zullen fpreeken.
Eene tweede foort van Onweersvogelen , de Ka.apfche
bygenaamd , of ook de Kaapfche Duif geheeten , heeft
de

(*) Hist. Nat. de Norwege, par PONTorPIDAN. Journal Etran^.
Frv. 1757•
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d Pluimadie zwart en wit, zo juist afgeperkt van elkander
onderfcheiden, dat het een Dansbord gelyke,waarom alle de
Franfche Zeelieden 'er den naam van Damier aan geeven;
in dien zelfsen zin noemen de Spanjaarden deezen Vogel
Pardelas, en de Portugeezen Pintado , welken laattien
naam de Elngelfchen hebben overgenomen. De grootte
van deezen Vogel is die van een gewoone Duif; in zyne
vlugt en houding gelykt by ook veel op een Duif; de
Zeelieden geeven 'er uit dien loofde niet zelden den naam
van Zee -duif aan.
Deeze Kaapfche Onweersvogel heeft den Bek en Poo.
ten zwart. B wen op den Bik - zyn twee kookertjes ,
waar in de Neusgaren geboord zyn; de punt van den
bovenfnavel is gekromd, en die van den beneden loopt
gootswyze en als afgeknot. j Iet bovenite van den Kop
is zwart, zo zyn ook de groote Slagvlerken, doch met
witte vlekken; de Staart is wit en zwart; de Buik wit;
voorts het Lyf op de gemelde geregelde wyze in witte
en zwarte ruiten verdeeld. DAmi'iett geeft juist dezelfde
Befchryving van de Pintado (v). 1 let vlannetje en Vyfje
verfchillen niet merkbaar van elkander in Pluimadie of
in Grootte.
Dc Kaapfche Onweersvogel is, met veeie andere van
zyn Geflacht, een bewoner van de Zeeén aan de Zuidpool. Merkt DAMPIER denzeiven aan als behoorende tot
de gemaatigde Lugttlreek in het Zuiderhaifrond (j-), het
is om dat die Reiziger riet verre genoeg doordrong in
de koudere Gewesten, om daar deezen Vogel te vglgen ;
want men heeft den zelven aangetroffen op de hoa^gtte
Z idlyke Breedten. Capitein cuoi verzekert ons , dat
deeze Onweersvogels, als mede de Bl'aauwe, zich voordoen in alle deelera van de Zuidzee op de hoogre breedten (i). De beste \ VaarneeLners komen 'er in overeen,
d t men deezen Vogel zeldzaam ontmoet daft naa dat men
over den Keerkring is (s); ook blykt het uit ver::heide
y brr
(* DAMPIER , Tom. ÍV. p. 84.
(f) DAMP ER, als boven.
k1. i Coo, Second Voyage , Tom. I. p. 284.
(S) De Kaap/che Onweersvogel is en Inwooner van de k, c
de en gemaatigde gedeelten des Zuidlyken l lalfrouds; en, indien eenige deezer Vogelen de Schepen verder dan den Keer.
kring volgen , blyven zy 'er' korten tyd ; dus ziet men zei.
den den Kaapfciie; OM eersvogel te zainen nict den Keerrs&ing•
Fogel, by de Franj4' 1te Z.e1;eden , Pai. e. en Qiieu3 gC efo .
-
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Verhaalen , fiat de eerste plaatzen , waar men deeze Vogels begint aan te treffen, in Zeeën zyn niet verre van
de Kaap de Goede Hoop (*); desgelyks ontmoet men dezelve aan de Kusten van America op eene daar mede
overeenkomende Breedte (t). De Admiraal ANS0N zegt
ze

Obfervations communiques par M. le Vicomte DE QUERaoëniT.

Op den 4 O sober , op de hoogte van vyf- en - twintig
Graaden en negen en - twintig Minuten Zuider Breedte, vloo•
gen rondsom ons een groot getal kleine gewoone Onweersvogels, roetkleurig bruin, met een witten borst (Procellaria pelaica); de lugt was koud en fcherp; 's anderen daags vertoon
zich de dlbatrosfen en Pintades (Procellarla Capenfs)-den
voor de eertte maal. Coox, Second Voyage, Tom. I. p. 46.
(*) De volgende dagen, zag men diezelfde Vogels in veel
grooter getal, die ons niet verlieten dan verre voorby de Kaap;
deezen waren zwart op den rug en wit aan den buik; de vleugels waren afgezet met twee kleuren, omtrent gelyk een Dambord, waarom de Franfchen 'er zeker -den naam van Damier
aan geeven; ze zyn een weinig grooter dan een Duif; andere
waren veel grooter dan de eerstgemelde, zwart van boven, ge.
heel wit van onderen; het uiterfte der vleugelen was fluweel.
agtig zwart; de Portugeezen noemden ze Mangas de Velade.

Premier Voyage de Siam, par le P TACHARD. DAMPIEP.
bevondt zich onder een middaglyn , naar zyne berekening
twaalf honderd mylen ten Oosten van de Kaap de Goede Hoop.
.

Niets kwam hem hier zeer merkwaardig voor, dan dat hy,
onder den weg, zich vergezeld vondt door eerie menigte vara
Vogelen, bovenal door Pintades. Hist. Gen. des Voyages, Tom.
XI. p. 217.
(t) Zeilende van Rio-Janeiro na Port-de/iré, tusfchen de
vyf en zes-ea•dertig Graaden Zuider Breedte, zagen wy voor 't
eerst eene groote menigté Vogelen rondsom ons vliegen. Onder deeze waren 'er eenige zeer groote, eenige hadden een
witte, andere eene zwarte, Pluimadie: wy ontdekten veele Peintades; deeze Vogels, wit en zwart gevlekt, fcheenen een wei
dan Duiven. Voyage du Capitaine BYRON, Tom. I.-nigrote
du premier Voyage de coon, p. zo. Op deeze Breedte
(van drie- en- veertig Graaden en dertig Minuten , op de kust
van Brafil) en op die van Kaap Blanc, op zes -en- veertig
Graadera, doet zich eene menigte van Walvisfchen op, en een
nieuw foort van Vogelen, gelykende naar Duiven; derzelver
Pluimadie is geregeld zwart en wit gemengeld ; waarom de
Franfchen ze Damier noemen : Pardela i de naam door de
Spanjaarden daar aan gegeeven. FttEzzelt dans l'Histoire gene-

rale des Voyages.

DER ONWEERSVOGELENs

2g7

ze te vergeefsch op het Eiland yuan de Fernandez ; niet
te min ontdekte by veele van hunne holen, en was van
begrip, dat de wilde Honden, over dit Eiland verfpreid,
dezelve verdreeven of vernield hadden (*). Dan misfciiien
zou hy, in een ander Jaargetyde , deeze Vogels aangetroffen hebben , veronder!'teld dat het Eiland, waar by
ze zogt , een Nestel-eiland was; want het blykt, gelyk
wy reeds in de algemeene Befchryving deezer Vogelen
opgemerkt hebben, dat zy zich niet aan land onthouden
dan op dien tyd , en hun leeven in volle Zee fiyten;
zich op 't water ter ruste vleiende als de Zee 11i1 is,
en 'er zelfs blyvende als de golven woeden ; want als
dan zetten zy zich in de tusfchenruimte , die twee golven van een fcheidt, en blyven 'er met uitgefpreide vleugelen, door den wind op en neder geworpen.
Deeze leevenswyze, welke die Vogels bykans in eene
geltadige beweeging houdt, maakt hun ílaap zeer afgebrooken; ingevolge hier van hoort men ze alle uurera
van den nagt rondsom het Schip vliegen (t). Dikwyls
ziet men ze verzamelen agter het Schip, zwemmende met
gemak; zy naderen zeer gemeenzaam, en laaten ten weltden tyde hun fchorre en onaa.ngenaame Item hooren (]-).
In hun vlugt fcheeren- zy over de oppervlakte des
waters; van tyd tot tyd de Pooten, welke zy nederwaardi
laaten hangen, nat maakende. Het fchynt dat zy leeven
van Vischkuit, die op de baaren dobbert (5). Men heeft
egter waargenomen , dat zy, gelyk veele andere Zeevogelen , op de krengen der Walvisfchen aazen (**). Zy
worden gevangen met den hoek, waaraan men een ftukie
vleesch doet (if). Zomtyds verwart men de vleugels in
ly.
(*1 V'oyage de l'ildmiral ANS0N, Tom. II. Part. T. p. q.S.
(t) Waarneeming van den Heer: le, Vicomte na Qva.Rno N'r.
(I) Deeze byzonderheid, ais mede de volgende, heb ik ge.,
tro k ken uit de Memorien my medegedeeld door dien zelfden
Waarneemer.
(§ i In de maag der door my geopenden, heb ik nooit visch
gevonden, maar een wit dik mengrel, 't geen ik voor kuit
van visch hieldt.
(**) DAMPIER , Tom. IV. p. '8.

t±) Lettres Edifirsntes, XV Recueil, p. 341. Het bland St.
Helers naderende , kwam 'er Bene menigte van Vogelen by

ons aan boord: wy vingen 'er eenige door middel van een
ftukje vleesch aan een hoek gedaan. Zy waren zo groot ais
Vs
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lynen , die men agter het Schip laat fleepen ; gevangen
zynde, werpt Ielen ze op 't fcheepsdek; zy kunnen alleen huppelen , niet loopen , noch de vlugt aanvangen.
Hier vinden zy zich in 't ,zelfde geval met de meeste
Watervogelen, die zonder ophouden vliegen, of meest altoos zwemmen ; zy kunnen niet loopen op een vasten
grond , en het is hun onmogelyk zich op te heffen om
te vliegen; men merkt zelfs op, dat zy, op 't water zynde, om 'er nit te komen, het tydftip afwagten , waarop
de golf, of een windvlaag, hun opligt, en in that fielt de
hoogte te kiezen.
Schoon de Kaapfche Onweersvogels zich doorgaans by
benden vertoonen (*) , te midden van de uitgeítrekte
Zeeën, welke zy bewoonen , en eene foort van gezellig Infl;inc`I hun fchynt vereenigd te houden , verzekert
men , dat eene meer byzondere verknogtheid, die zeer
doorsteekt, zich opdoet tusfchen het Mannetje en Wyfje;
dat de een niet op het water nederflrykt, of men ziet de
ander terithnd het water kiezen ; dat zy wederkeerig elkander uitnoodigen om deel te neemen aan het voedzel,
't geen het geval hun doet aantreffen; dat, eindelyk, één
van beiden gedood zynde , de geheele bende , wel is
waar, blyken van finertiyke deelneeming betoont , door
Benige oogenblikken flil by den dooden te blyven ;
maar dat de overgebleevene van een paar de zigtbaarfte
bewyzen geeft van tederheid en droefheid; deeze pikt het
lichaam zyns medgezels , als ware het om dien weder te
doen bekomen, en vertoeft langen tyd by den dooden,
naa dat de geheele bende zich verwyderd heeft (t).
Duiven , de witte en zwarte vederen waren in ruiten gefchikt
a!s een Dambord, wy noemden ze daarom Darmiers; de Staart
is breed; de Pooten zyn als die der Eendvogelen. Voyage a
ll2adagascar, par FRANCA(S CAUCHE, Paris 165s, p. 13.
(*) Alle de Peintades in 't algemeen vliegen by troepen, en
fcheeren langs het water heen. DAMPIER, Tom. IV. p, 84.
(t) Vervolg der Waarneemingen gedaan door den Heer ne
QUERHOëNT, op zyne Scheepstochten, welke by de goedheid
gehad heeft my mede te deelen.

Yr.-
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BERIGT VAN EENE SOORT VAN SCHELPVISCH , DIE
EEN SCHOONE ROODS EN BESTENDIGE KLEUR
IJITLEVERT.

(Overgenomen uit COLLINSON'S History and 4atiquities

of Somerfet.)

e ne

e Mineheads, in Somsrfet, vindt men, by laag water,
foort van Schelpvisch, daar Limpet geheeten,
T
welke een vogt behelst , waarvan de Heer COLLINSON
de volgende byzonderheden vermeldt.
Wanneer mere de Schelp afneemt, vertoont zich een
witte ader, dwars liggende in eene kleine fleuf, digt by
den kop van den visch, welke men met eene malde ,
of ander puntig werktuig, 'er kan uitneemen.
De Letters of Figuuren, op linnen, gemaakt met het
Vogt daar in beflooten , vertoonen zich terfond ligt
groen van kleur; en veranderen, in den Zonnefchyn ge
volgende kleuren. Indien het Winter is,-field,n
omtrent den middag, en in den Zomer een uur of twee
naa Zonne opgang, of .zo veel voor Zonne ondergang;
want in den Zomer gaat op het heet(le van den dag de
Kleurverandering zo fchielyk toe , dat men de opvolging
van elke kleur naauwlyks konne. waarneemen. Naa het
eerfte ligt Groen doet zich een donker Groen op; dit
verandert , binnen weinige minuten , in volkomen Zeegroen: eenige minuten daar naa is het Blaauw, en vervolgens purperagtig Rood; als het dan nog een uur of
twee ligt (en de Zon fchynt) verandert het in donker
purper Rood; meer veranderings brengt de Zon niet te
weeg. Maar deeze laatlie fchoone kleur wordt, naa het
wasfchen in warm water en zeep, en gedroogd zynde,
het fchoonfte Karmozynrood. Eene kleur, zo- bellendag,
dat ze het wasfchen vervolgens kan uittlaan. In
deeze foort van Limpet: zyn eenige rood, andere wit ,
zwart , geel , bruin, zandkleur; zommige zyn gellreept.
vlet witte en bruine evenwydig loopende ftreepen.
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HET KLEINS'E GEMEENEBEST IN EUROPA BESCHitEE VEN.
(Uit

bet Engeisch.)

e midden van de verlehillende gevoelens over de
onderfclieidene Staatsbeftuuren, is het niet algemeen
bekend , welk het kleinte Gemeenebest in Europa is.
Te wetten , het Dorp Gerifau, in Zwitzerland, gele ,en
aan den Oostlyk(len kut van liet Meir Schweitz, aan den
voet van den Berg Rigi. liet Grondgebied deezes Gem
xneenevests is niet meer dan zes mylen lang, en drie
breed , deels gelegen op een frnallen ftrook Lands aart
eten kant des gemelden Meirs , deels in de afhellende
áleilte van den Berg Rigi. 't Zelve telt omtrent twaalf
honderd lnwuanders. Zy hebben hun algemeen e BurgerVergaderingen, hun Landamrnan , hun Regeeringsraad,
Gerigtshof, en Krygsmagt. Doch 'er is geen één Paard
vp 't geheele gronugebied des Gemeenebests Gerifau; de
leden hier van laat zich ligt begrypen : want de eenige
weg, om in de Plaats te komen, is te water, uitgenomen
een naauw pad, aaUi den heilsel kant des bergs, bykans.
(begaanbaar.
Gerifàu beílaat geheel uit hier en daar verfpreide Huien en Hutten, die een bevallig en fchilderagtig vertoon
opleveren. Elke Woonplaats is voorzien van een kleinen
daarby gelegenen Tuin. De Bewooners houden zich meeste
al bezie met het gereedmaaketl van Zyde voor de Weef
van B.afel,
-getouwn
Dit kleine Getneenebest £raat onder de befcherming van
de vier Cantons Lucern, Uri, Schweitz, en Underival.
den; in gevalle van Oorlog levert het de betleride hoeveelheid van Manfchap.
Voor den heerschzugtigen Staatsman , die over de
Staatsbelluuren oordeelt naar de uitgeflrektheid der F1eeríchappye en de grootheid van Magt, moet zulk een klein
Getneenebest, liggende in een donkeren hoek, en naaILw.
lyks bekend buiten het eigen beperkt Grondgebied , onopmerkenswaardig voorkomen. Maar de kleine plek
gronds, waar weezenlyke Burger-Vrvheid gekweekt wordt
en bloeit, is belangryk voor hc die de rechte waad 2
kent
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kent van Vryheid en Onafhangelykheid , voor hem die
overtuigd is , dat het Geluk van eenen Staat niet gelegen is in grooten Rykdom , en uitgettrekt Gebied.

WEETENSWAARDIG BERIGT WEGENS DE INWOONDEKS VAN
AUBESEHA, IN HET LAND DEK LESLUIS TAItTAAREN,
AAN DE WESTKUST DER CASEISCHE ZEE.

(Opgemaakt uit Colonel GAEBER en Major RENNELL.)
e Stad Kubesha, gelegen naby de Rivier Koifu, in
het Land der Lesguis Tartaaren , is eene groote
sterke Stad, gebouwd op eerre hoogte ,tuslLhen liooge ber.
gen. De Inwoonders noemen zich Franken, (de bekende
algemeene naam van alle Europeaanen in 't Oosten), en
verhaalen , dat hunne Voorouders herwaards gebragt
wierden door zeker toeval, waarvan zy thans cie byzonderheden niet meer weeten te vermelden. Dc algemeene
gisfiug is, dat zy by fchipbreuk op de kust kwamen ;
doch zy , die meenen in de gefchiedenis deezer Stad
meer bedreevenheid?s te bezitten., geeven liet in deezer
voege op. De Grieken en de Genueezen, zeggen zy,
dreeven, geduurende verfcheide Eeuwen , eerren {lenzen
Handel , niet alleen op de Zwarte Zee, maar ook op de
Caspifche, en hadden zeker kennis aan de Mynen in deeze Gebergten, uit welke zy, door hunne 1 landelgemeen.
íchap met de Inboorelingen, veel Zilvers, Kopers en andere Metaalen, kreegen. Om deeze ter plaatze zelve te
verwerken, zonden zy een aantal Werklieden derwaards,
die 'er Werkplaatzen oprigtteu, en de Inboorelingen onderweezen. Volgende invallen van de Arabieren, Turken
en Mongulers, waar door de Mynwerken gelaakt, en de
\Verkplaatzen, daar aangelegd , verlaaten werden, ver
Vreemdelingen om te rug te keeren; wes--hinder
halven zy hier bleevetl, en voor zichzelven een Gemeenebest oprigtten.
't Geen dit Verhaal meer waarfchynlykheids by et, is,
dat de Inwoonders van Kubesha, nog heden ten dage,
zeer bekwaame %Verklieden zyn, en zeer goede Snaphaaen maaleen, als mede Zabels, Gemnaliede Kolders, en vers
icheide Artikelen in Goud en Zilver, ter verzending, bea.rbeiden. Zy hebben , desgelyks , tot hunne eigene ver
ikV4
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lediging, kleine koperen Iianonflukjes, driepoaders, d#e
ay zelve gegooten hebben. Zy mouten T trksch en Perfiaansch Zilvergeld , en zelfs Roebels , (lie gereed in den.
omloop komen; dewyl ze het volle gewipt en de ver

waarde hebben.
-eisclt
De lnwoonders van Kubesha bezitten in hunne Valeien
Wéid- , Koornlanden en Tuinen ; doch zy koopen het
groot(te gedeelte van het Koorn , 't welk zy gebruiken
ten aanzien van hun be(laan meest vertrouwende op den
verkoop van de by hun bewerkte Naaren , die zeer
bLwnnderd en gezogt worden in Turkyen, Perfie, en iu
de Krim.
Over 't algemeen vinden zich de Kubeshaaërs in goeden doen , zyn eert gerust en onbefchanigend Volk, maar
grootmoedig en onafhanglyk. hunne Stad word aangezien als een onzydig Gr€ndgebied , waarop de nabuurige Vorflen bonne Schatten veilig kunnen vertrouwen.
Zy hellen 's Ja r^yks twaalf Magitlraats - Perloonen aan,
welke zy de oi:Lepaaldëte onderwerping betoonen ; en,
i^aardemaal alle de Iw.wooiiders op ' den voet í'taan der
volkomenfle Gelykheid, is elk hoofd voor hoofd verze.
1erd, dat by op zyne beurt een deel in het Stadsbewind
zal krygen. In den Jaare V;DCCXXV , erkende de
t )verheid , zo wel als cie Usmei, de Souverainiteit van
Rusland ; doch zonder het betaalgin van eenige Schat.
tsng (') .
lie ivlalor rr.NNELL heeft dit berigt van den Colonel
rnirxriz , als zeer geloofwaardig, aangehaald (t). De
1.esguis, in wier Land de Stad Kubesha gelegen is, zyn
Tartaaren ; en hun Land wordt door de Georgiers na
eens Lesguistan dan eens Deghestan genoemd. Ten
Zuiden en ten Oosten is het bepaald door Perfe en de
CaspifcJie Zet ; ten Zuidwesten en Westen door Georgie, de Oif en Kisti, en ten Noorden de Kisti, en Taï:taarfche Stammen. .Het is verdeeld in verfcheide Diflricten , in 't algemeen onafhangelyk van elkander, en be.iluurd door Opperhoofden , van het Volk zelve gekooren. Aan een van deeze Dillric^len icl ruft de Colonel
;, ¢Eautir de volgende zeer zonderlinge gewoonte toe
3

(") trszrv^<'s Accotart, 1723.

(;) RENNrt,t?S Memoir of a Map of the countries
á<d between tote BJaak Sea and the Caspian.
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,In liet Diflri&t , onderworpen aan de Usmei, of Khan,
der Caitaks, is het gebruiklyk, dat, wanneer de Usmei
„ een Zoon heeft, deeze van Dorp tot Dorp rond ge„ brags wordt, en beurtlings gezoogd door elke Vrouw
„ die een zuigend Kind heelt, tot dat des Khans Zoon
„ gefpeend is. Deeae gewoonte , die eerre foort van
,, Broederfchap tusfchen den Prins en zyne Onderdaanen
te wege brengt , veroorzaakt , dat zy zeer aan elkander
,, gehegt zyn."
De Lesguis Tartaaren [tammen waarfchynlyk af van de
Stammen tier Eergbewoonderen , by de oude Aardrykskundigen bekend onder den naam van Lesgce, of Ligyen.
De ftérkte huns Lands, een bergagtig Gewest , welks toegangen alleen aan de Lesguis Tartaaren bekend zyn, heeft
het, raar alien fchyn, ten allen tyde beveiligd tegen den
inval van Vreemden. Zy bellaan voornaamlyk van de
Veeteelt , en roovende uittochten in de landen hunner
ryker Nabuuren. — Geduurende de Onlusten in Perfie,
omtrent het begin deezer Eeuwe , plunderden zy, herhaalde keeren, de Steden Shamachie en Ardebil; hunne
verwoestingen uitftrekkende in de nabuurige Oorden: ook
heeft men den tegenwoordigen elendigen Raat van Georgia, en een gedeelte van Armenie, toe te fchryven aan de
veelvuldigheid hunner firooperyen. In peribonlyke getlalte, kleeding, en algemeene leevenswyze, gelyken zy, voor
zo verre zy ons bekend zyn, zeer veel op de Circasfieri.

DE ArZETTING EN DOOD VAN SEJANUS.

(Volgens den Heer ARTKUR MURPnY, Esq.)
ebben wy onlangs (*), uit de Aanvullingen des
Engelfchen Vertaalers van TACITUS , den Heer
, MURPHY. , onzen Leezeren NERO'S Dood medegedeeld;
„ die zelfde Schryver heeft het Vyfde Boek van de
„ _7aarboeken diens Gefchiedfchryvers , 't welk deezen
tyd niet dan verminkt bereikt heeft , aangevuld , en
„ daarin he Lot des Keizerlyken Guntlelings sEJA, rus, toen by in ongenade viel en zyn einde vond t,
,,

(*) Zie hier boven, bl. zog.
V
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„ op eene wyze befchreeven , dat dit Toevoegzel niet
„ min waardig is , dan het voorgaande , om in ons
Mengelwerk te verfchynen."
„

Te Rome begreep men nu, dat de Keizer vervreemd
was van SEJANUS, door hem ten hoogften trap van Magt
en Grootheid verheven. SEJANUS zelve begon zyne oogen
te openen, en ten laatften een wisfeling van Fortuin te,
zien. Hy bevondt, dat hy de Speelbal geweest was van een
Staatkundig Vorst, die, zyn geheele leeven lang, zich in
de Veinskunst geoefend hadt , en een volkomen Meester geworden was in de Kuntlenaaryen van Bedrog en
Wreedheid. De jonge CALIGULA flondt , in fchyn, in
blaakende gunste by zynen Grootvader , en de harten
des Volks waren, ten allen tyde , gereed om zich de
zaak der Familie van GERMANICUS aan te trekken. De
te leurgeftelde Staatsdienaar zag , te laat, de befluitloos•
beid, welke hem wederhieldt, flaande zyn Burgemeester
toen de geheele magt van den Staat in zyne eige--fchap,
nIe handen was. In de kuntlenaaryen van bedrog zag
hy, dat by niet opgewasfen was tegen een Staatkundigen, die een vast Stelzel volgde, die zyne maatregels
in de donkere eenzaamheid nam, en nooit zyne beraad
liet uitlekken, of zy werden ten zelfden tyde-fagine
gevoeld en bekend. S2JANUS befoot zyn verlies te herItellen, en door étne kragtdaadige pooging het lot des
Ryks te beflistèn. Hy riep zyne Vrienden en Aanhangers zamen;' by naakte zyn hof by de zodanigen als hem
ongenegen fcheenen; hy ftelde beloften en belooningen.
voor; en het getal zyner voigeren vermeerderd hebbende, vormde hy eene Route Zamenzweering, met het bepaald voorneemen, om, hoe 't ook inogt gaan, de Op.
permagt te verkrygen.
Eene magtige Verbintenis was met verbaazende fchielykheid gevormd, en een groot getal Mannen van allerlei
rang, Raadsheeren en Krygslieden , namen deel in het
verraad. Onder deezen was PATRIUS SLCUNDUS, de ver
Vriend en voornaamste Bewerker van den Staats-trouwde
sEJANUs zich bediend-dienar.V zMhdt
tegen het leeven van CREMUTIUS CORDUS, en thans zien
gay hem , met de flreeken , in welke hy onderweezen
was, bezig tegen zynen Meester. Welk ook zyne be
y eeg-

VAN SEJANUS.

295

wegreden ware, 't zy vreeze, 't zy belang, 't zy ondankbaarheid, (want geen eerlyk beginzel kan hem worden toegefchreeven,) hy befloot liet geheim aan TIBERIUS te ontdekken.
PATRIUS SECUNDUS vervoegde zich, ten dien einde, by
ANTONIA, de Dogter van ANTONIUS den Drieman, Weduwe van DRUSUS en Moeder van GERMANICUS. 1 Jet
CharaJter deezer doorlugtige Vrouwe was geëerd ten
Hove, en geacht by het Volk. Zy verloor haaren Echt.
genoot in de vaag zyns leevens , terwyl zy nog de
aantrekkelykheden van jeugd en fchoonheid bezat , en,
fchoon AUGUSTUS haar verfcheide vodrdeelige Kgtverhintenisfen voorilelde , bleef zy getrouw aan haar eerf'en
Huwlyksband, en wees alle voorslagen af. Haare deftig
heid was vry van trots; haare deugd vry van gemaakt
bezat eene grootheid van ziel zonder den-heid;zy
hoogmoed en flaatzugt van AGRIPPINA, haare Schoondogter. Zy zag haare Kleinkinderen afgefneeden door de
fnoode kunítenaaryen van SEJANUS , en beklaagde , vol
í1i1 hartenleed, den val haarer Familie. Toen NERO na
het Eiland Pontia gebannen was, en DRUSUS in een Kerker kwynde, nam zy CALIGULA , hun Broeder, onder
haare befcherming, en hoopte dat haar huis een befchuttende veyplaats zou weezen voor den laatsten nog overgebleeven fpruit van GERMANIC US. Haar gedrag verwekte
geese ongerustheid by TIBERIUS. fly eerbiedde haar Charatter, en was, mogelyk te dier oorzaake, geneegen, om ,
ten min[l:e, eenige gunst aan CALIGULA te bewonen.
PATRIUS, de Eedgenoot, hadt geen open om toegang
te krygen by TIRERUUS. By vervoegde zich daarom by
ANTONIA vastflellende, dat hy, door een trek van trouwloosheid, zyn belang aan dien kant zou bevorderen. Dit
plan was niet ontworpen , of liet werd ook uitgevoerd.
Hy kwam in de tegenwoordigheid van ANTONIA , en
deedt haar eene volle ontdekking van de ganfche Zamen.
zweering. Deeze voorzigtige Vrouwe luisterde met aan
na alle de byzonderheden , en verwittigde daarvan-dagt
den Keizer, door een haarer Slaaven, PALLAS geheeten ,
dezelfde die naderhand in een hooger Chara ter praalde onder Keizer CLAUDIUS.
TIrERIUS fond verfteld ; maar was niet verflaagen.
Het gevaar drong. Zyne hebbelyke traagheid kwam nier
te paste; de tyd riep om moedbetoon en beflisfende
aaatregelen. Hy wondt n1ACl.o na Rome, met een by
zon.
-
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zonderen Iast, om het bevel over de Prcetoriaanfc1Ie Lyf
w.1,gten op zich te neemen. fly voegde 'er volledige onderritingen by voor zyn g- drag by alle voorkomende
om(landi heden. Indien hy bevondt, dat SEJANUS, met
zynen Aanhang, in float ware om een opiland te ver
begeerde hy, dat visusus uit zone gevangeitisfe-wekn,
zou te coorlchyn gebragt, en aan het Volk, als hun
Aanvoerder, aangeboden worden. De Zoon van GEtcn7Atvlcus., hieldt hy zich verzekerd, zou zegepraalen over
een d1,isteren Inhooreling van J7 lfinii. Iniusfciien hadt
'1nER1US beliooten zich gereed te houden tegen alle
mogelyite uitkumflen. Fly beval , dat de Vloot , die te Miferum lag, verzameld zou worden by het Eiland ('aprea,
met oogmerk, om, indien 'er iets ongelukkigs gebeurde , na eenige afgelegene kust te zeilen , en Relde zich
aan 't hoofd van zulke der Legioenen, als nog getrouw
bleeven aan hunnen Vorst. Om op het f:hielykst kund.
fchap te krygen, beraamde hy Spintekens langs de zeekust, van Surentum af tot Rome toe.
1)e Burgemeesters , ten dien tyde , waren MEMMIUS
REGULus en FULCINIUS TRIO, beiden aan;efteld om die
Waardigheid te bekleeden van het midden der maand Augustus to het einde van, het Jaar. Tttlo hadt zich
íchande op den hals gelaaden , door de vervolging van
Lico; hy rondt daar en boven bekend voor een werk
een fchepzel van SEJANUS. RECULus was van-tuien
eeo geheel anderen Rempel, en , uit hoofde van zyn opregt gedrag, zeer gezien, en toenmaals geagt by TIB-Blus. De Prcetoriaanfclte Lyfwagt tlondt onder den invloed van SEJANUS; met de Legerbenden, die de Stadswagt uitmaakten, was liet anders gesteld. Onderworpeit
aan het bewind van Piso, toen Overs'en van Rome, hadden zy geene verbintenis met den Staatsdienaar. Onder
pico was GR 1tCINUS LACO hun bevelvoerende Gebieder;
een Man, uit(teekende door zyne krygsbekwaamhedeo eta
onkreukhaare braaf heid.
In deeze gefteltenis van naaken, kwam MACRO van CaArea. Hy tradt , op eene geheime wyze, de Stad in,
naa het vallen van den avond, en vervoegde zich onmiddelyk na REGULUS, den Burgemeester. IIy ontdekte here
's Keizers bevelen. LAco werd ontbooden. Zy raadpleegden met elkander, en beraamden hun plan van werkzaamheid tot den volgenden dag. TIBERIUS nam, in deezen tusfchentyd dat de zaak onb€dist hing , zyn plaats
op
y
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op de fcherpe punt van een rots, nederziende in de golvende diepte daar beneden , en floeg, by wylen , een angstvallig oog op den tegenover liggenden oev.r, om, zo
vroeg mogelyk, wat te weeten te komen van 't geen 'er
voorviel.
De noodlottige dag brak aan. Vroeg in den morgenfond deedt REGULUS een gerugt verfpreiden , dat 'er
Brieven te Rome gekomen waren, waarin de Keizer zyn
voorneemen bekend maakte , om SEJANUS tot Medegenoot in de Tribunitiaanfche Magt te verklaaren. De
Raad werd opontboden in den Tempel van Apollo, naby
het Keizerlyk Paleis. SEJANUS verfcheen zonder marren. Een gedeelte van de Pratoriaanfcire Lyfwagt volgde
hem. 1jAcRo ontmoette hem in het voorportaal des Tempels. Tly naderde den Staatsdienaar met alle betooningen van de diepíle eerbiedenisfe, en, hem ter zyde neemende, fprak by: „ Verwonder u niet, dat gy geen
„ Brief van den Vorst hebt ; het is zyn welbehaagen
u tot zyn Amptgenoot te verklaaren in de Tribuni„ tiaanfche Magt; maar hy dagt, dat een Eiuk van zo
„ veel aangelegenheids aan .de Vaderen zou medegedeeld
,, worden door de ftem der Burgemeesteren. Ik gaa
„ heen, om 's Keizers last over te leveren." SEJANUS,
opgetoogen van vreugde, en opgeblaazen door zyne nieuwe Waardigheid, tradt ten Raadhuize in. MACRO volg.
ras de Burgemeesters verfcheenen waren,
de hem.
gaf hy den Brief van TIBERIUS over, en vervoegde zich
onmiddelyk by de Pratoriaanfche Lyfwagten. Hy berigtte hun, dat, op 's Keizers last, een groote gifre zou
uitgedeeld worden onder de Soldaaten. Hy voegde 'er
by, dat hy, door een nieuwen last, was aangefteld tot
hun bevelvoerend Opperhoofd, als mede dat zy , hem
na de Legerplaats volgende, daar het beloofde gunstbetoon des Keizers zouden ontvangen. Dit lokaas werd
niet te vergeefsch uitgeworpen ; de Prcetoriaanfche Lyfwagt verliet de post. LACO, die by de hand was, omringde terlloud het Raadhuis met een gedeelte des Stads.
legers.
De Brief aan de Burgemeesteren was verward , inge•
wikkeld, en met voorbedagten raade zeer wydloopig, om
daardoor de Raadsheeren op te houden , terwyl MACRO
tyd won, om het beraamde plan te volvoren. REGULUS las den Brief. Dezelve ving aan met algemeene aan•
merkingen, weidde breed uit over deft ílaat des Ryks;een
kor.
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korte uitdrukking doelde op SEJANUS; 'er volgde iets van
eenen anderen aart; en daar op, met veele kunffige wendingen , kwam het een en ander tegen den Staatsdienaar, in een verwarden tlyl, algemeen en twyfelagtig.
I)e Brief liep eenige regelen voort in den zelfden duisteren trant , vermengd met byzonderheden die geheel
niet zamenhingen ; maar by elke wending meer gefpitst
tegen SEJANus; tot dat in het einde de taal van openlyke beschuldiging geen plaats voor twyfel overliet. De
Raad fcondt verílaagen. De wispeltuurigheid van der Menfchen denkwyze, in de ommekeer van menschlyke zaaken , was nimmer zigtbaarder. Zy,, die, nog korten tyd
geleeden , SEJANUS geluk gewenscht hadden met zyne
nieuwe Waardigheid , begonnen hem thans, als iemand
niet de pest befinet, te vlieden. Het flot van den Brief
was als een donderflag. De Keizer beval , dat twee
Raadsheeren , die zich in de Zamenzweering gemengd
hadden, met den dood zouden get}raft, en dat SEJANUS
in de gevangenis zou geworpen worden. Hy gaf tevens
te kennen zyn oogmerk, om te Rome weder te keeren,
en begeerde, ten dien einde, dat een der Burgemeesteren
met eerre hrygsbende te Caprea zou komen , om een
zwak oud Man veilig in de Hoofdilad te geleiden.
SEJANUS bleef op zyne plaats zitten , geheel bedwelmd
en verílaagen. Zyne Vrienden verlieten hem van alle
zyden. Verbleekt en beevende zat by alleen, tot dat de
Pra;tors en de Tribunen des Volks rondsom hem verga
-dern.REGULSfpakhemto:„RysSEJANU!
„ en volg my." De in ongenade gevallen Gunftding geleek een ílandbeeld van de wanhoop. 1-ly ttaarde met de
oogen, doch verf{ondt niets; hy was roerloos. De Burgemeester vatte hem by den arm, en herhaalde, op een
dreigenden toon, dezelfde woorden, tot drie keeren. SEJANUS rees vol verbaasdheid op. De deur van het Raad
binnen, en ver-huiswaopen;G1AtCINUSLOrad
zich van zynen gevangenen. REGULUS oordeelde-zekrd
het niet raadzaam, het Ituk voor den Raad te brengen;
maar, zich vergenoegende niet de Item van éénen Raadsheer, beval hy, dat SEJANUS in ketenen zou geflaagen
worden , en , in deezen Raat, werd by , gevolgd van
een aantal Overheidsperfoonen , na `de gevangenis geleid.
De Val van SEJANUS vervulde de Stad met vreugde.
Het Volk, dat hem eerbiedde ten dage zytas voorfpoeds ,
juich-
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juichte over den vernederden ftaat, waar toe by nu gebragt was. Het volgde by hoopen, vervulde de lugt met
gefchreeuw; de fmaadlykfte taal tegen hem uitgaande. De
gevangene poogde zyn aangezigt te bedekken, maar het
Gepeupel belette zulks ; vermaak fcheppende om knaaging
en fchaamte, misdryf en fchrik, in elke trek van zyn gelaad, te befchouwen. Het verweet hem zyne wreedheden,
lachte over zyne onbegrensde Staatzugt: de Standbeelden,
voor hem opgerigt , werden om verre gefmeeten, en in
(lukken gebrooken.
TiBErius hadt hem, ten zelfden dage, tot den dood
verweezen; maar, dewyl by een magtigen Aanhang in
den Raad hadt , oordeelde men het niet geraaden den
kans van een Pleitgeding te loopen, ow dus eene geregelde veroordeeling te bewerken. — MACRO hadt heim.
lyke bevelen ontvangen, om SEJANUS, zonder uitnel; af
te maaken ; maar de Raad, de geestneiging des Volks
ziende, en de bedaarde onzydigheid der Prcetoriaanfcl:e
Lyfwagt, oordeelde het best de Vaders op nieuw te
doen zamenkomen. Zy vergaderden in den Tempel der
Eendragt. Met eenpaarige ftemmen werd SEJANUS ter
doodflraffe verweezen , en het vonnis onverwyld volvoerd. Men wurgde hem in de gevangenis. Zyn lichaam
werd gebragt na de Gernonue, en, naa allerlei fmaadlyke
behandelingen des Gemeens, naa het verloop van drie
dagen, in den Tyler geworpen.
Zodanig was het droevig uiteinde van dien Staatzug.
tigen Gunfteling. Hy viel ten fchrikbaarenden voorbeel(ie voor elk , die, in welk een Eeuw of in welk een
Land, het naderhand zich onderwindden, om zich, doof
hunne ondeugden , boven hunne Medeburgers te ver
-hefn.

BESCHRYVING VAN DE STAD GENUA.

(Ontleend uit Dr. ss nTu's Sketch of a Tour on the Continent.)

(Vervolg en Slot van bi. 263.)
mfl-reeks Genua is ééne Tuin met voordat in den
Engelfchen fmaak aangelegd, te weeten die van den
Biier LOMELLINI, te Pegy. Dezelve is beplant met een
groe-

0

300 ISESCHRYVINO

grooten overvloed van Erica arborea van de groot[1e
foort ; Arbutus unedo, Myrth, altoos groene Eik, enz.
Een der aartiglle dingen in den Tuin is eene kunftige
Ruïne van een Tempel , gelegen in een boschje , met
water. Twee zeer lange en hooge gefchooren haagen van
fmalgebladerde 1\'lyrth loopen van den weg na het Huis,
die alleen treffen door het gewas waaruit ze beltaan , en
de geheele ongelykheid in aanleg van het overige. Op
eenige groote booroen agter het Huis, ontdekte ik voor
de eerfte keer de Hypnum Smithii, DICKS, Fasc. a. p. to.
Doctor CANEFERI, Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie , nam ons mede na de Univerfiteit, een heerlyk
Collegie, eertyds behoorende aan de ; efuiten;. het loopt
zeer to 't ooge door de grootschheid van het voorplein,
den trap, de gaanderyen, en de twee marmeren Leeuwen,
door PARODI vervaardigd. De Verzameling van Mineraalen is groot en goed; dit mag ook gezegd worden van
den Toeftel tot de Lesfen over de Natuurlyke Historie,
en de Proefondervindelyke Natuurkunde. Dr. BATT
is Hoogleeraar in de Scheidkunde. De Inrigting is nog
in haare opkomst , en de begiftigingen zyn verre van
fchitterend. Weetenfchap is eerre plant van lan ;zaamen
groei, en het aankweeken van dezelve by de Genueezen
nog geene mode geworden. De Familie van de DURAllOS
(laat bykans alleen als Aanmoedigers.
De Opera te Genua is vry goed; doch het viel verveelend het zelfde stuk avond op avond te hooren herhaalen, fchoon het een zeer goed ffuk is, Virginia. Ingevolge hier van letten weinigen op de uitvoering; uitgenomen wanneer een geliefd Air voorkomt. Deeze
eer werd behendig beweezen aan den bekoorelyken Zang:

Idol mio, quest' alma amante,
Sempre jada a te jara.
De Baletten, agter ieder Bedryf, worden zomtyds veranderd; doch zy feeken niet uit. De Toehoorders houden zich meest bezig met Vifites te geeven en te ontvangen. Een oploopende gaandery , op gelyke hoogte
met de benedentle Loges , heeft gemeenfchap met den
Bak, en verfchaft aan de Heeren eene zeer gereede gelegenheid, om gemeenfchap te hebben met de Dames in
die Loges. In den Zomer fpeelt men Comique
Operas, en zeer goed.
De
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De edele Genueezen leggen alle Tytels af, behalven dien
van Patrizio Genoi e., Schoon veelen hunner, uit hoofde

van de Leenen of Goederen, welke zy in andere Landein bezitten, het regt hebben, om zich Marquifen of
Graaven te laaien noemen, heeten zy doorgaans eenvoudig Signore, en voorts worden zy betyteld met hun
Doopnaam ; dit gefchied ook ten opzigte van de Vrouwen. Meestal gaan zy in 't zwart gekleed, met kost
Kanten, doch geen Juweelen, dan in Ringen, waar-bare
mede de vingers dikwyls o.verlallig belaaden zyn. Op
het Land, en 's morgens, draagen zy een nagtgewaad van
veelerlei kleuren.
Veele van de oudite Huizen te Genua hebben, even
als te Bologne en in andere Steden, wagttoorens , veilige
wykplaatzen vóór de uitvinding van het schietgeweer.
Ze zyn bekliminenswaardig, uit hoofde van het fchoon
gezigt, 't welk men van die hoogten heeft.
Op den 17 van January, de Dag van St. Anthony,
woonden wy eene zonderlinge plegtigheid by; de zege.
ning van alle de Paarden, Muilezels en Ezels, in de geheele
Stad; deeze werden, met linten vercierd, geleid tot een
der deuren van. de Kerk, toégewyd aan deezen beestlievenden . Heilig. Daar fond een Priester gereed, om ze
met wywater te befprengen. Eenige van deeze Dieren
ontvingen het met veel grooter Devotie, dan andere;
zommige fcheenen des zodanig verfchrikt, als de Duivel
zelve zou hebben kunnen doen, wanneer by met heilig
water befprengd werd. Dit wordt alle jaaren ver
'er altoos by tegenwoordig. Een-rigt,endDos
loflyke en godsdienilige zamenwerking van Kerk en Staat;
die de een den ander onderhutten in deeze heilige en
weldaadige Plegtigheid !

Men zegt, in 't algemeen, dat de Zee, omtireeks Ge-

nua, niet vischryk is; nogthans was 'er overvloed van
de beste Visch op de markt. De Raja Torpedo wordt

hier menigmaal geëeten. Aan de tafel van den Marquis
vuRAllO hadden wy, op Vastendagen, Visch in zulk
een overvloed en verfcheidenheid, als ik nimmer voorheen
zag. Men boodt my beleefdlyk Vleesch op zulke dagen
aan , doch welvoegelykheid en neiging deeden my dit
aanbod weigeren: want de verregaand(te ,Epi<urirt zou
>LENG% 1794. PTO. 7X
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over de tafel op Vastendag, te Genua, voldaan weezen,
en, zo het hem niet gezegd wierd, niet anders denken,
of de helft der voorgezette fpyzen beftondt uit vleesch;
het zou hem niet in de gedagte komen , dat een der
aanzittende Gasten ten oogmerk halt het lyf door onthouding eenige kwelling aan te doen.
Vrugten worden 'er in genoegzaamen overvloed op de
Markt gevonden, en zeer fyne, inzonderheid Vygen van
vericheidenerlei foorten, en Perziken; in den wintertyd Granaatappelen, en allerlei Poort van zeer keurige Appelen;
een derzelven, Filo di casfa geheeten, heeft een geur niet
ongelyk aan die van een Pynappel, en is in veele deelen half doorfcbynend. Dadels uit de Levant hebben zy
veel beter dan wy in Engeland, en de wortels van den
Cyprus efculentus zyn 'er niet zeldzaam: de (maak is niet
ongelyk aan die van Hazelnooten, doch 'er loopen hout
onder. Het Gemeene - volk eet veel brood-agtiedrn
van Kallanjes, dat verre van fmaaklyk is; en eene .foort
van Pudding gemaakt van de Citer arietinum.
Eene der zeldzaamfte dingen te Genua is de openbaare Bakkery, onder het bethuur van eene byzondere
daar toe aangeilelde Overheid: hier mag alleen, volgens
de wet , Brood om te verkoopen , gebakken worden :
nogthans bakt men in verfcheide deelen der Stad, ter
Huik , Brood , 't welk onder de hand verkogt wordt,
en niet weinig Broods wordt in de Huizen, ten byzonderen gebruike , gebakken. Gelukkig voor my was deeze
openbaare Bakkery, onder het laatífe, 't geen ik in Genua zag; want ik kon, het overige van myn verblyf,
bet Bezigt van Brood naauwlyks verdraagen. Eene plaats
van wachlyker onzinde&ykheid , dan die Bakkery , kan
men zich bezwaarlyk verbeelden. De Werklieden , die
den geheelen nagt door arheidera en over dag rusten ,
ter oorzaake van de hitte, zyn naakt, uitgenomen een
klein dekzet ter welvoegelykheid , en een paar muilen;
maar zy kneeden het deeg met bloote voeten. Alle dec.
len der Broodbakkery than in volmaakte eenflemmigheid
met dit fraaie bedryf. Vyf of zes Ovens waren 'er aan
den gang; doch ik verwagtte veel meer te zien in deeze
Bakkery, de Volkrykheid der Stad in aanmerking genomen zynde. — Wanneer zullen de Staatsbeauuren de
nadeelige gevolgen leeren kennen van zulke uitfluitende
Voorregten ?
Iiunilige Bloemen worden hier vry goed gemaakt. Het
Schryf-
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Schryfpapier is uitmuntend. Men verhaalde my, dat het
Papier, in Engeland gebruikt tot het maaken van Speelkaarten, uit Genua komt.
Myns bedunkens heeft men het Character der Genueezen, in 't algemeen, ten mini}en van de hoogere rangen, niet wel begreepen. 'Er mag, 't is waar, menig
een onkundige, niets. beduidende, en naar evenredigheid
trotfche, onder den Adel gevonden worden ; doch welk
Land is zonder zulke Edelen ? Maar 'er zyn, die het
tegenbeeld daar van mogen heeten, aan welken hun Rang
hun niet tot fchande, maar tot eere, firekt.
Wat de Verkeering betreft, de lyn van onderfcheiding
wordt zeer zigtbaar getrokken tusfchen de Edelen en
de Onedelen; doch die onderfcheiding voelen zy meer
die onmiddelyk op den hoog[len rang volgen , dan liet
gros des Volks. De laatstgemelden zyn open en vry in
hunne wyzen van doen, zonder flaatschheid, met veel
Republikeinfchen geest. Een edel Genuees gedraagt zich,
ten hunnen opzigte, altoos minzaam. Het Volk is meer
dan ééns vreeslyk geweest voor zyne Beftuurders , en
toen de Koning van. Napels, weinige jaaren geleeden,
Genua begot, betoonde liet zo groot eene genegenheid
voor hem, dat by, om eerbetooningen en onlusten, waar
in by geen zin hadt, te ontgaan, de Stad in alle haast
verliet.
De openbaare Zeden zyn zeer betaamelyk, en de Policie is vry goed. De vreemde gewoonte van Cicesbeos,
of Cavalieri ferventi, werkt hier in volle kragt: maar de
weezenlyke natuur deezer Gewoonte, met alle de verder
afgelegene gevolgen, is al te kronkelig eene doolhof voor
een Vreemdeling , om 'er zich in te begeeven. Ongetwyfeld
kan het een ryke bron van Zedeloosheid weezen; maar
is het die niet noodzaaklyk, en is zulks dikwyls voor
de ééne der Partyen zo lastig, als het knellendst Huwelyksjuk kan weezen. Ik heb jonggetrouwde Mannen gekend , van zeer veel fatfoen, die moeds genoeg bezaten , om aan haare Vrouwen deeze opoffering aan de
Mode te weigeren, die tefFens de post van Cicesbeo wei•
gerden waar te neemen ; doch weinigen kunnen langen
tyd den vloed des heerfchenden denkbeelds wederí}aan.
Zeer oplettend zyn de Genueezen omtrent hunnen Godsdienst; behendig woonen zy de Mis by, en zyn verbonden in veele broederfchappen van boetedoening ; zich
verpligtende om de Zieken te bezoeken en de Dooden
Xz
te
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te begraaven. — Ik had niet veel gefpreks met myne
byzondere Vrienden, over dit onderwerp; fchoon my nu
en dan door anderen Vraagen werden vodrgef eld , ten
opzigte van onze Engelfche Kerk. Naaide maal _myn eenig
doel, in gefprekken over den Godsdienst, altoos daar
heenen ftrekt, om Liefde te bevorderen, en Afkeerigheden te verzagten , gedroeg ik my Reeds daar mede overeenkomflig, by die gelegenheden.
Zy, met welken ik in dusdanige gefprekken geraakte,
drongen aan op de noodzaaklykheid van de Biegt. Ik
beduidde hun, dat onze Kerk die vertroosting verfchafte
voor die dezelve begeerde, en dat elke Sete onder de

,

Christenen, in geestlyke zaaken, de raadpleeging met de

Bedienaaren van het Euangelie toeftondt. Dit oordeelde
men niet voldoende ; want de Rooinsch- Catholyken merken de Biegt aan, als een onvermydelyke pligt. Ik waag
verre aan te duiden de ongelegenheden , welke-devan
konden ontftaan uit flegte Biegtvaders, enz. Zy wilden
niet toeflemmen, dat 'er eenige ongelegenheden uit konden
voortkomen: want dat ' naauwlyks ooit een Biegtvader het
beftaan had, den Eed van geheimhouding te fchenden; de
weinigen, die het immer ondernamen, waren, naa dit
Godloos misdryf, wonderdaadig met ftomheid gefaagen !
Allerongerymdst dunkt het deu Roosnsch- Cat holyken
hier, dat onze Koning het Hoofd der Kerke is: doch
zy vergeeten , dat 'er geene ongerymdheid beftaan kan,
of men moet een vast punt hebben om dezelve te
bewyzen: 't geen allen moeten toeflemmen dat hier geheel ontbreekt. Een Engelschnian verflaat, wanneer by
den Koning het Hoofd der Kerke noemt, daar door niets
anders, dan dat de Paus dit Hoofd niet is. Ik vergun
Genueefche Vrienden daarom zich met dit-demyn
denkbeeld van ongerymdheid zo zeer te vermaaken als
het hun behaagde.
Ik geloof, in de daad, dat zy, ten mynen opzigte ,
fiiets anders gevoelden, dan liefderyk mededoogen ; en
als ik hun de weezenlyke deelen des Protef^antendoms ophaalde , fcheenen zy my aan te merken als een Byna
Christen ; zeggende misfchien by zichzelven : „ Gave
„ GOD! dat gy het niet byna, maar geheel, waart!"
Het is opmerkelyk , dat de Genueezen de Engelfchen
bykans in 't zelfde licht befchouwen,tals wy hun doen:
een achterhoudend, trotsch, Volk; zich liever by elkander vervoegende, dan met Vreemden verkeerende. Nog-

thans
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thans zyn zy zeer in hun fchik, wanneer een Engelsch•
rnnn in hunne gezeifchappen wil komen; hunne zeden,
taal, en gewoonten aanneemen , en de Zeldzaamheden
hunner Stad bewonderen. Onze Manufauuren zyn zeer
by hun gezogt , fchoon zy in wyze van Kleeding de
Franfchen meest volgen. Niettegenflaande het te Genua
Zeer gebruiklyk is te voet te gaan, doet men dit meeat
altoos met den hoed onder den arm: want men zou het
hoogst onbeleefd vinden , als iemand in een gezelfchap
kwam met het hair door het opzetten van den hoed itt
wanorde gebragt.

PALEMON.

Harders Overdenking.
y een kronkelend Beekje , wiens hobbelende Golfjes, door
B
een ligt Windje dat uit het zwoele Westen bloes, bewogen,al dartelend door elkanderen fpeelden, terwyl in de kristal.

lyne Stroompjes eene ontelbare rnenigte bruingefchubde Vischjes
al hobbelend door de Golfjes, ginds en herwaards, zwommen;
in een der aangenaamile ftreeken van het Land , was PALZwoN neérgezeten op een groen Moschheuvelcje, in de fcha.
duwe van een lommerryk Prieeltje; eene plaats even zo ver
voor 't gezigt , als wegens het gezang der Vogeltjes-rukly
fireelend voor het gehoor, om eenen wellust te frnaken die
geen Vorst of Koning ten deele valt.
Welke aangename geuren fpreid hier de ruikende Jasmyn
door alle fireeken, daar de fchoongecouleurde Camperfoely,
terwyl zy als met verrukkende Omhelzingen het geboomte
fchynt te fireelen , hare verkwikkelyke en aangename geurea
wyd en zyd uitbreid, en het oog als betovert. Hier
vertoonen de zagte Camillen een fchoon en levend Veldcapyt,
—Al 't gebloemt was verrukkend zo wel in geur als kleuren , en 't geboomte verkwikte het vrolyk hart door zyne
frisfche en koele fchaduwen.
1-her, fprak de vergenoegde Harder hier Is de ware
verblyfplaats van aardsch genoegen, van onfchuldigen wellust;
want door de verrukkendfte gezichten word het begeerig oog
verzadigd, zo dra de Zon zagtjes begint uit de Oosterkimmen te ryzen , en het goud wyd en zyd op de Velden en
Akkers te fpreiden. Zagte dauwdrupjes hangen even
als fchoone paerlen allerwege op het mals en teder Gras, en
verkwikt het lie9yk ruikend gebloemte , dat zyne verlooren
krap,
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PALEMON,

Eene onkragten op nieuw door dezelve herifeld voelt.
nagaanbre fchoonheid vertoont zich alom door de ruime Velden eene fchoonheid die tevens vervrolykt, en het hart
tot warme dankbaarheid opwekt.
Hier verfchaffen de koele fchaduwen van digt ineen geítreiigelde takken tegen de brandende hitte van gloeiende Zo.
Meusch en Vee
nierdagen , een verkwiklyken Lommer.
zoekt dan den verfrisfclienden lommer of fchaduwe of een
vlietenden Stroom, ter verkwikking. b Gy digt bewasfen- en
fchaduwrylce Prieelen , in wier groene gewelfde daken het
tervrolyk zingend gevogelte veilige fdhuilplaatzen zoekt
wyl het gerust en onbezorgd liefelyk zit te kwinkeleeren
met hoe veele fchoonheden
met hoe veele oog en oor
verlustigende cieraden, pronkt gy.
Hier was PALEMON op een Moschryk Heuveltje neêrgezeten
.--.-- een bemoscht heuveltje tot een zagt Zitbankje gevormd.
Hier was de plaats alwaar hy dagelyks gewoon was zyn
Hier was de plaats, waar
grootfte vermaak te fmaken.
by onverzadelyken wellust genoot.
Dan, wanneer de
Zon uit den Oosten oprees, bezogt hy al vroeg deze .aangename plaats, en als de dag daalde, en 't alkoesterend Zonlicht
zyn laatffe glans aan de Westerkimn1en verfpreidde, ver.
frisfchende Avondbonden , die de vermoeide leden van den
arbeidzamen Akkerman verkwikken , en aan zyne vermoeide en
afgefloofde leden wederom de kragten herlellen, die
het Vee verkwikt, dat met langzamen tred flalwaards komt,
terwyl een frisfche dauw het als in eenen damp verbergt,
een zagte dauw, welke zich allerwege langs de Velden ver.
fpreid. A Welk een vermaak! welk een wellust
fchenkt dit oord aan eene gevoelige ziel. Juichend paart
PALE MON dagelyks zyne gezangen met die van den vrolyken
Landman, die, na het volbrengen van eenen zwaren arbeid, den
Lof zynes Scheppers zingt. Dan fluit PILEMov den dag
met verheugde en dankbare Avondzangen, die van den Wildzang in de digte bosfchen verzeld worde.
Een flille
nagt verkwikt hem met een gerusten flaap.
Hy faapt gerust tot aan den morgen, eu word door het zangryk Choor
begroet , dat de blyde aankomst van den dag vrolyk ver•
welkomt.
Hoe verrukkend vertoont zich al de Natuur!
Iedere
dag is een opvolging van vermaak én genoegen.
Iedere
vrolyke morgen, die daagt, word van 9t1 wat leeft blymoedig
verwelkomt. Iedere blyde morgen word vervangen van
eenen fchoonen middag , welke niet minder door de blyde
bosch- en veldbewooners met liefelyke gezangen verwelkomt
word terwyl de betoverende Nachtegaal met verruk•
kende toonen in de bladerryke bustcher al den dag zingt
tot
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cot In den laten Avondl}ond , en het luisterend oor vervult
met de innemenile Zangtoonen.
Zo verrukkend is de Natuur, waarin PALEMON al zyn ge noegen en vermaak vindt ; dezelve overpeinzende in Rille rust
op zyn zapt Moschheuveltje gezeten. Zyne gevoelige
Ziel, op den duur door dezelve getroffen , linaakt den onverbeeldelykften wellust. Gy,, G verrukkende Velden, wie
zou door uw fchoon niet getroffen worden , vooral in zulke
oorden ,waar gy de treffendfte bekoorlykbeden ten toon fpreid!
De arbeidzame Landman, vermoeid van al den dag te
als de koele
zwoegen, herfielt zyne verloren kragten
Vee en Mensch
en verfrisfehende Avonditond aankomt.
worden verkwikt, en vermaken zich in de befchouwing van
alle de ten toon gefpreide aanminnigheden. Hoe veel ver.
fchilt het vergenoegde Landleven van dat des vadzigen Stede.
lings , waar men veele ledige en luie (lagen gewoon is door
te brengen. De eenvouwige Landman verkiest te regt
het lugte en gezonde Landleven ver boven dat van bemuurde
Irr de Steden woont ook bedrog,
en dampige Steden.
Het krielt 'er
dat de eenvouwige Landman niet kent.
De Steden zyn gewoonlyk vol bevan Nyd en Listen.
driegers en valschaarts — daar op het Land niet anders woont
dan opregte eenvouwigheid, en het grootst vermaak.
Hoe
gerust leeft de Landman, en is ce vrede met zyn Erf.
Haat , nyd , list en bedrog is hier geweerd, en word 'er riet
Buiten woont niet angelyk in muffe Steden gevonden.
op
ders dan het zuiver(ie her onfchuldig(l:e vermaak.
daar in de
het Land woont de diepe eenvoucvigheid
Steden weidfche pragt, en verkwistende weelde, woont.
Buiten vindt men nog de ware en zuivere nederigheid en
oprechtheid ; daar de Steden krielen van opgeblazen TrotschDaarom verkiest de eenaarrs en gevaarlyke Bedriegers.
vouwige PALEMON het vermakelyk Buitenleven ver boven her
woelig en bedorven Stadsleven. — De logge Stedeling ligt
nog te ronken, als PALEMON zich al bevindt in de wyde Vlakten, en zich verlustigt in de befchouwing van de fc.hoone
en milde Natuur. Met het aanbreeken van den dageraad ryst by
al van zyne Legerbede op — wanneer zommige Stedelingen
zich maar eerst ter rust begeeven -- of zich nog wel baden
in dartele, in de fchuldig[te, wellusten — zeer gefchikt om den
mensch duizende van ongemakken op den hals te laden, waar de
die de eenvouwige Landman in 'c
Landman niet van weet
geheel niet kent. — Wanneer de dartele Stedeling zich nog
maar naauw ter rust heeft begeven, om zyne door den wellust
dan wandelt reeds
verloren kragten wat te herpellen
de Veldeling de bekoorlyke wyde Vlakten door, alwaar by
van al de natuur word aangelagchen , het geen hem een zul.
veren, een onvermengden, wellust fchenkt — oneindig edeler.
X4
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dan welke de Stedelingen zoeken in hare dartele vermaken.
Hier word hy op de verrukkendt'e fchoonheden vergast s
terwyl menige Stedeling , menige vadzige Stedeling, al dat
Schoon verfaagt ; liggende het groottte deel van den dag op
zyn Legerslee te ronken , onaandoenelyk voor wezenlyke
vermaken.
PALEMON fmaakt alle de genoegens op het zalig land, welke
eene ílille kalmte aan de ziel bezorgen. Dit zalig Lot ver.
wisfelde by voor geen Koningskroon, noch voor het ver.
wyfde leven van menigen dartelen Stedeling. PALEMON
flaapt geruster op een handvol hroo , of in het malfche Gras,
dan de onrustige Vorften op het zagte dons. Wat flaapt
de Landman gerust --- de dagelykfche bezigheden fchenken
hein de zaligfte rust zonder eenigen kommer of zorg, door
welke veele Grooten der aarde verteerd worden. Afgemat
van zorgen, brengt veelal de Vorst veele flapelooze nagten
door. Zo veel verfchilt de hoogheid by de lage en diepe
eenvouwigheid, dat de laatfte ons de hoogfle aardfiche gelukzaligheden fchenkt; terwyl de eerde niets baart dan geduurige
kwelling en verdriet: want neen Raapt veel geruster, zonder zorgen, op den harden grond --- dan op de zag(ie bedden wanneer men, afgemat van zorgen, jammerlyk gefolterd word.
Met het opgaan van den dageraad verlaat PALEMON vrolyk
zyne Legerltede. Hy ziet de Zon uit de kimmen ryzen, en
hare eerfle ftralen op de toppen der heuvels verfpreiden.
Dan lacht hem al de Natuur aan en in. den vroegen morgen word by op de verrukkendlle fchoonheden onthaald Schoonheden, die de vadzige Stedeling verfaapt —
of die by ten minuien niet kent, om dat hy, veel te veel ver
aan zyne bedorven levenswys , gewoon is de orde in de-flad
Natuur om te keeren; gebruikende veelal den dag voor den
nags, en den nagt om te waken den dag op zyne LegerRede te blyven ronken.
Als de blonde dageraad aanbreekt dan daagt ook het
geluk van PALLIMON met denzelven. —Te gelyk met het opgaan van den dag ryst ook PALEMON'S genoegen. De
fchelle Leeuwrik verwelkomt hem in de Velden, terwyl by al
zingende uit het malfche Gras opryst, en trillende op wapperende Wiekjes de Lugt inroeit. — De bonte en gefpikkelde
Melkkoejen lekken vast de zagte paarldruppelen van de
jeugdige Grasfcbeutjes , en welriekende Kruiden, en geurige
Bloempjes. --- Al bulkende verwelkomen zy PALEMON in de
groene beemden, terwyl hy alom onthaald word op de liefelykile balzemgeuren , welke zich wyd en zyd door de ruime
Velden verfpreiden. Al 't gebloemt, door zagre dauw•
druppeltjes verkwikt , opent zich, en lacht de opkomende Zon
vriendelyk aan. — De bruin gefchubde Viscbjes dartelen vol
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vreugd door de fpeelzieke golfjes, en vermaken zich dartelende
Land- en Watervogels beginop de hobbelende baartjes.
nen de flemmen zaam te paren, en vereenigen een geluid, dat
llerwege het oor llreelt, het hart verrukt, en de ziel in onvermengden wellust wegvoert
een wellust oneindig hoo.
get te fchatten, dan waarop de Stedeling roemen kan
een wellust , die men te vergeefsch in de Paleizen der Groo.
zen , of in de Zalen der Vortken , zoekt.
Dezen wellust
fmaakt men op het Land — en op het Land alleen.
Zo woont Buiten het vermaak — het vermaak alleen woont
op het Land — liet vermaak dat PALEMON op het Land geniet,
Zou by voor geen Koninglyke kroon verwisfelen. — Buiten
woont niet anders dan vermaak;
maar in de Steden woont
veel kwelling en verdriet
waarvan ze veelal krielen.
Buiten ademt men eene vrye Lugt
daar de Steden veelal vol lchadelyke dampen zyn , zeer verderfelyk voor
de gezondheid, — en doodlyk voor hun, die met fleepende
kwalen zukkelen.
Hoe heilzaam is het buitenleven
voor de zukkelende Zieken!
Hier vergeet men al zyne
zorgen, en de fpaarzaamheid is heilzamer, dan de beste Artzenyen.
Dit alles zat PALEMON te overpeinzen aan den kant van een
kronkelend Beekje, welks hobbelende Golfjes, door zwoele Weste Windles bewogen , al dartelend door elkanderen fpeelden.
Dit alles zat PALEMON dagelyks te overweegen in de,
fchaduwe van een lommerryk Prieel. flier zat by op
een zagt Moschheuveltje, en fmaakte dag aan dag de edelfte
Vermaken.
C. v.

D.

G.

COG$IF, OF HET ONGELUKKIG BEZOEK.

Eerie Vertelling.
(Uit het Fransch.)
en myner Vrienden voerde my op zekeren tyd te ge.
gy zit te veel t'huis , gy ziet geen
E
moete
• gezelfchap genoeg, en inzonderheid bezoekt gy de Grooten
: „ COGRIF ,

„ te weinig; boe eentoonig dikwyls de verkeering met zom,, enige Grooten moge weezen, is 'er doorgaans in hun ge„ zelfchap meer te haalen dan te verliezen. Ik ken 'er vee.
len die u wel gezind zyn; kom ze zien COORIF, gy mooJt
,, u een vriendlyk en heusch onthaal belooven."
Ik liet my overhaaleu; ik kleedde my aan , en, om een=
pru
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proef te neemen, ging ik dien middag eeten by een Heer, d1
een talryk gezelfchap wagtte : „ 't Is noodig," 1prak myn
Gids, „dat gy, vóór wy daar komen, eenige onderrigting hebt
„ van de Gebruiken in dit Huis: de Heer is zeer ligt geraakt;
doch ik zal u op den voet trappen, telkeu maale als ik u
„ ergens voor wil waarfchuwen. Voor 't overige is by eert
,, zeer braaf Man, zeer edelmoedig, verfiandig, kiesch."
Dit laatite bemoedigde my. Ik trad binnen ; men diende my
aan ; het geheele Gezetfchap fond op ; ik groette eerst derf
Huisheer, vervolgens den geheelen kring van Gasten; my weder tot den Gastheer vervoegende, reikte hy, met de uiterfte
beleefdheid, my de hand toe, zeggende: „ Ik kende u reeds,

„ zonder u gezien te hebben; doch ik ben verrukt dat men
„ den gelukkigen inval gehad heeft om u hier te brengen." --,-„ Myu Heer," was myn antwoord, „ men heeft geen Geweld
,, behoeven te doen om my hier te brengen." St. St. zeidé
myn Vriend zeer Hilletjes , en trapte my op den voet ; my
voorts influisterende: gebruik nooit het woont 'Geweld by myn
Heer ***, by heeft 'er een wederzin tegen opgevat, naa dat
by eene illaire d'honneur gehad heeft, waarvan hy liegt af.
kwam. „ Ach Hemel ! was myn antwoord, het finert my hertz
„ reden van floorenis gegeeven te hebben ► en ik zal
„ het woord Geweld uit myn Woordenboek doen , zo dikwyls
ik in dit huis den voet zet." In de daad, ik had opgemerkt , dat zit woord den Gastheer hadt doen agterwaards
treeden, en het voorhoofd frontzelen. Ik bemerk wel, fprak
ik by my zelven, dat men wel zeer op zyn hoede moet weezen, ais men de lieden niet kent.
Ondertusfchen vroeg men my na verfcheide dingen, myn toefland betreffende. Erne zeer bevallige Dame voerde my te
gemoet : „ Myn Heer COFRIF , ik flierf van trek om u te zien:

doch ik had niet durven denken dat dit geluk my heden zou
gebeuren." „ Mevrouw," hervatte ik , galant op myne
wyze , „ dan weet ik wie het meest wint by deeze verrasfing."
St. St., myn waarde COGRIF, (preek nooit van winnen in dit
hzris; de heer kan dit waard niet hooren zonder dsardoor ten
flerk/len getrofen te worden , zints by zeker Geding in 't welk
hy dagt te zullen winnen , verlooren heeft. N1yn Vriend my
dit vermaanende, tradt my zeer gevoelig op den voet. Merk
hier op, dat ik een grooten Likdoorn op den voet had , die
my geweldig zeer deed, toen myn Vriend den zynen op 't
midden daarvan zette. „ hemel!" fprak ik by my zelven,
„ ik ben zeer liegt op de zaaken van dit huis afgerigt; men
„ moet hier wel door en door kundig weezen, om niets kwa„ lyk geplaatst te zeggen "
Men ging aan tafel; myn brood was wat korttig gebakken;
ik ben geen liefhebber om Houtskool met myne tanden fyn te
maaien; ik fneed de korst met myn mes af; geen minuut was
ik
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ik 'er mede bezig. Myn Vriend dagt ik dat my den voet
deeze keer zou ltukken getrapt hebben. Wat hebt gy gedaan?
fluisterde by my in 't oor, onze Gastheer kan niet verdraa

cte korflen van het Brood Jnydt , naa dat by een-gen,datr
Maitresfe verlooren heeft, die by fnoorlyk beminde, en gewoon
was de korflen van zyn Brood te Jnyden. „ Ach !.` voeg'
de ik hem toe, „ wat ben ik lomp! doch waarom hebt gy
„ my van dit alles niet vooraf verwittigd ?"
Ik waagde het onder het Desièrt te zeggen : „ Die Wyn is
„ uitfteekend, zyns gelyken groeit niet op Parnas, en ik zou
„ honderd Fonteinen , als de Hippocreen, voor een Stuk van
deezen Wyn geeven." - Naauwlyks had ik deeze nood_
lottige woorden gefprookeu, of ik zag rondsom my niets dan
donkere gezigten. Onze Gastheer werd bleek, en fcheen
in flaauwte te zullen vallen. Myn Vriend trad my weder
op den voet; doch by trilde als een blad, en ik voelde het
beeven van zyn voet. „ iVlyn Hemel!" vroeg ik hein ítille.
tjes , „ wat heb ik gedaan? wat heb ik gezegd, dat zo ver „ fchriklyk is? ik weet niet hoe het te maaken, indien
„ gy my niet uit deeze verlegenheid redt." In de daad,
hervatte myn Vriend, deeze zaak loopt ernflig, en ik weet niet
hoe dezelve te herflellen. Gy hebt van een Fontein gefprooken;
dit woord Fontein is een donderjlag in 't oor van onzen Gastheer, zedert by een klein bruin Hondje in een Fontein, twee zny-

ten van zyn Landgoed, verlooren heeft. Schrik bevangt hem op
't hooren van iets, dat tot een Fontein betrekking heeft.
Naa deeze zo veel ontlteltenis baarende onvoorzigtigheid,
fchoot my niets over, dan te zwygen op alle Vraagen, my
gedaan. Ondertusfchen verzogt men my om te zingen. Weiger het niet, zeide myn Vriend , my weder op den voet
treedende, onze Gastheer heeft een wederzin in allen, die ziele

laaten bidden; dit heeft op zyn gel/el eene zonderlinge uitwer.
king. „ Maar wat zal ik zingen ?" IVat u behaagt.

Her op ving ik een nieuw Airtje aan, waarin by geval de
naam van ELisK kwam..,. Op dien naam viel onze Gastheer
agterover van zyn flocl , alle de Gasten zagen my woedend
aan , de Knegts liepen hunnen Heer te hulp. Nu werd ik
raadloos. Myn Vriend mogt my op den voet trappen; maar ile
fond op, nam myn hok en hoed, en liep, in die verwarring,
ten huize uit; zweerende, dat, indien ik ooit wed.r in dit
huis trad' om te eecen, hongersnood my daar toe zou moeten
dwingen.
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GEESTIG ANTWOORD VAN DE VZRGENNM.

312

GEESTIG ANTWOORD VAN DEN GRAAVE DE VERGENNES.

een dmericaansch Fregat,

e Heer
met een
Brik uit dat zelfde Land, op Zee ontmoetende, ontving
D
van deeze beide de gewoone Eerefchooten. Hy beantwoordde
DE LA MOTHE,

zulks door negen fchooten, de gebruiklyke Eergroet aan de
Vlaggen van Republieken. --- De Engelfche Staatsdienaar te
Parys, ten Hove van Verfailles dit verneemende, vervoegde
zich onmiddelyk tot den Graaf DE VERGENNES , met klagten
over deezen hoon , als behelzende eene erkentenis der dmericaanfche Republiek, en verzogt deswegen verklaaring uit den
mond des Franfchen Staatsdienaars. Deeze, de houding
eens grootlylts verwonderden aanneemende, antwoordde onmiddetyk: Het was misfchien een Wedergroet op die, welke gy voor
gedaan hebt aan de Corficaanfche Vlag , toen uw Hof wist -hen ,
dat de Koning, myn Meester, deeze Eilanders als Muitelingen be-

handelde!

STAATKUNDIGE BELYDENIS AAN DE fv GRAAVE DE VERGENNES
TOEGESCI -IREEVEN.

(Uit het Pourtrait du Compte DE VERGENNES.)
wil , dat de Franfche Staatsdienaar de Graaf DE VER.

naa dat by dertien jaaren aan het roer der Bui.
M
tenlandfche zaaken gezeten hadt, deeze Staatkundige Belydenis
GENNES,

Het is volstrekt noodzaaklyk de Engelfchen te haadeed:
den Keizer niet te
de Spanjaarden te vleijen
„ ten,
op een goeden voet met Pruisfen te lee„ beledigen
de Hollanders in onze belangen over te haaien
„ ven
de Turken te befchermen — Rome te eerbiedigen —
de opkomende Republiek van America te onderfchraagen
— Zwitzerland by te Haan — en op het gedrag der yolk.
„ plantingen agt te geeven."

MENGELWERIK 9
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN VtiEETENSCHA.PPEN, BETKEKKELYK.

AANPRYZING VAN GOEDKOOPE VERMAAKEN.

(Uit de Letters from a Father to a Son, by Mr. J.
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WAARDE ZOON

weet, hoe zeer te vergeefsch de Wysgeeren valt
alle Eeuwen getrast hebben cie Me,d' ;iep; van zegt
to, Vermaak af te vrekken, en 1ILInne aandagt te vesti.
gen op eenig enkel en 11oo pst God , 't geen al liet
overis7e voor hurl overtollig zou doen waden. De ftem
der Natuure fprak in hui biunentl:e te fterk , dan dat
voort iriften van Kunst dezelve zouden kunnen doen
zwygen. De 1\'lenfciien hebben het altoos tot een groot
voorwerp van bun leeve.n geleld, zo veel en zo ver
Vermaak te genieten , als zy zich konden-fcheilnr
verfchaffen. — Het woord in den ruimten zin genomen zynde , en het plan des genots wyd genoeg uit
zo ten aanziene van & foort , als van de-itreknd,
duwring ,zie ik geen reden om in dit oognurk iets kwaaii
te vinden : en verwast geen voordeel van een Stel.:el
van Zedekunde voor de Schoolen, en een ander voor tiet
daa.dlyk leeven , te vervaardigen.
Derhalven veronderfteld, dat het Einde, om Vermaak
te neemen, binnen zekere paales olnfcilreeven , goe linearing verdient; dan zyn ook de Middelen, om dit Einde
te bereiken, een gefchikt voorwerp om voorfielt ld te
worden door de zodanigen, die by ondervindin - de XVereld hebben leeren hennen, aan zulken, die deeze les fen nog behoeven. Ja ?refs is Glit een belangryk Onderwerp, en welk% ontvouwing binnen de grenzen ligt der
menschlyke Rede.
De raad om onze Begeerten te bepaalen, waar op alle
de Zedeleeraars der Oudheid aan-ironzen , is eene zeer
gewigtige tot het verkry en van aar Geluk. Het zou
nnogthans een mishegrip ween te !lelien , dat de onerr•
Y
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derdrukking der Begeerten, op zichzelve aangemerkt, tot
Geluk leidde. 'Er kunnen geese Genietingen zonder Begeerten weezen : want , in deeze laatfte voldoening, is
alle Genot , zo verílandig als zinnelyk , gelegen. De
Wysgeerige Aanhangen , derhalven, die aandrongen op
Bene geheele uitrooijing der Begeerten , als noodig tot
Geluk, ítonden onder den invloed van eene gekunflelde
Wysbegeerte , gegrond op een misverlland van 's Menfchen waare natuur en beflemming.
Maar, aan den anderen kant, zyn onvoldaane Begeerten , of liever zodanige Begeerten , op welker voldoe.
-Ding wy geen redelyk vooruitzigt hebben , de bronnen
van de grootte verdrietlykheden des leevens. De waare
kunst onzer Geluksbevordering betaat, derhalven, in onze
Begeerten evenredig te maaken aan de Middelen, welke wy
tot derzelver voldoening bezitten; of, met andere woorden, in fmaak te hebben in Verkrygbaare Vermaaken.
Naauwlyks is 'er een Leevensfiand, waarin eenige aan
dit fluk niet noodig zy : want de Begeerte is-dagtop
zo geneigd de maat van tegenwoordig genot te overfchreeden by Lieden van den hoogften , als by Perfoonen van den laagflen , rang. - Doch byzonder komt deeze
•inagtneeming te pasfe in dien Leevensftand, waar eens
meer of min aanzienlyke opvoeding , en vrye ver
Lieden van de hoogfte ringen in de Maat -keringmt
denkbeelden van voldoeningen ge.-ichapy,deftrln
koesterd heeft, welke de middelen doorgaans niet toelaaten te verkrygen. Beroepen, die men posten van eer
en aanzien noemt, komen hier bovenal in aanmerking,
en veelen, daar toe opgeleid, betaalen eene zwaare fchatting voor de voorregten aan hunnen Leevensftand ver.
knogt, ter oorzaake van de geduurig aanhoudende kwel.
ling, ont(laande uit onvoldoenbaare wenfchen.
Het Beroep , 't geen gy verkoozen hebt , verbiedt,
op eene byzondere wyze , het inwilligen van zodanige
Begeerten, die het bezit van rykdom vorderen. Om gelukkig te zyn is het noodig, dat gy goedkoop gelukkig
moet worden. En ik verheug my op de overdenking,
dat veele bronnen van genot ten vollen voor u open
Haan, welke u, zo zeer als iemand, bykans in Raat ftel.
len , om waare Vermaaken te genieten.
Het voor toegeílaan neemende, dat gy de hoogfle voldoening zult zoeken en vinden in het volbrengen van de
post, waar toe gy geroepen wordt , zal ik thans u
eeni-
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Benige van die Voorwerpen aanwyzen, na welke gy uit
eigen verkiezing moogt (laan , en in welker genot gy
uw overfchietenden tyd, op de gelukkigíie wyze, kuilt
befteeden.
Aan het hoofd van alle Vermaaken, die zich aan een
Man van Opvoeding aanbieden, mag ik, met zeer veel
vertrouwen , plaatzen het Vermaak , 't welk de Boeken ver
duurzaamheid , in ge.-fchaen.Ivrid,
maklykheid van verkryging, kan geen ander daar mede
om den voorrang dingen, en, in het opleveren van daad
Vermaak, behoeft deeze bron voor weinige te wy.-lyk
ken. — Verbeeld u, dat wy het in onze magt hadden, de Schimmen van de grootfte en verftandigfte Mannen , die immer beltonden , op te roepen, en hun te
verpligten om met ons in onderhoud te treeden, over de
belangrykfte onderwerpen — hoe groot een voorregc
zouden wy dit agten! hoe verre verheeven boven
allen ander gemeen genot ! Dan, in eene welvoorziene
Boekery, hebben wy, met de daad ,dit in onze magt. Wy
kunnen XENOPHON en CESAR vraagen na hunne Veld.
tochten; DEMOSTHENES en CICERO voor ons laaten pleiten; ons in de gehoorzaalen van SOCRATES en PLATo vervoegen ; en betoogingen van EUCLIDES en NEwToN zien. In Boeken hebben wy de uitgeleezendfte gedagten van de bekwaamfle Mannen, op de beste wyze,
voorgedraagen. Wy kunnen, naar ons welgevallen, botheid en onbefchofrheid uitfluiten, en onze deur alleen
openen voor vernuft en gezond verftand.
't Is noodloos hier te herhaaien de hooge aanpryzin.
gen , welke aan de beoefening der Letteren gegeeven zyn
door Perfoonen, die den vryen toegang hadden tot, alle.
andere bronnen van Genoegen. In ftede van CICERO by
u te laaten fpreeken , zal ik u, op eene eenvoudige wyze, myne eigene ondervinding, ten aanziene van dit on.
derwerp , opgeeven.
Indien Huislyk genoegen, in de eerfte plaats , rot he
geluk myns leevens toegebragt heeft, (en ik zou ondankbaar weezen , als ik dit niet erkende,) moet ik,
buiten twyfel, het Vermaak, 't welk my de Boeken fchou.
ken , in de tweede plaats (tellen. Zonder Boeken was
ik nooit in (laat eenen enkelen dag tot myne volkomene
voldoening door te brengen : met Boeken was nimmer
een dag myns leavens zo donker, of dezelve werd daad
door
Yz
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door eenigzins opgeklaard. Pyn en ziekte zelfs zyn `er,
om zo te fpreeken , voor een wyl, door weg geweerd.
Door het gemaklyk middel van een Boek in myn zak te
hebben , wist ik menigmaal lange dagen en nagten , in
de onaangenaamile vakken van myn Beroep, door te brengen met eene gemengde aandoening van weltevredenheid en ongeduld. Dusdanige voorvallen hebben my een
voldingend bewys opgeleverd van de mogelykheid om
goedkoop vermaakt te worden, en van hoe veel aanbelangs
het is, tot de fom van het menschlyk Geluk, kleine oplettenheden niet te verzuimen, om het meeste genot te
trekken van het leeven, zo als het valt.
Leezen mag, in welken zin ook genomen, een goedkoop
Vermaak heeten. Een ƒmaak voor Boeken, 't is waar,
kan men kostbaar genoeg maaken: doch dat is de fmaak
voor -Uitgaven, Banden en Druk. Indien gy u voldoen
kunt met het verftaan van de meening eens Schryvers,
op eene gemaklyke wyze, zal een Kroon, aan een Boe
uitgegeeven , even zeer uwe behoefte vervul--kenjtal
len, als een Guinje in een voornaamen Boekwinkel.
Leer ook onderfcheid maaken tusfchen Boeken die geleezen kunnen worden ,en Boeken die gehouden dienen te worden. Van de eerstgemelde foort zult gy overvloeds genoeg vinden in elke Leesbibliotheek, waar men voor wei
te recht kan; het gebruik van deeze is voor-xtigelds
den Letterminnaar, om zyn geest, niet om zyn Boeken
Geen toeftel , geene bepaaling van-kas,
te vullen.
tyd en plaats, is noodig tot het genot van Leezen. Uit
het midden der drukte en woeling kunt gy, door de
Toverkragt van een Boek, u overbrengen tot de toonee•
len der vroegste eeuwen • en verstafgelegenite landen;
daardoor u zelven ontheffen van tegenwoordige zorge
en vermoeienis. „ Aangenaame buigzaamheid van 's Men„ fchen geest," (roept STR.RNE uit, als by een voorval
van dien aart in zyn Sentimental Yourney 'verhaalt,) „ die
„ zich op éénmaal kan overgeeven aan begogelingen,
„ welke de verwagting van kommer en lastige oogenblikken doen verdwynen ! "
Het naaste der gemaklyk verkrygbaare Vermaaken ,
welke ik u , wilde aanwyzen, is dat der Verkeeringe. Een
Vermaak van prikkelender aart dan 't geen uit Leezen
ontftaat: naardemaal wy in de Verkeering niet alleen de
gevoelens van •anderen ontvangen; maar ook onze eigene
meq
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imededeelen : uit dit wederzyds ontvangen en mededeelen, oniftaat eene belangneeming, welke Boeken in geene
daar aars gelyke maate kunnen geeven.
Ge(chiktheid tot Verkeering hangt af van den voorraad
van denkbeelden in den geest opgelegd, en het vermogen
om dezelve mede te deelen. Deeze zyn, voor geen gering gedeelte, de uitwerkzels van Opvoeding en hebbelyken Omme rang, en worden tot een zeker punt begun.
ítigd door aanzienlykheid van rang. — Maar dit is alleen tot een zeker punt: want wanneer gy komt tot
dien rang , waarin zinlyke lust , bedryflooslreid en uit•
fpanning, begunlligd worden door ruimheid van middelen, verliest gy meer door de verzwakking der zielsver.
mogens , dan gy kunt winnen door eene meerdere be.
fchaafdheid van zeden en fraaiheid van voorfl:el. En, in
de daad, 'er zyn onder ons veelen van den hoogten
rang, wier ommegang zelfs de laatstgemelde hoedanigheden ter aanpryzing derft, die, aan liet gebrek van voeg.
lyke uitdrukkinge, de gr otrle ruwheid van taal en ge
toevoegen. In losbandigheid is eene ingewortelde-drag
laagheid , welke aan de verheventle Standen zelfs een
fmet van onbefchaafde ruwheid aanwryft. Als men in 't
gezelfchap van die zogenaamde Aanzienlyke Lieden een
luidrufti<< g^fchreeuw hoort over Houden en Paarden, als
zy twisten over Speelfchulden , als zy daaronder gefprekken van nog ruwer aart vermengen, kunt gy uit
de woorden en ífoffe des gefpreks niet opmaakera , of
gy luistert na cie Heeren die op de bovenkamer zitten,
dan na de Stalknegts beneden. Het is in geenen deele ongemeen, in dat zogenaamd best Gezelfchap, het Jleg#Jte Ge fprek te hooren.
Indien uw Charaé er en Leevensftand u voor altoos uit
zulke Gezelfchappen , hebt gy geen reden om-fluitenva
over dit verlies te klaagen. Het zal ruim en ryklyk
vergoed worden, door de gelegenheden, welke zich aan
om eenen vryen Ommegang te hebben met de-biedn,
welopgevoedttk en redelykfte van beide de Sexen , by
welken voeglykheid van Zeden en verfcheidenheid van
Kundigheden altoos op hoogen prys (ban, fchoon flegts
middelmaatig vercierd met de voordeelen van ruime middelen.
Nogthaus wilde ik, met dit alles, u geen te kieskeuri•
gen finaak inboezemen , ten aaniziene van de onderwerpen en den ftyl der Gefprekken : mits dezelve de wee.
y3
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zenlyke deden bezitten van gezond verfland en nuttige
kundigheid. — Order de zodanigen, die maar zeer weinig
genooten hebben van de voordeelen eener befchaafde Opvoeding, treft gy menigmaal Perfoonen aan, bedeeld met
eene natuurlyke fchranderheid , en eene gefchiktheid om
;aanmerkingen te maaken, die beide onderhoud en leering
verfchaffen. Wie zou niet wenfchen kennis gehad te
hebben aan FRANKLIN, toen hy nog een Boekdrukkers
zelfs lchoon hy nimmer opgefteegen ware rot-gezlwas,
een der uitlleekendfie Characters zyner Eeuwe? Onder
daad, kan men krygen van bykans ieder-zigtn,de
mensch, in hukken , behoorende tot zyne bepaalde lee.
venswyze. Geraaken wy in gezelfchap waar men weinig
ie wagten heeft van algemeene ftoffen des gefpreks, dan
is het best aan het onderhoud eerre wending te geeven
tot die bepaalde onderwerpen, in welke zy bedreevenheid
bezitten, en men zal zyn voordeel kunnen doen, zelfs
.met deeze minst beloovende ltoffen. --- Ook is de
.Nensch, in eiken (land, een welwaardig voorwerp van
betragting; en de Befchouwer van den Mensch kan
veel onderhouds haaien uit het waarneemen der Zeden
en Begrippen van de nnderfcheide Ment penrangen, in
derzelver verfchillende bezigheden en vermaaken
Een derde bron van goedkoop Vermaak ontfpringt uit
ale Beoefening der Natuure. Zo veele voordeelen ten opzigte van de gezondheid, opgeruimdheid van geest, nuttige kennis, en onuitputtelyk vermaak, vereenigen zich
in deeze Beoefening, dat ik niet zon nalaaten u dezelve
op het allernadruklykfle aan te pryzen , indien gy niet
.alreede een gevestigden fmaak voor dit Genoegen u
eigen gemaakt hadt.
In dit geval kan ik, wederom, uit eigen ondervinding
fpreeken. Het beoefenen der Plantkunde heeft voor my ver.
icheide Zomers doen wegvliegen met een zuiverder en
leevendiger genoegen , dan eenig ander. voorwerp , op
yichzelven genomen, my kon verfchaffen. Deeze maakte
any elk uitryden , elke wandeling, van wanbelang , en
veranderde de heeds wederkeerende kringen en bezigheiien in verlustigende reisjes. Door den indruk deezer
aandoeningen , heb ik altoos als geheel overtollig befchouwd de moeite , genomen door eenige Voorflanders
der l atuurlyke Historie, om de nuttigheid daarvan aan
ae toonen , ten opzigte van de algemeene oogmerken des
wen. Veele hunner waarneetningen , ik beken het,
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zyn waar, en mogen dienen om voorftanders tot deeze
beoefening te winnen by de zodanigen, die alles afmeeten naar het rigtfnoer van huishoudelyke waarde; maar
is het niet genoeg een bron te openen van veelvuldig en
goedkoop Vermaak, 't geen strekt om de Ziel in kalmte
te brengen en te houden, en den geest te vervullen met
waardige begrippen van de Natuur en derzelver Maa.
ker
Wanneer ik een Mensch geluk aanbied voor een goed
onvermengd met eenig vernederend meng.-kopenrys,
zei, kan ik hem dan wel grooter zegen fchenken ? En
niets, in de daad, is gunstiger voor 't genot, dan de
vereeniging van Lichaamsbeweeging, en Uitfpanning voor
den Geest? Deeze voordeelen vereenigt de Beoefening
der Natuurlyke Historie in de hoogife maate : en zo
groot is de oneindige verfcheidenheid der Voorwerpen,
welke dezelve oplevert, dat de geftaage arbeid des lang
ze niet zal uitputten.
-durigltenvs
De Beoefening der Natuure is in zichzelve goedkoop,
en egter kan dezelve voortgezet worden op een aller
toehel van Kabinetten, gekogte-kostbariewyz,dn
Verzamelingen, door Prenten en Tekeningen. Maar, indien gy u wilt te vrede houden met het groote Boek der
Natuure , en Benige weinigen van de bekwaamste Ver.
klaarders, gepaard met de rykdoinmen , die uw eigen
vlytbetoon inzamelt , zult gy voorraad genoeg vinden,
om, binnen uw eigen kring, te beantwoorden aan alle
redelyke oogmerken van onderwys en vermaak. --- Wy
kennen een uititeekend Natuurkundige (*) , die , door
eerie gepaste te kostligging van den tyd en het geld, 't
geen by kon uitfpaaren van het waarneemen eens gemeenen Schryffchools, een uitgebreider en naauwxeuriger kennis van de Natuurlyke Historie bezit , dan te beurte
valt aan veele Bezitters van de uitgebreidfte Kabinetten.
De herinnering van zyne zedige verdiensten en weeten.fchaplyk genoegen zal, des hou ik my verzekerd, u, voor
altoos dierbaar maaken deeze ryke fchatkamers van goedkoop Vermaak.
Een fmaak voor het verhevene en fchoone der Na.
tuure , gelyk deeze zich opdoet in haare grootere Werken, en ontflaande uit de zamenvoegingen der uitwendi,
() -Mr. vetcc van. 7armouth..
Y4
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dige gedaanten, brengt desgelyks eene menigte van uit
voort, van welker genot zich, ten-gelznVrmak
alien tyde, weinige Perfoonen uitgefooten vonden. Out
deeze in eene hooge maate te genieten, is 'er Bene geestget'elteni3 noodig, verrykt door Letterkunde, en uitged
breid door verbeelding en opmerking: en, in 't byzon.
der, wordt daartoe vereischt fmaak voor het Dichterlyke.
Veel moeite fchynt 'er niet vast te weezen aan het aan.
kweekgin van deeze foort van genot: want het komt ongezogt op in elk geoefenden geest; het gevaar alleen is,
dat de begeerte al te fchielyk de voorwerpen zal uitputten. — Meer ongemak wekkende verlangens na 't geen buiten myn bereik lag, hebben myne verbeelding aangegreepen, op het leezen der befchryvingen van die treffende
tooneelen der Natuure, bezogt door Reizigers, dan op
bet bedenken van alle de andere voordeelen , die overvloed van middelen en ruimte van tyd kunnen verfchaffen. Nogthans zou ik, voorzeker, niet wenichen minder gevoelig te weezen, dan ik ben, voor deezen oor
aandoeningen. Zy mogen-fprongvaewkd
onderfcheidener en meer veranderd gemaakt worden., door
den fmaak, voor 't geen men eigenlyk het Schilderagtsge
noemt, in te roepen, of zich van het Natuurlyk tooneel
te vervoegen tot de naarvolgingen en verbeteringen van
't zelve, door het penfeel. Maar dit, begryp ik, is bykans noodwendig verbonden aan bedreevenheid in de
Schilderkunst, en zo deeze niet dienstbaar gemaakt worde
aan de oogmerken dier kunst, zou ik vreezen, dat men
sneer zou verliezen door een open te geeven tot eene
2.igtwalgende kieskeurigheid , dan men zou winnen door
de dingen met een meer geleerd oog te befchouwen.
Deeze aanmerking zou my eigenaartig brengen om de
Vermaaken te overweegen , herkomf'ig uit het beoefenen
der opcierende Kunften, en uit de befchouwing van derzelver voortbrengzelen door anderen. Maar, fchoon ik
ten vollen overtuigd ben van het genoeglyk toevoegzel,
welk deeze opleveren aan den àigemeenen voorraad van
menschlyk genot , komen zy nogthans , ten opzigte van
de meeste byzondere Perfoonen , niet wel op de lyst
van Coedkoope Vermaaken. Ven fmaak voor dezelve moet
in de vroege jeugd gevormd, en met veel verftandigheid
aangekweekt, worden , ' t welk beide op veel tyds en
gelds to liaan komt.' Deeze Vermaaken zyn niet gefchikt
voer alle tyden, en voor alle plaatazen, maar vorderen
toe%
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to €fiel en gefcliikte gelegenheid. Zy worden bezwaar.
lyk binnen paalen gehouden , en hebben fleeds Bene
firel: zi,: om he „;erecie en eer,vuua ;,e te verlaaten, ont
het geen meer bearbeid en zamengelieid is na te jaafen.
Een fmaak voor de Muzyk i hunt my toe, voor zo
VCT_tC ik ut waanneemm g alleen kan ooreeelen, byzunder
van doezen s art te weczen. 1'r armeer deeze als door
de Natuur aangeduid wordt , gelyk zulks fours plaats
heeft, en vro gtydi gereedlyk kan aangekweekt worden,
is dezelve, buiten twyfel , in íiaat om een der uitgelee.
zent f e vermaaken op te leveren ; maar zal als dan ,
naar alle waar1i hynlykheid, de plaats inneemen van alle
andere aangeleerde tot cieraad iïrekkende begaafdheden.
En, fchoon de verkryging daar van, ouder de gemelde
omttandigheden , die opoffering waardig mort weezen,
zal , rogthan.s , zulks te doen met oogmerk om den
fmaair voor eenige enkel verlustigende bezigheid te kwee
ken, myns oordeels, geagt moeten worden op eerie val
dingen te fteunen. Indien , eg.-fchewarding
ter, de ondervindii ;; mogt uitwyzen , dat de Vermaaken
der ;"duzyk genoten kunnen worden met maatighei;i, en
enkel ons Bene aan enaa.me verlcl-eidenheid te baaren ,
zonder de pleas in te neemen van iets meer waardigs,
houden myne tegenbedenkingen op.
Dit zelfde nvv ge zed oorden van her Tekenen en
een Smaak voer verfcheide andere verlustigende .Bezig.
beden van dien aart , waaromtrent toevallige onhandigheden en nei, ing, door voorzigtigh?eid geregeld, de keuze
g

mogen hopaaien.
ik heb u du? , zo ik agt de bronnen aangeweezen ,
uit welke gy ; t nriegza iwe ; toi,- kunt fclieppen van ger, akly en gaeuioop verkrygbaare hermaakeri , indien gy
daar by toebrengt, 't geen volttrekt noodzaaklyk is, zul
uitwei dire hulpmiddelen om gelukkig te zyn iets be--len
rekenen Bene Ziel, met zichzelve te vrede. Deeze
l ,gin niemand hebben, dan wanneer by bewust is van ei ;on braaaf,eld en deugd. Eene bewustheid welke gy
uzelven moet veríchaifen.
j

Vaarwel.
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PI SCHADELY'KE GEVOLGEN DER LIGTGELOOVIGHEI[D
AAN DE WOORDEN VAN EEN LANDLOOPER EN
KWAKZALVER , DOOR EENE GEBEURTENIS
AANGEWEEZEN. Door R...... M. D.

Waarheden, fchoon oud, algemeen bekend
en toegeliemd, verdienen zomtyds eens opgewarmd
len alselangryke
nieuw voorgedragen te worden; vooral dan, wan-

neer men zodanige gebeurtenisfen ontmoet, die bewyzen,
dat,hoe zeer het Nienschdom van dezelve ten overvloede
kundig is, het nochtans niet zelden tegen deeze overtuiging handelt , en zich zelf daar door de grootre
nadeelen berokkent ; indien dit in eenige zaak waar is,
zo is het vooral met opzicht tot de Gezegden en hoog
Geneesmiddelen der Kwakzalvers en Landloo--geromd
pers waaragtig. Een ieder toch is overtuigd, dat hunne
Ziektekunde zo wel als hunne middelen niets waardig
zyn, dat zy niet anders bedoelen, dan om de ligtgeloovigen de beurs te veegen, en zich verder om hunne ziekte
of gezondheid, leven of dood, zeer weinig bekommeren:
dat des niet tegenstaande, nu en dan, (de Hemel gaf dat
dit flegts zeldzaam gebeurde, of altyd nog zo gelukkig als
in dit geval mogt afloopen) de een of ander zich zelf als
fagtoffers daaraan overgeeven, zal uit het volgend ver
kunnen blyken.
-hal
1)e Vrouw van H. S ....., van een zwakkelyk, aandoe
bleek aangezigt, ítond, nu omtrent drie-nelyk,gf
maanden geleeden, met haar Kind op de floep; een Tirolfche Landlooper, met een Medicyn- of liever een Ver
daar voorby gaande, fpreekt haar-}ifkaRjeopdnrug,
aldus aan: „ Wel Juffrouw; gy mogt uw Kind wel van
, de borst doen, want gy hebt de teering, en uw Gort
„ eeten zal u niets baaten ; doch ik heb nog wel iets
dat in Raat zoude weezen om u te kunnen geneea , zen."
lleeze aanfpraak trof die Vrouw allergeweldigst , te
meer, om dat zy, buiten iemands weeten, zedert eenige
dagen des morgens gort Gebruikt had, alleen uit vreeze dat
zy anders te zwak mogt worden om haar Kind behoorlyk te kunnen flillen; daar nu deeze Knaap dit juist geraaden had, twyfelde zy in het minfee niet of zyn overig
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rig gezegde zoude ook ontwyfelbaar waar zyn, en dat
by haar het een en ander had kunnen aanzien, zo als
by verzekerde; dat zy nu dierhalven, door een kort aan taandeu dood, van haar geliefden Man , Kinderen , en vooral
van haar tederstgeliefde zuigeling, zoude gefcheiden worden, dit denkbeeld viel haar ondraaglyk: vergeefsch poogde die Schurk, met haare ontíteltenis zyn voordeel wiilende doen , haar zyne Geneesmiddelen als onfeilbaar aan
te pryzen; want, hoe groot ook haar vertrouwen op zyne Ziektekunde was, flelde zy, nochtans, geheel deert
vertrouwen in zyne Geneesmiddelen: zy liep in haare huis,
en gaf zich ten eenemaal aan de ílerk(Ie uitwerkzelen
eener diepe droefgeestigheid over. Hair Man, vervolgens
te huis gekomen zynde, kon, even weinig als haare naastbetlaande Vrienden, de oorzaak van haare droefgeestigheid
ontdekken, die zy zich voorgenomen had voliirekt geheim
te houden, om dat men haar anders mogt willen nood.
zaaken van haar Kind te fpeenen, het welk zv als het
grootste ongeluk voor het zelve hield, en liever haar leven wilde opofferen, dan haar Kind door het onttrekken
van haar zog in gevaar te brengen. Men poogde haar,
vervolgens, door allerleie beweegredenen over te haaien,
om eens met my, haar gewoonen Geneesmeester, in welken
zy altyd een groot vertrouwen gelteld had, te raadpleege:i;
doch ook dit was vrugtelous, om dat zy bedugt was,
dat ik alsdan in de eerfte plaats verlangen zoude dat zv
het Kind van de borst zoude doen. Na verloop van eenige
dagen kwam echter haar man by my, met verzoek dat
ik haar mogt gaan zien , dewyl haar zeker iets moest
fcheelen, fchoon men niet wist wat, en dat ik my vooral
toch niet iigtelyk mogt laaten afwyzen. By haar komende, vond ik dat zy 'er zeer vervallen, bleek-geel van kleur,
uitzag, en zeer dorulig was ; een drooge tong, bitteren finaak
in den mond, drukkende zwaarte op de krop der maag
en knaagende pyn in de lendenen, had: niet zonder zeer
veel moeite, en alleen op de f'terkfte verzekering, dat niets
anders dan een overmaat van galflofe in de maag van
dit alles de oorzaak was , liet zy zich beweegen, om
van een zagt braakmiddel , uit eenige weinige greinen
braakwyn!Ieen vervaardigd, gebruik te maalka. Den vn'.
genden dag haar weder bezoekende, vond ik haar zeer or- geruimd van humeur, uit hoofde der, in alien opzichte
zeer gelukkige uitwerkingen van het voorgefchreeven geneesm
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neesmiddel. Zy verhaalde my toen omflandig al het gebeurde, niet byvoegiug dat zy my daags te vooren met
de uiter(Ie oplettenheid aangehoord had, of my ook eenige uitdrukkingen mogten ontglippen , die haar in het
denkbeeld der , na haare overtuiging , volf'crekt doodelyke teeming, zouden bevestigd hebben; want dat ik liet
opentlyk zoude te kennen geeven , verwagtte zy geheel
niet , of, dat ik op de noodzaakelykheid van het Kind
te fpeenen, het welk zy mede voor een bewys daarvan

zoude gehouden hebben , aangedrongen had, in welk ge -

val zy zich volilrekt voorgenomen had, om geenerhande
geneesmiddel te zullen inneemen : dan daar zy nu geheel
van het tegendeel overtuigd was, gaf zy zich verder met
biymoedigheid ten eenemaal aan myne zorge over; ver
niet alleen haare voorige dwaaze ligtgeloovig--acih,end
he:.^i, maar zich ook ten uiterflen beklaagende, dat zul
bedriegers niet van de firaaten geweerd,-kefchadly
of hun ten minhen belet wierd van onnozele onkundige
nienfchen op zulk eene godlooze wyze te mogen mis
levensgevaar te brengen , zo als zy zelve-leidn

en door haar ook het zoogende Kind daar in geraakt
waren.
Ik fchreef haar vervolgens de noodige Geneesmiddelen
voor, en had het genoegen van , na verloop van veertien
dagen, haar gezond, en volkomen in Raat om haar Kind
verder te zoogen, te mogen verlaaten, na welken tyd zy
tot nu toe ook volkomen wel gebleeven is.
Arnfterdam ,
3 July 1794•
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(Uit het Engelsch.)
Thu heavenly orbs, the glad abodes of life
E,(}ufive kindled by His breath divine
Through endlef forms o; being, all inhale
Trom Him their portion of the vital flame,
In meafure fuch, that, from the wide complex
Of co - exiflert orders, one might arife
One order, all involving and in/ire.
/KENSIDE.

et is der opmerkinge waardig , dat 'er verfcheide
aangelegene Waarheden zyn, die, Eeuwen geleden,
door de Ouden geleerd werden, en eindelyk door de t4,dendaagfchen aangenomen zyn, naa het niet ongewoone
lot, van verworpen en met vertmaading behandeld te worden, ondergaan te hebben. Dit is in 't byzonder het geval geweest met de Starrekunde.
Dat de Aarde rondsom de Zon beweege , en dat 'er
Tegenvoeters gevonden worden , zyn waarheden , van
overlang bekend , fchoon overal , in den beginne, met
íinaad en uitjouwiug bejegend , toen men ze aan de
laatere Geflachten voorhieldr. Deeze waarheden werden
zelfs gevaarlyk voor hun die ze beweerden, gelyk CAr.tLEo, de beroemde Florentynfcht \'Vysgeer, in de Zeventiende Eeuw, in de Gevangenis der Inquifitie ondervondlr.
Nogthans zyn heide deeze leeringen thans zo wel ç
fiaafd en bevestigd , dat ze eene algemeene goedkeuring
wegdraa -en. Dus hebben wy, twee Eeuwen geleden , weder ingevoerd de beroemdile der oude begrippen, terwyl
wy ons gelaaten niet te weeten , dat wy, in eeniger € oe
ge , hoogagting verfchuldigd zyn aan die ze eerst beweerden.
Het redelykst Sterel in zich zelve, en 't geen heet
overeenkomt met de naaauwkeurinffle Waarneemingen , is 't
geen, omtrent den Jaare ?✓1DXXX, voorgeffeld werd door
I4ICOLAUS COPERNICUS • een beroemd Pooisch Starrekundige , die de Zon in liet middelpunt plaatfte , en veron.
<terl?elde , dat alle de Planeeten, met de Aarde, orn de
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'Lon liepen. Van hier draagt dit Steizel den naam van het
C,pernicuanfchhe; doch het is vreemd, hoe een Stelzel, zo
volkomen en onderfcheiden beweerd door de Ouden, den
naam ontleent van een zo laat Wysgeer. PYTHAGORAS,
PHILOLAliS, NICETAS van Syracufe, PLATO, ARISTARenus, en veele anderen onder de Ouden, hebben, op
Bene menigte van plaatzen, dit gevoelen voorgetleld; terwyl DIOGENES LAERTIUS, PLUTARCHUS en STOBIEUS,
hunne denkbeelden zeer naauwkeurig aan ons hebben
overgeleverd. Dat dit Stelzel, in een vroeger tydperk,
sliet algemeen omhelsd wierd, moet geheel aan de kragt
des vooroordeels worden toegefchreeven.
PYTHAGORAS dagt , dat de Aarde een beweeg]yk Lichaam was, en, wel verre van het Middelpunt des Eleelals te weezen, wentelde rondsom het Gewest des Vuurs,
dat is de Zon, en dat hier uit nagt en dag ontfwwndt.
Deeze kundigheid deedt by , naar men wil, op, by de
,Fgyptenaars. —.— Eenigen tchryven dit begrip toe aan PHILOLAUS, den Leerling van PYTHAGORAS; doch het is blyk•
baar , dat hy alleen de verdienUUe bezat van den Gemeen
te weezen , en van verfcheide an--niakerdzsbgp
dere Gevoelens tot de School zyns Leermeesters behoorende : want EUSEBIUS verzekert lleilig , dat PHILOLAUS
de eerfile was die het Stelzel van PYTHAGORAS in gefchrift
(lelde. Deeze PHILOLAÜS voegde 'er by, dat de Aarde
zich bewoog in een fchuinfchen kring, waar door by,
ongetwyfeld, den Zodiac verhoudt.
ARISTARCHUS van Samos, die omtrent drie Eeuwen vóór CHRISTUS leefde , was een der voornaamfte
Verdeedigers van de Leer, dat de Aarde zich bewoog.
ARCHIMEDES berigt ons in zyn Boek, de 4renario, dat
ARISTARCHUS, over dit onderwerp tegen eenigen der
Wysgeeren van zynen tyd fchryvende , de Zon onbeweeglyk plaatl e in het middelpunt van eenen wandelkring ,
door de Aarde in haaren omloop befchreeven. SEXTIS
I MPIRICUS haalt hem ook aan als een der voornaamfte
underfteunders van dit gevoelen. 'Er is ook een praats
by PLUTARCHUS , ,waar uit blykt, dat CLEANTHEs den
Wysgeer ARISTARCHUS van Godloosheid befchuldigde,
nls een die de rust van VESTA , en van alle de Goden ,
Hoorde; wanneer hy, verflag geevende van de verfchynzelen der Planeeten in derzelver loop , leeraarde dat de
Helmel, of het Firmament der Vaste Starren, onbeweeglyk
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lyk was, en dat de Aarde zich bewoog in een fchuinfchen kring, en teffens om haaren eigen as draaide.
THEOPHRASTL'S zegt, in zyne Gefchiedenis der Starrekunde, welke onze tyderl niet bereikt heeft, volgens de
aanhaaling van PLUTARCHUS, dat PLATO, in zynen ouderdom , de dwaaling liet vaaren , welke hy omhelsd
hadt, dat de Zon om de Aarde draaide; zich beklaagende dat hy die niet in het middelpunt, maar de Aarde daar
gefield had, tegen de orde der natuure. En is het geheel
niet te bevreemden, dat PLATO wederkeerde tot het omhelzen van een denkbeeld, hem vroegtyds ingeboezemd in de
Schooien van twee beroemde Pythagoristen ARCHYTAS
van Tarentum en TI MELIS de Locrier,, gelyk wy loeren
uit de Verdediging des Christendoms van JERONIMUS tegen RUFINUS. Uit CICERO blykt, dat HERACLIDE5 van
Pontus, een Pythagorist, dezelfde Leer voorltelde.
Dat de Aarde rond is, en aan alle zyden bewoond, en
dat 'er, by gevolge, Tegenvoeters gevonden worden , is
eene der oudste Leerhellingen der Wysbegeerte. DIoGnNES LAERTIUS fchryft, dat PLATO de eerfte was, die de
Bewoonders der Aarde tegen over ons Antipodes, dat is
Tegenvoeters, noemde. Hy meent hier mede niet dat PLATO
de eerste was die dit gevoelen leeraarde; maar alleen dat
hy de eerlie was die het woord Antipodes gebruikte: want
eiders gewaagt hy van PYTHAGORAS als de eerlte die dit
leeraarde. 'Er is ook eene uitdrukking in PLUTARCIIUS ,
waar uit blykt, dat men dit ftuk, ten zynen tyde, betwistte. LUCRETIUS en PLINIUS , die dit begrip te
zo wel als de Oudvader AUGUSTINUS -gentprk,
Iirekken tot getuigen dat het ten hunnen dage heerschee.
Wat de bewyzen betreft , die de Ouden aanvoerden
voor de rondheid der Aarde deeze waren de eigenil:e,
die de Hedendaagfchen bybrengen. PLINIUS merkt op,
dat het land, 't geen het oog ontwykt der geenen die
zich op het fcheepsdek bevinden, nog in 't gezigt blyfc
der zodanigen , die in 't opperste van de mast zitten: en
befluit hieruit dat de Aarde rond is. ARISTOTELES trok
dit gevolg niet alleen uit de fchaduw van de Aarde, die
zich by eene Maansverduistering rond vertoont op de
fehyf der Maane; maar ook uit deeze byzonderheid, dat
men , zuidwaardsaan reizende , andere Starren ontdekt,
en dus de Starren , welke wy voorheen in het Zenith of
elders zagen , derzelver Rand ten onzen opzigte verandereu.
De
,
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De Omwenteling der Planeetes, om derzelver eigen as, is
een ander ftuk,'t geen tot ons tegenwoordig onderwerp behoort. Hoe veel hulps de uitvinding der Telescopen toege.
bragt hebbe aan de Starrekundige Waarneemingen der 1-Iedendaagfchen, is bovenal blykbaar uit de ontdekking, dat
de Planeeten om derzelver eigen as omwentelen : eene
ontdekking, gegrond op de gezette wederkomst der vlekken op derzelver lichaam waargenomen ; zo dat ieder
Planeet twee beweegingen hebbe, de Bene, waardoor de.
zelve, met de andere, wordt gevoer;i rondsom liet alge
middelpunt; de andere, waardoor zy om haar ei -men
draait. --- Maar alles, wat de IÏedendaagíchen,-genas
ten deezen opzigte, gedaan hebben, dient alleen our aan
de Ouden de eere toe te kennen, van de eert}e Ontdek.
kers te weezen. Hierin flaan de Hedendaagfchen tot de
Ouden , als de F ranfcho Wysgeeren tot den grootes
NEWTON : de arbeid en reizen deezer Wysgeeren, om de
Aarde by de Poolgewesten, en onder de Middaglyra, te
bezoeken ter bepaaling van de gedaante des Aardkloots,
dienden alleen ter bevestiging van 't geen NEWTON deswegen gedagt hadt, zonder de moeite te neemen van uit
zyn kamer te gaan. Op dezelfde wyze hebben de meeste onzer Proeven gediend, en dienen nog, om de gisfingen der Ouden te onderfchraagen ; fehoon het menigwerf
gebeurd zy, dat deeze eigenfte gisfir.gen, welke thans zo
algemeen, als waar, worden aangenomen, voorheen even
algemeen verworpen wierden.
Welke ook de gronden geweest zyn op welken de Ouden hunne befp egeling grondden , vast gaat het, dat zy
klaar begreepen , dat de Planeeten om derzelver eigen as
wentelden. 1-irKACLIDEs van Pontur en t;CPnANTES, twee
beroemde Pytraagorirten , gaven deeze warhe^u , voor
lang, te ken:,en , en maakten gebruik van Bene zeer gepaste
vergelyking om hun denkbeeld uit te drukken; zeeende
dat de Aarde van tiet `Vesten na het Oosten wentelde,
gelyk een wiel om zyn as. PLATO firekt deeze waar neemmg uit van de tame tot de ardere Planeeten. Volgens ATTICUS , den Platonist , voegde by , by de al•
gemeene beweeging die de Pianeeten maakes, een ron den loop befchryverde, eene andere, ontf}aande uit derzelver klootfche gedzante, die de Planeetes oar haares
eigen as d eden wentel n, terwyl zy in den alremeene:a
omloop v^nrt ;i:: fl. PLOTtnvs íchryft mede dit gevoelen aan PLATO toe; Want, van hem fpreekeude, zegt by,

dat
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tat PLATO , behalven den grooten ronden omloop, door
alle Starren in 't algemeen waargenomen , dagt, dat zy elk
eenen anderen hadden om haar eigen as.
CrcE.Ro kent het zelfde begrip toe aan NIcETAS van
Syracufe, en haalt TH OPHRASTUS aan ten getuigen van
't geen by beweert. NIcETAS is dezelfde Perióon als die
by DIOGENES LAERTIUS, ouder den naam van UYCEmS,
voorkomt, wiens gevoelen was , dat de fnelheid van de
beweeging der Aarde om haaren eigen as, en anderzins,
eeniglyk ter oorzaak strekte van de fehynbaare Omwenteliugen der Fietnelfche Lichaamen.
De Maan, die onze Aarde als een Wagter vergezelt,
gaf aan de Ouden gelegenheid om hunne fchranderheil te
doen blyken. Zy ontdekten, vroegtydlig, dar de Maan geen
licht van zichzelve had maar feiieen niet een glans van
de Zon ontleend. Dit was, volgens TUALFS, het ge voelen van ANAXA(=ORAS en EflPGDUCLES, die daar uit
niet alleen reden gaven van de zagtheid des Maao;licltts,
maar ook vare de onmerkbt.arileid der Hette, 't welk ooze
laatere Proefneemingen bevestigen; want met alle behulp
van Brandglazen heeft men liet tot nod; niet mogelyk te.
vonden, de midite bette door de verzameling der Straales
voort te brengen.
De Waarneemingen, door de Hedendaagfehen gedaan,
Eirekken om ons te overtuigen , dat de Maan een Dampkring hebbe, fchoon zeer yl. By eene volkomene Zonne.
taaning vertoont zich, rondsom de fchyf der Maane, een
fchitterende glans, gelykwydig wet den omtrek; welke
dunner en dunner wordt naar gelange dezelve verder van de
Maan afwykt. Dit is mogelyk niets anders dan een uitwerk ze l voortgebragt door zulk eene vloeiftoffe als de Lugt, die,
uit hoofde van derzelver zwaarte en veerkragt, beneden
digter is dan boven. Met een Telescoop ku^inen wy ge
Maan gedeelten ontdekken , die helderder-maklyinde
en uitileekender zyn dan andere , en welke men voor
bergen houdt. Wy bedpeuren des elyks andere deden
laager en niet zo helder, welke valeijen fchyn3n tusfenen
de bergen. 'Er zyn nog andere deelei, die, minder lichts
te rug kaatzende , een elfen oppervlakte vertoonen ,
en veronderfteld worden verzamelingen van water te
veezen. Indien de Maan dan haare wateren, haaren
dampkring, ha are bergen erg valeijen hebbe, leidt men daar
uit af , dat 'er oek re:rert,, inee+zv, en alle andere ver
eigen aan zulle een itaud, plaats hebben.; en-fchynzels,
ons
Z
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ons denkbeeld van de Wysheid en Magt GODS doet on
eer vermoeden , dat hy ook Schepzelen voortbragt om
daar op te woonen, dan Rellen, dat hy zo veel zou gedaan hebben omtrent een ledig onbewoond lichaam.
De Ouden, die het behulp onzer Telescopen misten.,
vulden dit gebrek aan met een fcihrander doordenken
want, zonder de middelen, welke wy bezitten, hebben
zy alle de gevolgen getrokken , die de Hedendaagfchen
toeftaan; en ontdekten voorlang door het oog des ver.
ílands, wat wy vervolgens door het gewapend oog des
lichaams waarnamen.
Wy zien , uit zommige overgebleevene (lukken van
hunne Werken , op hoe verheven eene wyze (eene wyze der Majeíteit van de Godheid waardig) zy doordron.
gen tot de oogmerken van het Opperweezen , in diens
beltemming der Planeeten , en der menigte van Starren
aan het Uitfpanzel. Zy befchouwden dezelve als zo veele
Zonnen, rondsom welke Planeeten wentelden , even als
in ons Zonnellelzel. Zy gingen verder, en beweerden,
dat deeze Planeeten Inwooners hadden, welker aart zy
zich niet vermeetten te befchryven , fchoon zy veronderRelden dat ze voor ons in íchoonheid en waardigheid
niet behoefden te wyken.
ORPHEUS is de oudfte Schryver, wiens gevoelen , ten
dien opzigte, onzen tyd bereikt heeft. PROCLUS heeft
drie dichtregelen van dien ouden Wysgeer, in welke by
ílellig beweert , dat de Maan eene andere Aarde was ,
met bergen, valeijen, enz. -- PYTHAGORAS, die or.PHeus volgde in veele van zyne gevoelens, leeraarde desgelyks, dat de Maan eene Aarde was gelyk aan de onze,
vervuld met Dieren, welker natuur hy niet ondernam te
befchryven , fchoon hy zich verzekerd hieldt , dat ze
van eene edeler en fraaijer foort waren dan de onze, en
niet onderhevig aan dezelfde zwakheden.
Het zou zeer gereed vallen de aanhaalingen te vermenigvuldigen die uitweezen hoe zeer algemeen dit gevoelen was onder de Oude Wysgeererr ; doch het zal ge noegzaam weezen eene opmerkenswaardige plaats aan te
voeren uit sTOB2Eus , waarin hy ons de gedagten op.
geeft van DEDIOCRITUS, over de natuur der Maane, en
de oorzaak van de Vlekken , welke wy op de lchyf der
Maane ontdekken. Die groote Wysgeer verbeeldde zich,
dat deeze vlekken niets anders waren dan fchaduwen,
gevormd door de verbaazende hoogte der Maan. bergen,
die
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die het licht onderfchepten van de laagere deelen dier
Planeet, waar de Valeijen gevormd werden , die zicl^
vertoonden als fchaduwen of vlekken. PLUTAICIIUS
ging verder , verzekerende , dat uitgebreide Zeeën en
diepe Holen in de Maan waren. Zyne gisfingen zyn gebouwd op denzelfden grond als die der Heden daagfchea ;
want by merkt op, dat deeze zwaare en uitgeftrekte
fchaduwen, welke zich op de Maanfchyf vertoonen, groote Zeeën moesten bevatten, niet in flaat om een zo helder licht te rug te kaatzen als de vastere duistere deelen,
of veroorzaakt worden door zeer wyde en diepe Holen,
die de firaalen der Zonne verzwolgen. En XEPIOPHANES
zegt, dat deeze onmeetlyke Holten bewoond wierden
door een ander Menschlyk geflacht, die juist zo als wy

op Aarde leeven.
Het blykt, nogthans, uit eene plaats by Pr.UTARCnus,
dat, ten zynen tyde , zo wel als laatex, het door vee
betwist wierd, dat de Maan eenige Dampen uitwaa--len
femde , ter voortbrenging van Regen en andere i'eerverfchynzelen. Hy hieldt het met de ontkennende Party,

zich verzekerd houdende , dat de Maan verbaazend verhit moest veezen , door de nimmer ophoudende werking der Zonneltraalen op dezelve; dat alle vogt 'er zodanig uitgetrokken moest weezen , dat 'er geen voor
voor het opgeeven van nieuwe Dampen; waar-radws
uit by befloot , dat 'er geen Wolken , Regenbuien of
Winden, en gevolglyk ook geen Planten of Dieren, bettonden. Dit nu is de eigen fe rede, welke heden ten dage
wordt aangevoerd door de zodanigen , die zich tegen
het denkbeeld van de bewoondheid der Maane aankanten ; terwyl het éénig noodwendig gevolg, daar uit
voortvloeijende, is, dat de Inwoonders dier Planeet geheel van die der onze moeten verfchillen , en door hun
voor zulk eene Woonplaats.-negftlischkzyn
--- Wat hiervan ook zyn moge, het blykt , uit deeze
plaats, dat het gevoelen, hier vermeld,Voorltanders hadt,
ook ten tyde van PLUTAR C -JUS , die zich niet min vrugtbaar in gisfingen betoonden , dan wy, in 't zelve te
onderfchraagen.
De Melkweg en de Vasteftarren hebben ten voorwerpe genrekt van onderzoek voor veele Wysgeeren.
Ten aanziene van den Melkweg, (die heldere uitfchitterende riem, welke aan het uitfpanzel, te midden van de
VasZs
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Vastel}arren , gezien wordt,) hielden de Pythagoristen
ftaande, dat dezelve voortyds het Zonnepad geweest ware, en deeze daar de ftreep , welke wy nog aanfchouwen, hadt agtergelaaten. De Peripatetici beweerden,
volgens ARISTOTELES, dat de Melkweg gevormd wierd
door uitwaafemingen, hoog in het Lugtgewest opgehouden. Men wil gereedlyk toerlaan, dat 'er misffagen waren in hunne gistingen ; doch zy floegen den bal niet
altoos mis. DEMOCRITUS , niet geholpen door het
fteunzel eens Verrekykers, ging GALILEO voor, in op te
merken, dat het geen wy den Melkweg noemen eene
ontelbaare menigte van Vasteftarren behelsde , de zamenmengeling van welker afgelegene Straalen de witheid
veroorzaakte, waar aan wy den naam van Melkweg gee.
Ven; of, om dit met de woorden van PLUTARCHUS uit
te drukken , was het de vereenigde helderheid van een
onnoemelyk groot aantal Starren.
Niet min opgeklaard waren de Ouden in hunne begrippen over de Vasteftarren dan wy zyn: want het is nog
niet zeer lang geleden , dat de Hedendaagfchen de denk
dit-beldnzrgotLaen, ziv
onderwerp, omhelsden ; naa dezelve een reeks van eettwen verworpen te hebben. Het zou tegenwoordig als
iets ongerymds in eenen Wysgeer uitgekreeten worden,
wanneer by twyfelde of deeze Starren Zonnen waren ge
onze Zon, die ieder haare eigene Planeeten hadden,-lyk
daar om heen wentelende , en onderfcheide Zonneftelzels
vormende , meer of min naar het onze gelykende.
Dit denkbeeld nu van eene Veelheid der Werelden werd
algemeen ingeboezemd door de Griekfche Wysgeeren. PLU
'er een berigt van gegeeven te hebben,-TARCHUS,na
fchryft, dat by zo verre was van dit een wanbegrip te
keuren , dat hy het hoogstwaarfchynlyk hieldt, dat 'er
geweest waren, en nog waren , ontelbaare, schoon geen
oneindig aantal van Werelden, die, zo wel als de onze,
land, water en een uitfpanzel , hadden.
ANAXIMENES was een der eeruien die deeze Leer predikte. Hy geloofde dat de Vasteftarren onmeetelyk
groote Vuurklompen waren , omringd door zekere Aard
voor ons, en die derzelver omloo.-kloten,zigbar
pen volbragten. Het is blykbaar, dat hy, door deeze Aard.
klooten, zich om deeze Vuurklompen wentelende , Planeeten verltondt, gelyk aan de onze, ondergefchikt aan haare
eigene Zon , en daar mede een Zonneftelzel uitmaakende.
Laa•
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Laaten wy, ten befuite, de gevoelens der Ouden, ten
aanziene der Comeeten, of Staartftarren, overweegen. 'Er
is geen buitenfpoorige vlugt der verbeelding, hoe wild ook,
of dezelve heeft men, in verfchillende Eeuwen, gewaagd,
om reden te geeven van de natuur deezer verbaazende He.
melfche Lichaamen , en de ongeregeldheid van derzelver
loop. Zelfs in de laatere Eeuwen hebben een KEPLER en
een HE,VELIUS vglftrekt in 't wilde loopende gisfiugen, om
oorzaak deezer Verfchynzelen , ter baane gebragt.-treud
--- De Heer CASS[NI, en naa hem Sir IZAAK NEWTON ,
hebben eindelyk zekerheid gegeeven aan de gevoelens der
Wysgeeren ten deezen opzigte, door hunne zeer naauwkeurige Waarneemingen en Berekeningen , of , om ei genlyker te fpreeken, door onze aandagt te rug te brengen tot, en te vestigen op, het geen voortyds bygebragt
was door de Chaldeen en de Egyptenaaren , door ANAXAGORAS, DEMOCRITUS , PYTHAGORAS , HIPPOCRATES van
Chios, SENECA , APOLLONIUS MYNDIUS en ARTEMIDORus; want, in het handelen over deeze Starren, zyn de
bepaalingen van CASSINI en NEWTON, de reden, welke
zy geeven van de zeldzaamheid der verfchyningen , en
de verfchooningen , die zy bybrengen, wegens het nog
niet vormen van een naauwkeuriger Theorie, begreepen
in de woorden reeds door SENECA gebezigd. De ver
zo zeldzaam,-fchynigedrComt,fchyzn
dat men nog niet in flaat geweest is om een aantal Waar
te doen, ter bepaalinge of derzelver loop gere--nemig
geld is , dan niet ; doch de Grieken , die eenigen tyd.
vroeger Waarneemingen gedaan hebben, leggen zich toe
om zulks naa te fpooren.
SENECA onderrigt ons, te dier zelfde plaatze, dat de
Chaldeen de Comeeten hielden voor Lichaamen als de
Planeeten, en DIODORU5 SICULUS, in zyne Gefchiedenis ,
berigt geevende van de uitgeírektheid der kundigheden
onder de Egyptenaars, roemt hun wegens de vlytige beoefening met welke zy de Starren en derzelver loop waar.
namen, en merkt op, dat zy zeer oude en zeer naauw.
keurige Waarneemingen verzameld hadden, hun ten vol.
Jeu onderrigrende van de on:cderfcheide beweegingen ,
loopkringen en ftanden, der Planeeten; 'er byvoegende,
dat zy Aardbeevingen , Overftroomingen, en de wederkomst der Comeeten, konden voorfpellen.
ARISTOTELES, de gevoelens van ANAXAGORAS en Ds111oCRITUS cntvo'uwende , zegt van den eerstgemelden,
Z3
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dat by de Corneeten hieldt voor eene verzameling van
veele zwervende Starren, die door derzelver nadering en
het onderling mengelen haarer Straalera voor ons zigtbaar
werden. Dit begrip, verre van wysgeerig, was , nogthans
verre te Rellen boven dat van eenige grootere en laatere
Wysgeeren, die (taande hielden dat ze uit Lugt gefor.
meerd wierden, even als de Visfchen uit Water.
PYTHAGORAS , die zeer naby kwam aan de tyden van
ANAXAGORAS , hadt , volgens het berigt van ARISTOTE
een gevoelen der verlichtfle Eeuwe waardig; want-LES,
by merkte de Comeeten aan als Starren , die geregeld ,
doch in eenen langwerpigen kring, rondsom de Zon liepen , en alleen zich aan ons vertoonden in byzondere
deelen van haaren wandelkring, op groote afftanden van
tyd. ARISTOTI^LES haalt ook de getuigenisfen van HIPPOCRATES van Cliios en 1EsCHvLus aan , ter flaavinge van
dit begrip.
STOWEUS fielt ons het gevoelen van PVTH 9OORAS voor,
byl ans mat dezelfde uitdrukkingen van ARISTOTELES; doch

in zeker opzigt klaarder. Hy verbeeldde zich, fchryft hy,
slat de Comeeten zwervende Planeeten waren , die al.
leen op zekere tyden van derzelver omloop zich ver toonden.

Over het geheel heeft SENECA, meer dan iemand anders , dit onderwerp als een waar Wysgeer ontleedt. Hy
haalt alle de verfchillende gevoelens op wegens de Co.
rneetwwn , en fchynt de voorkeus te geeven aan dat van
ARTEMIDORUS, die ('telde, dat 'er een verbaazend aantal van Comeeten was; doch dat derzelver wandelkrin.
gen van dien aart waren , dat ze, wel verre van altoos in
ons gezipt te zyn, alleen van ons konden gezien worden in derzelver uiterften. — Vervolgens redenkavelt
by hier over zo fraai als bondig ; zeggende , waarom
zouden wy ons bevreemden , dat de Comeeten, die zich
zo zeldzaam aan de wereld vertoonen, nog niet tot vaste
regelen gebragt zyn, of dat wy, tot dus lange, niet in
Raat geweest zyn , om te bepaalen , waar de loop
begint en eindigt van Planeeten, zo oud als het Heelhl,
€n welker wederkomst, na een zo groot tusfchenverloop
van tyd, voorvalt? De tyd zal komen, vaart hy voort,
wanneer de Naakomelinglchap verbaasd zal (taan over
zaaken zo blykbaar: want het geen ons nu duister fchynt,
,zal ten eenigen dage, in het verloop van eeuwen, en
door den vlyt onzer Naakomelingen , geheel opgeklaard
wor-

OVER DE STARREL. ONTDEKKINGEN.

335

worden; doch een klein beflek van jaaren, doorgebragt
in Studie en het botvieren aan drift, zal niet helpen
tot zulke gewigtige naafpeuringen, als die de bevatting
van zo verre afgelegene lichaamen betreffen.
Gaan wy alle de bygebragte plaatzen na, dan zal men
moeten toeftemmen, dat de Hedendaagfchen niets bondigs, de Comeeten betreffende, gezegd hebben, of het
wordt in de Schriften der Ouden gevonden : uitgenomen
dat de laatere Waarneemingen hun verfchaften , 't geen
SENECA zo noodzaaklyk oordeelde , en dat alleen de
uitwerking kon veezen van een lang verloop van eeuwen.
Met één woord, niet tegenftaaude alle de voordeelen,
welke de Hedendaagfchen boven de Ouden hebben, door
de verbaazende opeenflapeling van Waarneemingen en Berekeningen, en, bovenal, door de uitvinding der Telescopen , zullen de laatstgemelden altoos eetren verheven
rang bekleeden in de Gefchiedenis der Starrekunde.

EENIGE, TOT DUS LANGE, NIET RECHT BEGREEPENE
IWZONDERHEDEN , TOT DE NATUURLYKE HISTO•
RIE VAN DEN OLYPHANT BEHOORENDE . Door

den Heer CORSE.

(Getrokken uit de A/latic Refearches, or Transactions of tht

Society inflituted in Bengal, for inquiring into the His.

tory and Antiquities, the Arts, Sciences and Literature, of Alla. Vol. III.)

D

e Heer CORSE, te Tipura zich onthoudende , hadt
gelegenheid, om te zien, op welke wyzen de Inhooretingen de Wilde Olyphanten vingen; en verfcheide By.
zonderheden, hehoorende tot de Natuurlyke Historie van
dit zeer groot Viervoetig Dier, tot hier toe gebrekkig
bekend, of niet wel begreepen, vielen onder zyne Waar.
neeming.
De jonge Olyphanten zuigen altoos met den Bek, nimmer met den Snuit, gelyk de Heer DE BUFFON verkeerd
verzekert. De Heer CORSE zag 'er van één dag, tot-lyk
van drie jaaren, die aan de Moeder zoogen; doch nimmer dat zy den Snuit gebruikten, dan om de borst te
drukken, 't geen zy, door een natuurlyk Infiin^, fcheeZ 4
nep
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nen te weeten dat diende om de melk te gereeder en
overvloediger te doen vloeijen.
De wyze van paaren van het Mannetje en Wyfje,
waarover men zo veel byzonders verteld heeft, is thans
buiten alle mogelykheid van twyfel gefield. Daar de Heer
GULLER, de Luitenant HAWKINS, en veele anderen, een
Mannetje met een Wyfje zagen paaren, naa dat men
ze in veiligheid gebragt hadt in de Keddagh (*) , en
vernamen hoe zulks juist op dezelfde wyze toeging als
een Hengst eene Merrie befpringt.
Zo veel de Heer CORSL kon nagaan, duurt de Zwangerheid van een Olyphant omtrent twee jaaren : naarde.
maal een Olyphant jongde , één en twintig maanden en
drie dagen, naa dat dezelve gevangen was. In de maand
January x788, werd deeze Olyphant gevangen; men ontdekte, in April of May, dat dezelve moest jongen, en het
Jong, een Mannetje, kwam, op den veertienden van Oc.
tober 178, te voorfchyn. --- By de geboorte was dit
Jong vyf en dertig duimen hoog, by de Ichouders gemee.
ten, en, in Maart 1790, haalde het negen en dertig dui.
men; zynde dus vier duimen, in bykans even zo veele
maanden, gegroeid.
,

(*) Zo roemt men de plaats, rondsom afgefchut met boo.
men en omtuiningen, waarin de Olyphanten gedreeven wor•
den door de Jaegers, aïs zy 'er eenige gevangen hebben.

AANMERKINGEN, GEDUURENDE EEN ZESWEEKS VEPRBLYF IN OXÏORDSHIRE EN GLOUCESTERSHIRE,
IN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 2a2.)
VYFDE BRIEF.

Gloucester, Aug. 1792.
MMYN HEER!

p den weg na Gloucester, omtrent twee mylen van
Oxford, heeft men, van een hoog opgaandeu grond,
O
het fchoonfte gezigt op die Stad, welke zich, omringd
door
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door een zeer wyduitgettrekt Landfchap , in al derzelver luister vertoont ; ter flinker zyde , in deezen Rand
gezien, doet zich een groote uitgeltrektheicl welbebouwd
land op. Van hier tot Whitney, is het land vlak , en
ryst bykans onmerkbaar op.
By Ensham Raat een groot onbewoond Gebouw, 't
geen alzins het voorkomen heeft van het overblyvend
gedenkteken eener mislukte onderneeming. Ik giste dat
het tot eenig Fabriek beftemd geweest was ; doch de
Postillion onderrigtte my, dat het een Herberg geweest
ware; en nu niet aangehouden wierd , uit hoofde van
een gefchil over den eigendom. --- Ensham, voorheen
een koninglyk , is thans een arm, Durp. 'Er zyn nog
eenige overblyfzels van Gene Abtdy. Onder alle de Hui.
zen zyn 'er flegts drie of vier, die draaglyk mogen hee.
ten. De Kerk is een eenvoudig oud Gebouw.
Witney, of Whitney, zeven my!en van Oxford, is de
Stad in welke de meeste Manufacturen zyn in dit Land•
fchap; eene plaats van hooge oudheid, en heeft dezelve
de eer van de tyden der Legenden overleefd , om het
vertoon te maaken van een werkzaam leeven en voorfpoed
geevenden arbeid. Whitney is , nogthans , eer een volk.
ryke, dan een welgebouwde , Stad, de Huizen flaan 'er
niet geregeld. De Huizen van veele byzondere Perfoonen geeven blyk van de welvaard der Eigenaaren. Het
Stadhuis is een net gebouw. De Kerk prykt met een
vry goeden Toren,
De Dekenfabriek is 'er in een zeer bloeijenden Raat. De
Handel op 't Vasteland heeft onlangs vlugt genomen. —
Men berigtte my, dat men te deezer plaatze, weeklyks,
tagtigduizend Ponden wol verwerkt. Deeze groote behoefte geeft bezigheid aan de omliggende Dorpen , ze
wel als aan alle de Spinneryen in de Stad. Te Whitney
zelfs houdt deze Fabriek honderd en vyftig getouwen
bezig, en weer dan vier duizend perfoonen van allerlei
ouderdom en vermogen leenen de hand, tot het voort
dien arbeid. --- De Waschniolens hebben-zetnva
overvloed van water uit de Windrush. Het water deezer kleine Rivier wordt veronderfteld , iets in zich te
hebben, 't geen 't zelve meer dan eenig ander water
gefchikt maakt tot de bleekery. Ik kan niet wel twyfelen aan iets, 't geen elk hier zo gereediyk beweert; doch
tevens niet naalaaten my te herinneren , dat 'er een tyd
ieweast is, waarin men veronderftelde , dat het water
Z5
van
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van de Theems het uitfluitend vermogen bezat, om 'er
goeden Porter van te brouwen en niet die geheele
Rivier ; maar alleen dat gedeelte , 't welk vloeit van
Westminf er - bridge tot Wapping, te wellier plaatze het
water, zo tiet eenige byzondere kragt of eigenfchap kreeg,
althans die van Zuiverheid niet was. Doch wy weeten,
dat, tegenwoordig, eenige der voornaamfte Brouwers, te
Londen, het water van de Theems niet gebruiken, zon
dat het eenige vermindering toebrengt aan den Porter,-der
dien zy afleveren.
Eer ik Whitney verlaat, moet ik u berigten, dat de
Openbaare School voorzien is van eene vry goede Boe
Bene byzonderheid, welke wy niet altoos aantref-kery:
Steden. Vóór dat ik ter Stad-fenigrotyk
uitreed, werdt het rydtuig omringd door een hoop bedelende kinderen, wier zingende toon en lastig aanhou.
den uitweezen, dat zy tot het bedelen als opgebragt, of
in derzelver opvoeding dermante verwaarloosd waren,
dat zy het uit noodzaaklykheid deeden. Wat men ook
zegge van den voorfpoed en welvaard eener Stad waar
Manufaeturen zyn, dienen voorwerpen van deezen aart, om
iets van de rekening af te trekken.
Niets, byzondere aandagt verdienende , deedt zich op
te Minfter Lovel, waar ik vervolgens aankwam, dan de
ruïnen van een Klooster, gelegen in eene valei aan den
oever van de Windrush. Zulk een (tand, heeft men op.
gemerkt, werd doorgaans gekoozen door de aanleggers
van Godienulige Geftichten.
Burford is aangenaam gelegen op eene hoogte , ten
zuiden van de Windrush, die, niet verre van hier, in
Oxfordshire komt, en de laagere gronden bewatert. De
Stad heeft thans weinig 't geen eens Vreemdelings weet
uitlokt. Nogthans verheft zy zich op eenige-gierhd
gefehtedkundige vermaardheid ; een gevegt naamlyk, 't
welk plaats gehad heeft tusfchen ETHELUN, een WestSaxisch Lord, en ETHELBALD, den Koning van Mercia,
waarin de laatstgemelde de nederlaag kreeg , en zyn
Standaars hem ontnomen werd. Ter gedagtenisfe hier
van hebben de Inwoonders , veele jaaren daar naa, een
Ommegang gehouden, met een Staudaart, waar by zy
een Reus voegden : want wat is een Standaart zonder
Reus ? -- Ten huize van Mr. LENTHALL zyn eenige
fchoone Schilderyen; maar een toeval verhinderde my dezelve te bezigtigen.
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Gloucestershire treedt men in te Little Barrington. Lord
SHERBORNJt's Huis en Landgoed ter rechterhand laatende liggen, komt men te Northleach, gelegen te midden
van cie Cotswold-hills , die het eerst den oogen bieden de fchilderagtige Gezigten , welke de Natuur met
eene zo ruime hand aan dit Landfchap gefehonken heeft.
De Kerk van Northleach is een gebouw van hoogen ouderdom, en behelst eenige niet onaanzienlyke GedenkfIukken. De Huizen zyn over 't algemeen goed, fchoon de
Linnenhandel, waar door deeze Plaats voorheen vermaard
was, grootlyks afgenomen is, ter oorzaake van gebrek
aan water. Aan 't einde van Northleach is een nieuw Tugt.
huis, zeer goed gefchikt ter gevangenisfè, en tot den arbeid.
Te deezer Stede nam ik myn middagmaal in the King's
head. Wat iemand eet, in 't breede te berigten, is zeer
onverfchillig; doch het is onmogelyk in deezen oord,
en andere, wyd van de Hoofdt ad afgelegen, te reizen,
zonder waar te veemen, hoe zeer, in de laatste jaarende
Herbergen verbeterd zyn. Zulks moet buiten twyfel toegefchreeven worden aan de verbeteringen der wegen, en
de grooter gemaklykheid in het reizen. gene reis van
een honderd mylen herinnert ons niet langer aan de wis
noch gaat ge.-felburtighdnsmclykevn,
paard met eene ernfl:ige toerusting om zyn LTiterfien
Wil te maaken , enz., veel min is dit de bezigheid van
drie of vier dagen reizens. De ge;naklykheid, waar mede
men, 't zy uit nnodzaaklykheid of ver.naakshalven rei
weg aflegt, moedigde de Herbergiers aan, om-zend,
ook liet hunne toe te brengen tot veraangenaaming der
reizigeren, en by het noodige het verkwikkende te voegen. Was rans Spek en Eijeren,veele jaaren geleden ,niet
het eenige, 't geen men op plaatzen aantrof, waar men
thans onthaald woedt op verfcheidenheid van lekkere fj y.
zen ?
Wanneer men verder dan Northleach komt, is de weg
zeer fteenagtig, en het oog ontmoet, 't geen een tegen gif is van alle fchoonheid , f}eenen omheiningen. --- In
den avond kwam ik te cheltenharn; den ouden wee te
Frognzill veriaaten hebbende. Men betuigde my te Cheltenham, dat het my onmogelyk zou veezen daar een bed
te vinden , en men verzogt my beleefdlyk, (lat ik de
moeite niet zou doen om uit het rydtuig te komen. Naardemaal ik my voorliefde na deeze plaats weder te keeren, als dezelve meer taeganglyk was, reed ik voort na
Glou•
,
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Gloucester, langs een weg, die ten allen tyde vry Regt
is, maar nu, uit hoofde van den onlangs gevallen regen,
te ilegter. Men Ichynt egter eenige moeite gedaan te
hebben om den grond vaster te maaken. I)e Iteenen,
waar mede de weg be(traat is, worden gebragt van Brifï;ol en Chepfizow. In de nabuurfchap wordt eene foort
van [teen gevonden , die seen veel goedkooper zou heb w
ben; doch dezelve kan geheel met dienen.
Van de gezigten in Gloucestershire, hebt gy veel boo.
reu fpreeken. Wat men ontmoet , naa .urthleach voor.
by gereeden te zyn , kan in de daad dienen om u te
verlustigen; maar dewyl ik niet kan roemen eene pen te
bezitten • in ftaat om dit alles met eene genoegzaame
verfcheidenheid, in het breede, te belchryven, zal ik voor
é,ins de pen leenen van den groothen meester in het met
woorden fchetzen van fchilderagtige Tafereelen.
„ Het Landfchap Gloucester is verdeeld in drie voor
Wolds, of de hooge bergagtige gron--namedl,
den na het Oosten de Valei van de Severn in het
midden — en het Woud van Dean in het Westen.
Het eerfte waren wy doorgegaan by ons inkomen in
Gloucestershire: de hoogte, waarop wy ons tegenwoordig
bevonden , ;naakte 'er het uiterfle gedeelte van. Hier
veranderden de hoogten , welke wy bykans ongemerkt
opgeklommen waren, eensilags in een laager grond; en
de groote uitgeflrektheid van een wyd land vertoonde zich
op eenmaal aan ons oog.
„ lk weet niet dat ik immer my flerker getroffen Vnelde, door de zonderlingheid en grootschheid van eenig
Landfchap. De Natuur brengt doorgaans verfcheide Land.
lchappen zamen, door eene gemaklyke wyze van verbinding. Verheft zy den grond aan den eenen kant, door
een langzaamen opgang, zy vereenigt die gemeenlyk met
het land aan de andere zyde , ongevoelig. Wy gaan,
zonder het te bemerken, van den eenen grond op den
anderen. Alles geschiedt allengskens. Maar, wanneer de
Laatuur in 't ['route werkt, en een meer byzonderen Ityl
aanneemt, gelyk hier; wanneer zy een land laat opryzen
.onderd my?en lang (van Londen af) en dan dien opgang
ep édns afbreekt, en ons op den kant van eene fteilte
b:r ngt, van waar men in eerie wydílrekkende valei ziet,
vinden wy ons onmiddelyk getroffen door cie nieuwheil
en: groots,rthhzeid des opengefchooven tooneels.
„, Het was de Valei van de Severn , die zich voor
0115
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ons opende. Misfchien kan in Engeland nergens een af.
iland zo ryk, en teffens zo uitgettrekt, gevonden worden. Wy zagen de Rivier bylcans van het eene tot
het andere einde, met bogten loopende,veele mylen lang,
in eene (trekking na het Noordwesten. Het oog verloor
zich in de veelvuldigheid der voorwerpen, welke tiet zelve op this troffen; het liep, als 't ware, in 't wilde over
de wyde uitgeftrektheid, met bewonderende verrukking,
eer het bedaard genoeg kon zien, om eenige zamen ban.
Bende waarneemingen te doen. Eindelyk begint men
onderfcheidener te zien, en de gedeelten van het wydfl:rekkend ruim te beschouwen.
„ Noordwaards ziet men in de Valei langs den loop
van de Severn. De Stad Cheltenham ligt beneden onze
voeten op den aftïand van twee of drie mylen. De Va.
lei fcheen vervolgens bepaald door de grensfcheidingen
van de Bredon - bergen aan de regter, en door de Malvern- bergen aan de !linkerhand. Recht in 't midden der
Valei, tusichen deeze bergen, ligt Tewkesbury, in 't hout
gedooken ; de groote Kerk maakt, zelfs op deezen aftand, Bene aanzienlyke vertooning. Een weinig ter regterhand, maar verre in 't verfchiet, doen zich de toorens op van bhorcester, als het helder weer is; bovenal
wanneer een toevallige valling van het licht dezelve af.
fcheiden van de bergen van Shropshire, die het tooneel
fluiten.
„ Westwaards heeft men het Bezigt op Gloucester. En
hier is het opmerkelyk, dat, daar de voorwerpen in het
Noordlykst gedeelte der Valeie bepaald worden door de
bergen van Ereden en Malvern, uit dit oogpunt, de Valei begrensd is door twee andere Bergen, die, fchoon
op zichzelve van niet veel beduidenis, een bepaald charaëler geeven aan dit tooneel, en des te meer dewyl ze
beide afgefcheiden van alle andere voorwerpen (taan. Een
deezer Bergen is bekend onder den naam van Robin's•
wood, de ander by dien van Church-down, ter oorzaake
van de zonderlingheid eener Kerke op den top gebouwd.
Tusfchen deeze twee Bergen vertoont zich het
groot voorwerp der Valeie , de Stad Gloucester , welke
zich als opbeurt boven boschryke tooneelen. --- Verder op dan Gloucester gaat het oog de Valei door op
grooter afftand, tot deeze zich vereenigt met een keten
bergen. Meer Westwaards doet zich een boschgezigt op,
zamengeiteld uit het geboomte des Landfchaps , vereegiic
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nigd met het Woud van Dean. Van dit gezigt is de
hoofdtrek de mond van de Severn, waar dezelve eerst
het character van grootheid aanneemt, door zich te ver
Oceaan. Een klein gedeelte daarvan-mengtd
alleen vertoont zich in een fcherpen hoek over het houtgewas heen. Maar het oog, aan het verlchiet gewoon,
zulk een waterplas ziende, hoe klein dezelve ook fc uyne , en op zulk een afpand een bepaalde gedaante behoudende , befluit tot de volle grootte. Het gebergte
van Welch, 't welk zich verderop dan de Severn verheft,
dient om het denkbeeld te vergrooten ; want, door een
gelyke horizontaale lyn te vormen langs den kant van
het water, zet 'er dit het vertoon aan by van een Zee.
boezem , gelyk dezelve waarlyk is."
Dus verre de Heer GILPIN; en indien zyne befchryving u niet eenig denkbeeld geeve van liet verrukkend
Bezigt, 't geen ik heden zag, zal het voor my eerie vrugtlooze pooging weezen dezelve te onderneemen.
Naa eenige oogenblikken getoefd te hebben in de Bell
Inn, een Huis opmerkenswaardig, dewyl het ter Geboor.
teplaats (frekte aan den vermaarden GEORGE WHIT.
FIELD, waar hy, ten eenigen tyde, de laage bediening
van Oppasfer bekleedde, ging ik na het huis van onzen
Vriend * * * * *; ik werd 'er , om 'er het minst van te
zeggen, ontvangen op eene wyze, welke myne verwag.
ting in geenerlei opzigt te leur flelde. I)e opwagting
was vriendlyk zonder overlaading, en gastvry zonder gemaak theid.
De Stad Gloucester heeft veele voordeelen, uit derzelver
ligging herkomttig. Gebouwd op eene geregelde hoogte,
en verdeeld in vier deden door twee (araaten , die elkander kruisfen op het hoogífie punt, wordt gezondheid en
zindelykheid op de minst kostbaare wyze bevorderd. De
Straaten, rechte hoeken maakende, geeven 'er eene geregeldheid aan , die alleen vermindert door den ongelyken
bouw der Huizen ; doch dit is eene onvolkomenheid met
geen wensch weg te neemen.
Gloucester was ongetwyfeld, oorfpronglyk, eerie flerke
plaats ; en de Gefchiedfchryvers zyn niet fpaarzaam
geweest in het ophaalen van de veelvuldige belegerin.
gen, welke zy doorflondt. Van die fterkte, of zelfs van
fchyn van fterkte, is thans weinig overgebleeven. Ge.
lyk in alle Steden des Koningryks, zyn de Wallen en
Poorten weggenomen ; zints het midden der jongstverloope.
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log gevreesd. Een of twee Poorten heeft men overgelaaten om ons de voorige dagen te herinneren, of om
iets te bewaaren 't geen eerwaardig is van wegen de
oudheid, of agtenswaardig om de fchoonheid. De West.
poort, gebouwd onder de Regeering van HENDRIK DM(
Vill, is nog in 't geheel, en, niets van gefchut te vree.
zen hebbende , kan dezelve nog een reeks van jasren
tarten.
Voor een Vreemdeling is de Hoofdkerk het eerfle voor.
werp 't welk zyne Nieuwsgierigheid uitlokt; en men doet
aan dit Gebouw niet meer dan regt, wanneer men verklaart, dat de fchoonheden van het zelve het naauwfte
onderzoek kunnen doorliaan. Deeze Kerk wordt gehouden voor het volmaaktfte voorbeeld van den Gothifchen
Bouwtrant in geheel Engeland. Dit denkbeeld is niet
volkomen juist, en betreft het buitenffe alleen. Van binnen treft men iets Saxisch en Grieksch aan ; de uitwerking hiervan is niet eenpaarig. De Tooren is een
der fchoonfle Bouwgevaarten van deeze foort; de evenredigheden zyn allerkeurlykst in agt genomen, en, op een
kleinen afpand gezien , vertoont zich dezelve als kant
Glasraam aan 't Oosteinde, voor het grootlfe-werk.Ht
in Engeland gehouden, flak eertyds uit door de gefchilderde Glazen, doch de kleuren zyn verfchooten, zo dat
men tegenwoordig alleen kan gisten wat het bepaald wil
verbeelden.
De vervaarlyke dikte der Pylaaren , die het dak van
het ruim der Kerke onderfchraagen , heeft men geoordeeld dat Beene behoorlyke evenredigheid hadt tot de
hoogte; en ik kan zulks niet tegenfpreeken. Waren dezel.
ve gegroefd , zulks zou veel van dit logge voorkomen weg
Dit heeft men alleen aan twee Pylaaren gedaan.-nem.
De Heer GOUGH fchryft, in zyne uitgave van CAMDEN'S
Britannia, dat men , by eene onlangs te werk geífelde
uitgroeving deezer Pylaaren, bevonden hadt, dat ze opgevuld waren met losfe ongeregelde fteenen. Men ver
dat dit een misflag is; ik zou, derhal.-zekrdmy,gt
ven , wel wenfchen dat men dit werk doorgezet hadt.
De gewoonte, om met zwaare Pylaaren en ronde Boogen
te bouwen, wordt toegeichreeven aan de Normannen; en
deeze Hoofdkerk, als mede die van Durham, Norwich en
Worcester, leveren 'er blyken van op.
De Hoofdkerk van Gloucester wordt zeer net en zinde
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delyk onderhouden : eene waarneeming nogthans die op
dezelve alleen niet past. De meeste Hoofdkerken in Engeland mogen aang, haald worden als tot eere firekkende
van hun wien de zorg daarover is aanbevolen. Om eene
IHoofdkerk te zien , waarin kladdigheid en verwaarloozing de overhand hebben , moet men gaan in Westns
fier-abbey; een Gebouw, 't welk men, om de eene of
andere redLn, aan de verwoestende hand des tyds heeft
overgegeeven , zonder dat een vriendlyke hand zich uit
om den voortgang van derzelver verval te flui--ilrekt
ten.
Een trap van tweehonderd en zes • en - zeventig treden
opgeklommen zynde, bereikten wy den top van het dak.
Van daar heeft men een alleruitgeftrektst gezigt over de
Valei , in welker middenpunt Gloucester ligt. Van deeze
hoogte ziet men dat de Stad in de gedaante van een Kruis
gebouwd is ; eene byzonderheid van Godsdienfligen eerbied, welke, met de veelvuldige overblyfzels van Godsdienitige Getligten in dezelve, aanleiding gegeeven heeft
tot het Spreekwoord : Zo zeker als God in Gloucester is 1
Dit, ten minsten, dunkt my de waarfchynlyke oorfprong
van deeze uitdrukking; want met alle myne vooringenomenheid voor eerre Stad, aan de vriendlykheid van veelen welker Inwoonderen ik reeds de hoogde verpligting
heb , kan ik 'er niet van zeggen 't geen PETRONIUS
van Athene verklaarde , „ dat het gemaklyker valt 'er
een God dan een Mensch te vinden."
men treft in deeze Hoofdkerk verfcheide fraaije nieuwe
Gedenktekens aan , die tot eere flrekken der Kunftenaa.
ren, fchoon hunne naamen de vermaardheid niet verkreegen hebben van een ROUBILLIAC , een BANKS, of een
BACON. Het Grafgedenkteken van EDUARD DEN II, die
ontnenschlyk vermoord werd te Berkeley Castle, is het opmerkenswaardigfte van de oude Grafplaatzen. Men heeft
'er eene Afbeelding van in RAPIN's Historie; doch het is
onlangs met zeer veel naauwkeurigheid in Plaat gebragt
door Mr. BONN ER, en, zo ik meen, gefchikt voor BY•
LAND'S Antiquities of Gloucestershire. De groote offeringen aan de Kist , die de overblyfzels van deezen ongelukkigen Monarch befloot, fielden de Abten in Raat
bul deeze Hoofdkerk te hligten.
Koning HkNDRIK De VIII rigtte den Bisfchoplyken Zetel van Gloucester op. De lyst der Bisfchoppen klimt
ílegts tot vier-en- twintig op; doch rxtag op eenige ver
maar,
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maarde naamen boogen; als HOOPER de Martelaar, FOwLER, BENSON Cu WARBURTON. By deezen mag ik voegen een naam, die door de Inwoonders vermeld wordt
als geen gering cieraad op de lyst der Bisfchoppen, de
tegenwoordige Bisfchop TUCKER, wiens geleerde en vaderlandlievende arbeid bewondering verwekt heeft, zelfs
dan wanneer dezelve fomtyds geen dankbaarheid baarde.
Het Land is iets aan den Hoogeerw. TUCKER verfchuldigd ; doch 'er was een tyd van ftaatkundige dolheid,
wanneer zyn raad, was dezelve opgevolgd, het Volk onder grooter verpligting aan hem zou gebragt hebben.
Hy is thans in zyn tachtigtte jaar, en geniet eene vry goede maate van gezondheid; doch, om zyne eigene woorden te gebruiken, „ de Klok heeft voortlag geflaagen."
Het oude Abtdy Capittelhuis is voor omtrent anderhalve eeuw in eene Boekery veranderd ; de Collegie Boe
gelieeten. O,ilangs heeft men 'er eenige giften aan-kery
gedaan; doch de verzameling is klein.
De Kerken van Gloucester zyn gernaklyk; doch meest
oude Gebouwen, waarin men niets opmerkenswaardigs
ontmoet.
Het Ziekenhuis is , boven alle uitzondering, het beste
Gebouw van die Ibort in geheel Engeland, naar deszelfs
grootte. Het is zo wel ingerigt, dat alle hinderlyke flank
geweerd worde, en de kieskeurigfie bezigtiger daar van
geen den mintien hinder heeft. \Veinige huigen van byzondere perfoonen zyn zo gefchikt om de her(Ielling der
Zieken te bevorderen. De vertrekken zyn hoog en ruim,
en krygen genoegzaame lugt. 'Er zyn, door elkander,
honderd Patienten in, die opgepast worden door bekwaame
Mannen van de kunst.
Toen de Koning en Koningin, in den Jaare MDCCLXXXVIII, zich hier bevonden, preezen zy dit Geftigt
grootlyks, en de Pefluurders, zich wenfchende te belier en van de Koninglyke goedkeuring, hebben deeze om
gouden letteren vermeld in de Vergader--ftandighem
plaats. --- Dit Ziekenhuis wierd geftigt uit openbaare
giften en erfmaakingen; en wordt onderhouden door eene
jaarlykfche infchryving. Bisfc`,op BENSON voorzag de
noodzaaklykheid van zulk een Huis voor deeze Stad, en
betprak 200 Pond St. tot dit eiode.
Ik ben, enz.

(De Zesde Brief by eend volgende gelegenheid.)
MENG. 1794. NO. .
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Ad pernitendum properst, cito qui juclicat.
SENECA.

Hy frygt zeer ligt berouw, die fe.tiielyk oordeel velt.
(Uit her Engelsch.)
e Phyfognomie, of, zo als AveTER fchryft, de R'iyfiogrse•
mooie, (chynt eene grooter maate
van aamaatiging in zich
r
hebbes dan eenige andere foort vat-, natuurlyke of verkreegene kundigheden, tot welke de Mensch kan geraaken.
Of de P:hyfiugnomie tot zekere regelen kan gebragt, en, ge
andere Weetenichappen, geleerd worden • zo als de ge--lyk
melde Sclhryver beweert, mag men ten minalen in twyfel treken , zo niet tegenipreeken , op de flerkile gronden van redenkaveling en ondervinding. ----- Het is onbetwistbaar, dat wy
ons Benig begrip van iemand kunnen vormen op het eerste
aanzien; doch , daar wy zelden , of nooit, eene reden kunnen bybrengen, waarom wy zulk een begrip van iemand op.
maaken, zo volgt, dat, indien wy het recht gevat hebben,
zulks by toeval ontítaar, of uit Bene Poort van lnilinét voor
een heimnlyke kennis, geheel ormcdedeelbaar; en-konlc,f
hebben wy liet recht getroffen in Bene menigte van gevallen,
wy kunnen onze kennis niet niededeelen aan anderen , en uit
deezen hoofde , is de Phyf[ognomie geent Weetenfchap, welke
wy, even als andere, kunnen ondenvyzen. Dezelve is, ten
hoogtien genomen, eene foort van InIlinét, den Mensch gegeeve n , even ais het Inffirct aan de Dieren gel'chonken , om her
ééne foort van gewas van het andere te onderfcheiden, en hun
voor kwaade toevalicn te behoeden. Waarom wy, op het enkel
aanzien van iemand, overhellen om hein lief te hebben of te
hasten , een goed of kwaad gevoalen van hem te hebben,
kunnen wy even min zeggen dan waarom een Dier, tertvyl het
graast, fchadelyke plinten vermydt, en zich alleen met heilzaa.
Ine voortbrengzels der aarde voedt.
ik meen eerre vry groote maate van Phyfiognomie -kunde
te bezitten, en grond te hebben om daarop te roetven , indien
'er eeltige roem in ftee'ke , of indien ik dezelve kon [pede.
dceleu , ik word, zonder te toeeten hoe, geleid om een zeker
denkbeeld van ieman i op bet eense: bezit t, te vormen, en dit
denkbeeld heb Ik nooit in cénig geval verkeerd bevonden,,
ik heb, 't is !vaar, in den loop eener naauwer kcnnisitrygi^,g,
reden heknegen om het te veranderen ; dan eene langduurï-
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get verkeering heeft my geleerd, dat myn eerie denkbeeld
gevormd zonder eenigen ommegang in 't geheel , het éénij
waare was.
De meeste Menfchen hebben deeze foort van kennis in
eene meerdere of mindere maate; doch men mag twyfelen of
dezelve veel tot hun genoegen toebrengt, of dezelve niet voor
misvatting bloot that, en of, daar vooroordeel een onkruid
is ,'t welk in 's menfchen hart ilerken wasdom bekocht, het niet
gevaarlyk is dezelve anderen aan te pryzen, of bekend te maaken.
Waren de Werken van LAVeTER algemeen befludeerd, dan,
des hou ik my verzekerd, zouden wy welhaast de Eeuw der
Onbefcihoftheid beleeven; ieder over eens anders Charaéter oor.
deelende , zonder den minoen grond. Phyfiognomie, zo zelfs
als by dezelve verklaard heeft, is eene gistende Weetenfchap.
Gy kunt het recht , maar ook mis, hebben, en gy bezit niets
dan de ondervinding, oen u omtrent het een of ander te ver
ondervinding zal u iemands Charaéter doen ken•-zekrn;d
hen, zom der dat gy n de moeite geeft, om , op het eerf'e ge
te oordeelen. Der Rlenichen Characters, indien-zigt,overhm
de Phyfiognomie wis ging , moesten altoos dezelfde blyven ,
't geen wy weeten dat zeldzaam let geval is ; het Character
van het Kind, den Jongeling, den Man en den Grysaart, ver
zeer veel; terwyl de veranderingen in het uitzigt de-fchilen
zodanige niet zyn als de verandering van Character veroorzaakt, maar te wege gebragt worden door de vermeerdering
der jaaren , of liever door de vordering van den gezonden
fterken Mensch tot ontbinding.
Kunnen wy dan niets weeten door iemands Gelaad op te
veemen? Ja, zeer veel; wy kunnen zeggen of by te onvrede
dan vergenoegd, ziek of gezond, oud ofjang, is: doch dit zelfs
kunnen wy niet zeggen zonder gevaar van dwaaling; want de
weezenstrekken van zommige Menfchen zyn niet zeer gefehikt
om de Gemoedsbeweegingen aan te duiden ; daarenboven ver
onze denkbeelden over gezondheid en ziekte.-fc'nilewy
Veele Menfchen , inzonderheid die zich op Letteroefeningen
toeleggen, zien 'er ouder uit dan zy met de daad zyn, terwyl anderen , door gezondheid van ge(leltenisfe , netheid in
kleeding, en vlugheid van beweeging, zich veel jonger vertoonen dan zy weezenlyk zyn.
Maar toen ik de pen opvatte was myn oogmerk riet tegen
het Stelzel van LRVATER te Cchryven. Het heeft veel fchoons,
behelst veel onderrigts, en doet aan alle kanten de Godsvrugt
en Menschliefde van den Schryver doorftraalen (I;. Myn oog
te klaagen over eene foort van Phyfiognomifche-merkwas

ken.
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men uit zyn Werk haaien; maar ik vrees dat het geen
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Kennis, welke in Engeland plaats gegreepen heeft langen tyd
vóór dat LAVATER zyne PhyEognomifche Waarneemingen begon.

Ik bedoel die gelukkige bekwaamheid , welke zommigen
bezitten, om de Menfchen op het eer/Je gezigt te kennen, uit
zekere tekens en kenmerken, die in het Stelzel van LAVATEA;
niet voorkomen.
Lieden van Fatfoen kennen het Character van iemand uit
de Krul van zyn hair, uit de Sneede van zyn kleed, uit de Bui
welke by by de intrede in een Gezel chap maakt, en.-gin
oordeelen overeenkom(iig met die kennis. Zy hebben desgelyks een zeer fcherpziend oog , niet alleen om iemands Charac•
ter te ontdekken, maar ook wat by komt doen. Zy kunnen
Uit het geiaad en de houding leezen of hy komt om eene Rekening te ontvangen of te betaalen, en regelen hun gedrag
daarvolgens; een voeglyken ernst en deftigheid aanneemende,
of een bevalligen lach , naar de omtiandigheden het eifchen.
Een Gemeen Man is, op zyne wyze, geen gering Phy.
fiognomist; wanneer hy zyne Rekening vertoont, ontdekt hy
met den eeríten opflag of dezelve betaald zal worden , dan
niet. Als hy eetti Groot Man ontmoet met een glimlach op 't
aangezigt, [telt by vast , dat deezen iets ontbreeke , eene levering van nieuwe waar, een langer borgen, of misfchien ,
eens in zeven jaar, een Item.
Eens bedreevenheid in deeze [hort van Phyfiognomie fpaart
een groot deel van noodeloos gefprek, en kan, by gevolge,
veel onaangenaarne twistredeninge voorkomen , die anders zeer
gereed ]tan ont(taan uit het onderhoud van twee lieden, waar
van de een fchuldig is, en niet kan betaalen, en de ander moet
hebben , inaár geen geduld kan neemen. Een aanzienlyk Winkelier in Westminfler, zeer verre gevorderd in de Gelaadkennis
zyner Valanten , verzekert my dat by veel werks afdoet , in
de uiterfte (lilte Wanneer by eene Rekening overgeeft aan
een Edel Kooper, by wagt niet langer dan dat deeze tyds ge
heeft om dezelve te leezen, en krygt, onder dit leezen,-noeg
een allernadruklykst antwoord, zonder dat die Heer een enkel
woord voortbrengt , en maakt zyn Dienaar, meer of min nederig, naar dat by het hefluit opmaakt uit het geen hy gezien
heeft.
Op openbaare plaatzen fleeken veelen uit in het kennen van
den rang en (laat der lieden die het Gezelfchap uitmaaken ,
niet uit hunne Weezenstrekken alleen ; maar ook uit hunne
Kleeding. Maar het is deeze foort van Phyfiognonnie, (ik moet
hier
khranderheid

zal

geeven

aan

de zodanigen

welke

de

Natuur

deeze gave

geweigerd heeft, e❑ geen hebbelykheid van naauwkeurig letten aan de
Rolkeu die door gewoonte onoplettend zyn ; en , indien her onkundigen
aanzette tot voorbaarine oordeelvellingen , vrees ik, Fiat het meer kwaad#
<Mi &,rzed5 zal doen. IdZA,rTs>a's Elcpunts of Moral Sci<nc^
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bier dit woord , hoe oneigen ook , gebruiken) waarover ik
zeer moet klaagera.
IVlisfchien is 'er een tyd geweest, dat de Kleeding en zelfs
het Uitzigt, eenige aanduiding gat van den rang en leevens(land
der voorkomende Perfoonen ; maar Ik weet niet hoe deeze
onderscheiding thans geheel vervlogen Ichynt. De Kleeding is
zo geheel en al willekeurig geworden, dat, ivadien wy dezelve
ten kenmerk namen van Rang of Middelen, wy gevaar zouden
loopen van vyftigmaal op één dag bedroogen te worden.
Daar zit een ernsthaftig en deftig-uitziend Heer in 't
zwart , met een witte, dik gepoederde, groote pruik. Hy
ichynt in diepe gepeinzen verzonken , en geheel geen agc
te (laan op 't geen hem omringt. Wie is hy 7 Gy
zult zeggen een Bisfchop , diep in gepeinzen over de ver
waarheden, geheel afgefcheiden van en verre verheven-hevuft
boven de zaaken deezer wereld. Neen, het is een Actie
wiens Vrouw zeer onlangs begraaven is , en die-handelr,
de gevoeligfle fpyt heeft , dat de voorlpoed der Freinfche
Wapenen aan den Rhyn de Fondfen zo zeer hebben doen daalen.
Niet verre van deezen ziet gy een lustig vrolyk Heertje,
gelaarsd, in rydgewaad, met het hair naar de eer(ke mode
opgemaakt , en een zweep in de hand; by geeft zich veel
werks met de Dames, en laat nu en dan , enkel om deeze
te vermaaken , een dubbelzinnigheid of twee hooren , en ver.
telt een grappige historie, die hy hefluit met een Inidrugtigen
lach. Gy hebt reeds beflooten dat hy een kind van Fatfoen
is , en de waarfchynlyke Erfgenaam van een ryken Baron.
Schynbaarheden zyn bedrieglyk; hy is een eerwaardig Geest •
tyke, aan wien een Edelman, uitileekende in het beloonen van
verdienflen een veel opbrengende Standplaats gaf, enker om
dat by zyn Voorfpraak wierd, in 't welk geen man van eenige
deugd of verfland hein wilde ten dien(le ulaan.
Maar welk een onbefchofte is hy, die zich in zo veel goed
gezelfchap indringt met eer, kleed waarvan men de draaden
kan tellen, met vuil linnen, met een hoed en pruik die een
Waarfchynlyk
Smous van de firaat niet zou opraapen 4
een arme hond, die een brok komt bedelen, of een ongelukkig Man, die voortgeholpen wil worden door een gifre
Neen, die Man heeft tachtig duizend Ponof misfchien
den Sterling in de Fondfen, en zou , om zyn eigene woorden te gebruiken , „ dit geheele Gezelfchap kunnen koo.
„ pen en verkoopen ," ware het niet , dat by nooit Benig ding
kogt, of by moest, by den verkoop, driemaal 'er de waarde
voor krygen. Hy heeft van daag zuiver zeshonderd Ponden
gewonnen , door Bene kleine ryzing in de Fondfen; en slaat
nu gereed om zyn maaltyd voor vier f'uivers te houden, en
datà
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dan weder te keeren na de Vliering van een buis, in een der
gering[ie flraaten van de ganfche Stad.
In tegenfleiling van deeze treedt 'er een Heer in, fraai ge.
kleed; by haalt een gouden Snuifdoos uit den zak, ziet op
een goud Horlogie hoe laat het is, en vertoont, in 't koet, in
alles zo zeer den IIeer van Fatfoen , dat elk, gereed is hem
op 't nederig st te groeten. Hy roept om zyn koets, flapt 'er
met een trotf'che houding in, en belast den l:oetfier in S.. Jarnesftreet (Iii te houden. Deeze is waar chynlyk een flan van
Middelen , of een Staatsman. Neen ,hy is een Linnen-bande.
laar, die , binnen weinige weeken, aan zyne fchuldeifeheren,
twee ten honderd, op eenti edelmoedige wyze, zal aanbieden.
Dusdanig is de uitwerking onzer l earige onderkenning der
Chara&ers, wanneer de Kleeding eeniglyk ten grond firekke
waar ivy op afgaan. Mejuffrouw 11ODELY, zeer bedreeven in
de etiquette, en door en door bedreeven in 't geen men eene
volkomene Opvoeding heet, bezit een opmerkenswaardige bedreevenheid oen der Menfehen Character, op 't eerlle gezigt,
te kennen. Want men moet in aanmerking neemen, en mis•
fchien moest ik dit vroeger hebben opgetekend, dat lieden van
deezen Rempel, geheel door 't uitwendig voorkomen geleid,
(terwyl LAVATER en diens Leerlingen hunne nafpeuringen op
de hoedanigheden van de Ziel te werk hellen ,) Mejuffrouw
MODELY, en elke Dame, die weet, op welk eene wyze behoorelyke onderfcheidingen te maaken, alleen letten op 't geen
in dc Beurs huisvest , en daar over oordeelen naar 't geen
uit de Beurs moet koeien, te weeten fraaije Kleederen , en een
grootfkhe Equipagie. Diensvolgens heeft deeze Dame by zich
zelve een fchaal van verdienflen opgemaakt, opklimmende vats
Niets tot Voartre/}elykneid ; naar deezen regelt zy de Eerbe.
tooningen , welke zy bewyst , de agtgeeving, welke zy betoont, en haar gezelschap op dagen van bezoek. Met eenen
enkelen oogflag weet zy, dat een Man, in een gemeen of ze•
keerd Kleed , niets moet waardig weezen, en hy wordt beneden op de fchaal geplaatst; naast hem komt de Heer in een
eenvoudig Gewaad, die, fchoon weinig waardig, nogthans boven den eerstgemelden te keuren is; deeze wykt, op zyne
beurt, voor eenen die geborduurde Kleederen en Kanten
draagt, enz. Iemand, die te voet komt, is baarblyltlyk minder,
dan hy die te paard verfchynt; die alleen te paard zit, is ongetwyfeld veel minder dan hy , die een Knegt te paard agter
zich heeft; maar alle deezen moeten wyken voor perfoonen,
die in Rydtuigen komen; en die hebben, naar gelange van de
cierlykheid der Rydtuigen, eenen honger of laager rang.
Zulk eene kundigheid van de Charaéters verkrygt Mejuffrouw
MoDELY,enkel door de Perfoonen te zien ; en gelykt deeze kun.
digheid zeer veel op die iemand van de Doeken zaagtig wordy,
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door enkel de Tytelbladen te leezen. Ik wil, egter, niet op

my neomen te beweeren, dat zy nimmer mislaste. Volmaak, held moet men onder de menfchen niet zoeken. In den v„orleden Winter. danile zy op een openbaar bal, zo zy ru:e:ée
met een Lord, en 't was een Paruikemaaker; geen maand ge
werd zy, by het uitgaan der Opera, in haare koets ge•-ledn
leid door iemand, dien zy voor van hoogen rang aanzag; doch
zy ontdekte naderhand, dat by niet meer was, dan dc Kamerdienaar van een Bisfchop.
De Phyfiognomie, welke van her uitwendig voorkomen afhangt , wordt menigmaal uitgetlrekt tot zyne Manieren. 'c
Geen men onbedwougenheid, bevalligheid en deftigheid, noemt,
misneemt men veelal voor vernuft , verdienfle en eer. Een
slug en ftyf intreeden in een kamer heeft menigmaal iemr::d
gtootlyks benadeeld, terwyl een ander, door het bevallig danfen van een menuet, zyn fortuin maakte. --- Zo partydig zyn
wy omtrent de kundigheid , welke wy by het eerste zien van
iemand ons vormen, dat het ons altoos finert , wanneer wy
door nader kennis het tegendeel verneemen. Daar is trelTen ie
leiykheid zo wel als treffende fchoonheid. Geen van beiden,
nochthans, fleekt uit in behendigheid; ook wordt het goed en
k,vaad in de wereld niet zeer gehoord door zulke vooringenomenheden.
Daar wy dan zulk eene fierk overhellende neiging hebben,
om over onzen Naasten te oordeelen volgens het eerfle voor
moeten wy tragren zulks te doen op beginzelen , welke-kcmen,
ons niet bedriegen. Een Dornkop kan bevallig weezen, een,
die op den oever flaat van bankroet te fpeelen, het aanzien
van een ryk man hebben. Houding en Kleeding, derhalven,
zyu ongefchikt om het Character te bepaalen ; ten hoogdesa
genomen onderrigten deeze ons, dat de een een bekwaam Dn.nsnieester, en de ander een ligtgeloovig Kleermaaker, gehad hebbe.
Doch wy mogen ons verzekerd houden, dat, indien de eer•
fte indruk van iemands Characrer ongunflig is, en wy daar op
voortgaan , wy hem onregt aandoen, dan zelfs wanneer wy
ens gevoelen niet uitbrengen.
Het weezenlyk Character van een Mensch is met geen eukelen opf;ag van hat oog te ontdekken: want de iVlensch is
zulk een zamengelleld weezen , zo geduurig veranderende in
zyne begrippen , dat wy , zelfs naa eerre langduurige verkeering, zelden in ]laat zyn om te bepaalen, wat juist zyn Character is. Kunnen wy dan veronderítellen, dat wy, op 't eerie
gezigt, zullen ontwaar worden, wat jaaren van ommegang,
zeldzaam, ten vollen ontdekken? Het is,gelyl; ik in den
beginne aanmeri te, mogelyk, dat wy het treffen. Ik weet het
by bevinding; maar, detvyl het onmogelyk is reden van ons
begrip te geeven, an get zeer onredelyk is, een gevoelen zon Aa f
der
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der grond van reden aan te kleeven, voegt het ons zeer oma
zigtig te weezen, en voor ons zelven te bewaargin, 't welk,
ontdekt, ten nadeele van een ander zou kunnen dienen.
Wy voegen by dit Vertoog
ERNE ANECDOTE, VAN EFFEN BETREFFENDE.

Onze beroemde Spectatorfchryver J. VAN EFFEN , die ge.
woon was zich naar den centen fmaak van zynen tyd en ryk
te kleeden , fchoon by niet ruim van tydlyke middelen bedeeld was , wandelde met zyn Boezemvriend TH. VAN SNAHENB RG buiten Leyden! Op eenigen affland kwam een ryke
Vrek, armoeiig gekleed, doch, ten aanziene zyner &liddelen,
den Heer VN SN,\KE\JURG bekend , aanlappen. VAN SNAMENBURG hieldt VAN EFFEN flaande, keek hem, en beurtlings
den VAN EFFEN onbekenden Man , aan ; zeggende : „ Op
Wie?
„ dit oogenblik zie ik twee groote Bedriegers "
, U, en dien Viiend!" gaf hem VAN
vroeg VAN EFFEN.
$NAKERBURG te houden; met byvoeging: „ Elk ziet u voor
„ een ryk , en dien Man voor een arm, Man aan:" VAN EFFEN lachte hartlyk over deezen inval van den geesti.
gen SNAKENBURG.
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eene flerker fpoorflag, die ons tot deugdsbetrag-.

s 'er wel
ting moest aanzetten , dan onze eigenliefde ? Eigen beIhoud,
eigen welz} n, is tog de grond , waar uit alle redelyke

wezens werkzaam zyn; en fchoon wel de meeste menfcheta
verkeerde middelen aanwenden, om zich gelukkig te maken,
dit neemt echter niet weg, dat zy wanen door dezelve dit
oogmerk te bereiken. De wellustige heeft geen ander oogmerk;
by wr.ant, door zyne driften, en weflustige neigingen, op te
volgen , zichzelven geluk te verfchaffen t dan zyne verkeerde
redenering misleid hem jammerlyk, en de rampzalige uitkomst
bevcsLigc zulks maar al te zeer. Het is een zeer kort genot
van iets , dat flegts de zinnelyke vermaken ítreelt; maar de
beklagenswaardigste gevolgen heeft, om dat ze den mensch , en
in den tyd, en na dit leven, ongelukkig maken. Dan ged
heel andere gevolgen heeft eene flipte deugdsbetragting; deze
verzorgt os een aangenaam, een gerust, vergenoegd en ver
leven. — Men heeft geene inwendige befchuldigin.-makely
gen van kwalyk gehandeld te hebben, welke befchuldigingen
onze allerbeste vermaken vergiftigen; integendeel, door de deugd
te betragten , heeft men de medebewustheid van wel gehandeld ce hebben, en dit geeft in 't gemoed die kalmte, welke
's men•
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`i; menfchen waar geluk uitmaakt, en, dat alles overtreft, de
deugd maakt hare betragters na dit leven behendig gelukkig.
Maar is het dan niet de grootte dwaasheid, de deugd te ver•
agteu, die ons bel endig gelukkig maakt , en de ondeugd aars
te kleven, waardoor wy voor altoos rampzalig worden ? —
Moest de liefde, welke wy ons zelven verfchuldigd zyn, ons niet
aanzetten, om als wyzen redelyk, en niet als dwazen zo rede
te werk te gaan, dat wy ons eigen welzyn moedwillig-los,
verwaarloozen' — Indien wy treeden buiten de grenzen der
deugd, dan benadeelen wy aantlonds ons zelven, en anderen
lyden daardoor ook den meesten tyd fchade ; om dat het
algemeen altoos lyd by het nadeel van een van deszelfs leden;
daar en boven ftryd een kwaad gedrag tegen de wyze inzigten en oogmerken van den aiwyzen Schepper. Deze wij
dat de goede orde op de best mogelyke wyze zal bewaard
worden : maar deze orde verhoor ik zo dra myne gangen
afwyken van het regte fpoor, en ik mis in het beantwoorden
aan myne bestemming.
Al wie zynen evenmensch benadeelt , legt doorgaans ook
de hand aan zyn eigen verderf. Want hy, die zich toelegt om befténdig zynen naasten te benadeelen , die legt den
grond om de Maatichappy tot haren ondergang te doen nei•
gen, en de zuilen, waarop een Paat ge,estigd is, te doen wag.
gelen, om dat men de byzondere leden, waaruit eene Maacfchappy bettaat, niet kan benadeelen, zonder dat het geheele
lighaam daar by lyden moet, even zo min als een deel van
's menfchen lighaam kan lyden, zonder dat de geheele mensch
dat gevoelt, en 'er by lyden moet.
Het is eene oneindige en aanbiddelyke Wysheid, die gezorgd heeft, om elk mensch klaar te doen weeten , wat regt en
wat onregt zy daarin heeft de wyze Schepper voorzien,
ten einde de mensch niet zoude dwalen om zyne ziele met
eerie genoegzame kragt van waarheid te verllerken, waaraan
men veilig alle mentchelyke bedryven roetzen kan. Dat dit
waarheid zy, zal elk, by een nauwkeurig onderzoek van zich zelven, weldra ondervinden. Wie wél handelt, gevoelt eene
aangename aandoening , voortvloejende uit Bene bewustheid
dat by wél gedaan heeft — dan zo dra men kwalyk heeft
gehandeld, verliest het gemoed die aangename aandoening; en
daar te voren in de ziel eene bedaarde rust en kalmte plaats
had, daar word dezelve door onrust gekweld, en verliest al
hare vorige kalmte. Het gemoed is als eene onftuimige
zee, rusteloos in beweging. Het geweten klopt, en men kan
zich de verkeerd gepleegde bedryven niet herinneren, of aan
worden wy onrustig, en nochtans is er geen deel van-fonds
ons geluk zo voornaam, dan de rust van 't gemoed, en in
tegendeel geene onzaliger omstandigheid, dan een onrustig ge woiten. N®uic, zal ieder moeten betuigen, is men geluk -

kí-
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kiger, dan dat het geweten, die liglende fakkel, die alle de
fchuiihoeken van het hart doorzoekt, zegt: dat men wél doet,
dat men zyn pligt betrapt. Daar men in tegendeel nimmer
ongelukkiger leeft, dan genadig door zyn geweten befchuldigd,
en fcherp verweeteu te worden: mensch! gy hebt kwalyk ge+
]handeld.
Wanmeer men 's menfchen geuleldheid wel in overweging
neemt, dan zal men dra bevinden, dat dezelve van dien aard
zy, dat men omtrent zeer veele zaken voltnaakt onkundig is, dat
wy van zeer weinige maar bekrompe kennis hebben, en 'er
l^egts wat van weten, alleen uit derzelver eigenfchappen. Onze kennis zullen wy dierhalven bevinden als zeer bepaald en
bekrompen. Dan zal deze onkunde ons wel ongelukkig
naken? Eene uitgebreide kundigheid brengt zeker vee'
toe om ons geluk te verwyderen en uitgebreider te maken.,
Dan de wezens der zaken kunnen wy niet opfpeuren; al wat
men daaromtrent met zekerheid weet, leeren ons derzelver volmn.aitheden; en daar vats niets meer te weten , maakt daarom
dons niet ongelukkiger. Dit is eene wyze fcbikking van
onzen oneindigen Maker, dat die ons ongeluk niet volíirekt
doet afhangen van eene volmaakte kennis van zaken, of van,

eene

gebrekkige kunde

van

dezelve. Dat dit

eene

waar.

livid is, bevestigt de dagelykfche bevinding overvloedig; want
onze kennis kan in veelti opzigten, omtrent eene menigte van
Zaken, vry uitgebreid zyn, zonder dat dezelve den minuten
invloed maakt op ons geluk of ongeluk. Dan men mag
omtrent het waarnemen zyner pligten geenzins onverfchillig
zyn; want van derzelver meerdere of mindere betragting hang`
volflrekt ons geluk of ongeluk, af.
Wanneer wy menfchen in vooifpoed leven , dan vloeit ons
alles toe; aan eer, aanzien en achting, hebben wy geen ge
brek, een overvloed van vrienden komen ons, van alle
Van de wereld
kanten , hunne opwagtingen aanbieden.
worden wy geroemd; van de fchuimloopers bezogt; van de
vleiers aangebeden.

—

Wanneer

het

fortuin ons

aanlagt,

vloeit

ons alles toe, ieder wil onze vriend zyn, ieder met ons •gen
meenzaam verkeeren. Dan zo dra keert ons het geluk den
rug niet toe, of wy geraken in veragting alle menfchen
verlaten ons, en by welken wy de voorwerpen vat) vleijing
en aanbidding waren , zyn wy dan de voorwerpen van befpotting — de voorwerpen van veragting.
[let is niet de lage, maar de ondeugende, man, die onze
veragting verdient. fly, die op eene fchelmagtige wyze
de goederen van zyn evenmensch vervreemt , is gevaarlyker
dan een openbare dief. Hy, die zich beimelyk door becirog zyns naastens goederen eigen maakt , is de gevaarlykíle
roover. Voor de laat[ie kan men zich nog wagten, om
dat zy in 't operabaar u aanvallen; dan de eerre leggen u
la.
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De laatf}e komen
lagen, die vaak niet te voorzien zyn.
voor in hunne ware gedaante ; de eerfte vermomd onder den
fcrhyn van deugdzaam en godvrugtig. De laatfle eindigt doorgaans zyn leven aan de galg, of op het rad;en al dikwils herfielt
de eerlie, fchoon zomwylen oneindig meer geroofd hebbende
dan de laatiie zich in zyne vorige eer.
De deugdzame man is ook de ftandvastige man ; hy laat
zich niet verleiden, noch van 't regte fpoor afbrengen. Schoon
alles verandere , hy blyft onveranderlyk.
Elk mensch bykans hoort men klagen over zynen toehand in
de wereld; weinigen, doorgaans zeer weinigen, zyn te vrede met
den haat, of het beroep, waarin zy door de goede Voorzienig•
heid zyn geplaatst. --- Yder waant,dat hem het zwaarfte lot is
ten deele gevallen,om dat by dagelyks moeijelykheden ontmoet,
van welke hy denkt dat een ander bevryd is. o Gy
dwazen, weet gy dan niet, dat 'er in deze beneden - gewesten
niets volmaakts te vinden is ; en alles wat men by de hand
vat, hoe fchoon het ook fchy^en moge, altyd heeft het zyne
onvolmaaktheden altoos heeft het zyne ongu,,ilige zyden.
Hy, die dat niet geleerd heeft, zal zich in ales, wat by by
de hand vat, in geduitrige belemmeringen vinden, en nimmer
één oogenblik gelukkig leeven. — Dan, ieder hand,-Ie,gelyk
i<ret betaamt , in den toehand waarin hy zich bevind, of in
het beroep, waarin by geplaatst is. Wie dat doet, zal zeer
veele gelukkige dagen hebben, en waarlyk bevinden, dat hy
altoos meer tlof tot dankbaarheid, dan tot murmureeren, heeft.
Veelal kent men niet eerder de waarde van eenig ding,
voor dat men het verliest. Wanneer wy menfchen iets
genieten, van nog zo eene waarde; wy zyn 'er zo geene bezitters van , of wy worden 'er weldra onverfchi,lig omtrent,
zo nog niet veel erger, zo wy 'er niet van walgen. --- Wanneer het ons ontnomen word wanneer het v^iorby is,
en wy het voor altyd moeten misfen --- dan helaas bekla
wy ons, al hebben wy het zelfs veracht onder de genie.-gen
Zal ons het volgende meêr vermaak, meer genoegen,
Ling.
Neen, gewi„felyk niet. Zo dra wy 'er aan gegeven?
woon zyn, en de nieuwigheid is 'er af, dan haken wy at
Wy leeven als by geduurige
aanflonds naar wat anders.
Dan 's menfchen zwakheid flraalt nergens
veranderingen.
Floe zwakmeer in door, dan even in zulk een gedrag.
k er wy inmiddels in verfland. zyn , des te meer haken wy
naar verandering. Wy zyn den kinderen gelyk, die, het geen
zy zo geftreeld en geliefkoosd hebben, bykans op het zelfde
Bogenblik kloppen , flaan, en verachtelyk van zich werpen.
d Dwazetí, zullen wy dan altoos als verítandelooze kinderen
handelen!
Zich zelven altyd gelyk te blyven , is het werk van een
verftandig, van een wys, man; hy laat zich niet ligt bewegen,

noch
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noch omzetten. -- Hy blyft, in weerwil van alle aanlokzelen,
alle verleidingen, pal staan, even gelyk een onbeweeglyke rots
in het midden der golven, die het geloei der winden en het
geklots der baren weerflaat, fchoon eeuwen lang door dezelve
geweldig aangevallen; dan de onttandvastige man weerbaat de
geringfte aanvallen der verleidingen niet. — Hy laat zich,
even gelyk de ligte golven, door de minfte aanvallen bewegen.
Een zagtblazend windje maakt, zo dra het zich laat
voelen , aanílonds eene beweging in de ligtgevoelige golfjes.
Even zo lchielyk word de onftandvastige man bewogen
op eiken aanval die hem van buiten aankomt, dezelve moge zo
kragteloos wezen als hy wil. Men zwaait den onlan d.
vastigen werwaards men begeert, nu naar dezen, en dan wederom naar geenen kant, en men kan niet vertrouwen, dat hy
ten oogenblik dezelfde zal blyven.
C.

V. D.

G.
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klaagde , dat hy deeze wereld moede was,
r.
D
en het hem verveelde in zo veel liegt gezelfchap te lee.
ven. Eene zeldzaame klagt in den mond eens Heers van
ARBUTHNOT

AR.

Rempel; bekend voor een Man van vernuft, wiens
geest altoos zwanger feheen van boertige denkbeelden , en
meest alles , indien niet eeniglyk, een belachlyken draai gaf,
?nisdryven niet uitgeflooten. Dat voor zulk een Man, aan
wiens verbeelding bykans elk Character, en iedere Gebeurtenis,
een blyfpel verfchafce, de Dood welkom kon weezen, dewyl
het Leeven hem fmaakloos gewerden was, levert een droevig,
doch fpreekend, bewys op van de gegrondheid der fpreuke:
r.UTHNOT's

Dat het Hart, zelfs te midden van het lachen, finerte hebbe!

of dat zy , die best gefchikt en bekwaamst zyn om anderen
te vervrolyken , niet altoos zelve vrolyk zyn , en dat hunne
Vrolykheid menigmaal het uitwerkzel is van eene nioeilyke pooging, bovenal te werk geteld om Hoogmoed te voldoen, en
de lastige inedgezellinne van kwelling des geests.

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

KAN EEN KUNDIG GENEESHEER EEN NATURALIST ZEN?

nder de vooroordealen, waarover men in onze dagen
zo algemeen hoort klaagen, is 'er één, het welk,
O
zo wel uit hoofde van deszelfs ongerymdheid, als uit

hoofde van het liefdelooze , 't welk daarin opgefloten
ligt, reeds voorlang moest verbannen zyn, en het welk,
echter, niet flegts by den grooten hoop, maar ook by
eene meer befchaafde klasfe van menfchen, nog geduurig
ingang vindt; ik bedoel dat denkbeeld, als of het onder
natuur, in den uitgebreidllen zin, den mensch-zoekdr
van het geloof aan de waarheden des Euangeliums zou
aftrekken, en dat hy, die diep in de geheimen der natuur zocht in te dringen, daardoor het grootfte gevaar
zou loopen, om een Naturalist, dat is te zeggen, vol
algemeen heerfchend denkbeeld , een mensch-gensht
zonder Godsdienst , althans zonder geloof aan eerre
Openbaaring, te worden.
Ilk durf gerust beweeren , dat die Natuurkundigen ,
welke, door hunne gevoelens en gedraagingen, aanleiding
gegeven hebben tot he; vellen van zulk een ongegrond
en liefdeloos vonnis over allen , die zich op de kennis
der natuur toeleggen, den naam van Geleerden in deze
wetenfchap met geen het min(te recht kunnen draagen;
maar dat zy flegts de eerfle beginfelen derzelve gevat
hebben, of misfehien tot de klasfe der zodanigen behooren , die hun gebrek aan wezenlyke kunde, door
iedele vertooning, zoeken te verbergen.
Dit is toch het algemeene lot van alle wetenfchappen,
dat zy , die 'er het minst in gevorderd zyn , dezelve
het meest tot oneer verftrekken; dat dwaaling,ntisb ruiken
en zotheden, die alleen Kaaren grondflag hebben in on.
kunde en verwaandheid, vaak aan deze of geelre weten
laste gelegd wordt, daar zy alleen by de on.-fchapten
kundige beoefenaars derzelve moet t'huis gezocht worden:
en dat men hier de rede moet zoeken, waarom eerre
1 b
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wetenfchap, die, welbeoefend, den weg tot waarheid en
deugd zou aanwyzen, wel eens een middel ter bevordering der ondeugd kan worden.
Juist dit is ook het geval met de Natuurkunde. Men
waant, dat zy het ongeloof bevordere, om dat 'er onder
hun , die deze wetenfchap hoog fchatten en, beoefenen,,
voormaals mannen waren , en thans nog zyn , die over
de natuur op zodanige wyze fpreeken , dat men hier•
door op het vermoeden komt, of zy wel gunftig omtrend
den Godsdienst denken, daar zodanige taal veeleer hunne
wezenlyke kunde moest verdacht :naaken.
Hoe minder vorderingen een geletterde gemaakt heeft,
zo in de uitbreiding als in de lbefchaaving zyner kundigheden, zo veel te meer loopt hy gevaar, om op zyne
denkbeelden te fleunen , om onbedagtzaaai en overhaast
te werk te gaan in het maaken van gevolgtrekkingen, om
langzaame en tevens, verkeerde vorderingen in die wetenfchap te maaken, om onverzettelyk zyne aangenomen
begrippen te blyven omhelzen , om eene íloute taal te
voeren, als uit de hoogte te fpreeken, en zich op verkregen kundigheden te verheffen. Is het dan wel te verwonderen , dat menig een , die misfchien één of twee
Collegien over de Natuurkunde heeft bygewoond, en van
de wonderbaare kragten en wetten der natuur aanvang
begint te keuvelen , niet met dien betaamlyken eerbied-lyk
fpreekt van Godsdienl}ige verborgenheden , dat hy God en
de natuur met elkander verwart? Is het te verwonderen,
dat, naar maate zyne jaaren ,en met dezelve zyne ervaring
en kundigheden, toenemen ,naar maate dus dezelfde God,
die zich in zyn Woord geopenbaard heeft, ook in de
geheele natuur, en in zyn byzonder belluur meer en
sneer door hem gekend word, hy ook naar die maate tee
zyne voorgaande Godsdienftige denkbeelden terug keert ?
i\Ien mag, uit dien hoofde, de Les van Poen aan de
Aankomelingen in de Dichtkunst wel toeroepen aan hun,
die de natuur en derzelver kragten en wetten willen
,

doorfnuffelen ,

A little learning is a dang'rous thing,
Drink deep, er taste not the Pie^'ian fpring.
There (hall w draughts intoxicate the brain,
But drinking largely Jobers us again.
ALPHONSUS de X,
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Wyze , moet het waarlyk in de Natuurkunde niet ver
gebragt hebben, indien hy, gelyk men van hein verhaalt,
in de daad gezegd heeft, dat, byaldien God hem by de
Schepping geraadpleegd had, de wereld in veelen opzigte beter zou geweest zyn, dan zy tegenwoordig is. —
Geheel anders denkt de Natuurkundige; elke keten van
gewrochten en oorzaaken leidt hem met zyne gedachten
op tot God, den aiwyzen en besten Vader. Zyn vor•
fchend oog ontdekt den Schepper, zo wel in het majestueus Onweder, als in den verkwikkenden Lente - regen.
Alom vertoont zich aan hem
De Cirkel, dien geen mensch met woorden,
Geen Geest niet denken, meeten kan,
Wiens middenpunt aan duizend Oorden,
Wiens omvang niemand meezen kan.
Dezelfde onuitfpreeklyke grootheid , dezelfde onnafpeur.
lyke wysheid, dezelfde onbeperkte goedheid, ontdekt hy
zo wel in de zon, als in den koornhalm, die door haar
beftraald wordt. Hy mag zyn oog wenden werwaardS
by wil, hy mag peinzen zo veel by wil, altoos out•
moet hy voorwerpen, die zyn veritand, met behulp vail
alle zyne kundigheden , niet bevatten, niet doorgronden,
kan; hy ontmoet verborgenheden, die zyne reden moet
eerbiedigen, die hem in 't ftof doen nedervallen en aan.
bidden.
Wie, die zich op de kennis der natuur toelegt, heeft
meer gelegenheid om de aanbiddelyke eigenfchappen van
liet Goddelyk Opperwezen te ontdekken , en zich van
de waarheid en heilryke uitwerkzelen der Goddelyke Openbaaring te overtuigen, dan de Geneesheeer? Hoe naauwkeuriger hy den mensch, die als 't ware eene wereld in
't klein is, befchouwt, hoe meer hy, in de waarneeming
van zyn beroep, de lotgevallen en de inwendige ;el}eldheid der menfchen gadellaat, en dus als doordringt tot
deszelfs be'heimlfe gefchiedeuis, zo meer zal hy ook mtnigvuldine en treffende bewyzen van de almagt, wysheid,
geregtigheid en liefde , van lu:t Oppervee zen , en tevens
van de voortïelfelyklmeid van den geopenbaarden Godsdienst, ontdekken.
De naauwkeurige befchouwing van 's menfchen lichaan3
vertoont hem een konftig werktuig, het welk, zo wel iii
zyn geheel, als iiti deszelfs byzondere deden, de naboot-
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fende konst befchaamd maakt, ja waarby al wat het mere•
fchelyk verpand ooit verzonnen, wat menfchen handen ooit
gewrocht, ja waarop geheele natien getrotfeerd, hebben,
als niets is. — In dit werktuig is alles, zelfs het klein.
11e vezeltje, bezield met iets, 't welk de hand van den
ferveling nooit kan mededeelen — het Leven; het bezit
vermogens, die volftrekt eene meer dan menschlyke oor
moeten hebben , vermogens om te kunnen toenee --zak
men, om gevaaren te ontduiken of weerhand aan dezelve
te kunnen bieden, zelfs om geledene fchade te kunnen
vergoeden. Dit konftig geheel is de woonplaats van
iets,'t welk, door zyne voortreffelykheid,kragten en werk
-zamhedn,yGolkrfpng,ehtauw
verband, het welk 'er is tusfchen den Schepper en zyne
ichepfelen, zo duidelyk aan den dag legt. -- Fly ziet.....
„ Ja," hoor ik, dunkt my, zeggen , „ hy ziet ook,
wat tiVysgeerige Natuuronderzoekers gezien hebben :
hy ziet een almagtig, wys en goedertieren, Opperwe.
zen , den Schepper en Onderhouder van alles , den
„ Vader der Natuur , den grootoen Werkmeester, die
„ eens een onnavolgbaar konstituk vervaardigde , het
„ welk duizende van jaaren van zelfs voortwerkt. Hy
„ ontdekt , hoe fchoon , hoe verheven, hoe heilig , de
„ natuur is, hoe zy zich zelf altoos gelyk blyft, hoe
,, onveranderlyk haare wetten, hoe geregeld de loop van
„ alles, hoe onuitputtelyk haare kragten, hoe eenvouwig
,, haare middelen, hoe heerlyk haare gewrochten , hoe
„ overeenkomflig haare deelen, zyn, ja hoe zy ons tot
„ de waare volmaaktheid opleidt."
Maar neen ! dat alles ziet de Geneesheer niet ten eene*
maal op die wyze, hy ontdekt wel eens dingen, die
hier tegen inloopen. Ik zal, tegen deze hemelhooge lof
Natuur Hechts eenige weinige-tuingervad
bedenkingen opperen, welke de Geneesheer, in de dage
beoefening der Geneeskunde, geduurig bewaarheid-1,kfche
zal vinden.
De Natuur vertoont haar betoverend fchoon in een wel
Lichaam, en in de onfchuldige Ziel van een ge.-gebouwd
zond Kind, en in de evenredige ontwikkeling van beiden.
Doch wanneer dat zelfde lieve wigtje door de alverwoestende kinderziekte overvallen word, wanneer dat engel
gelaat op de wanttalligfle wyze word opgezet,-achtig
wanneer de bloejende kleur der roofenroode wangen met
Gene zwarte korst word verwisfeld,wanneer de fpreekende
,

00-

EEN NATURALIST ZYN?

361

togen gefloten zyn, wanneer een fchorre f}em de plaats
van zagte toonen vervangt , is dan de natuur nog zo
fchoon, zo bekoorlyk? Waar is hier de hooge, de hei
natuur , die, met alle Naare wetten,-ligenwda,
kragten en werkingen, niets dan de hoogst -mooglyke vol.
maaktheid en gelukzaiigheid der Schepfelen bedoelt?
Ontdekt men haar insgeiyks in deze bekoorlyke gedaante,
wanneer befinettelyke ziekten op den aardbodem woeden,
menfchen en vee dooien, en geheele fireeken als ontvol.
ken; of wanneer zy de oevers van den Taalt doet bee.
ven, Calabrien verwoest, Medina omkeert, en de bekoor
een vuurftroom overdekt? —-lykf:eandsouwmt
Is zy nog de fchoone natuur, wanneer zy den bewooneren der Alpifclte bergen niet het krop - gezwel , en den
Amerikaan met den worm, die tusfchen huid en vleesch
knaagt, bedeelde? Is zy nog de weldaadige verzorg[Ier,
wanneer zy allerlei ziekten en ongemakken onder de fier.
velingen verfpreidt ?
„ Maar dit alles ," (dus fpreeken haare Vereerers,)
„ dit alles dient tot inliandhouding en de welvaard van
't geheel; dit alles behoort tot de overeenftemming in
„ de natuur: de onheilen en de ondergang van zommi„ ge perfoonen moet over 't geheel de algemeene wel.
„ vaard bevorderen."
Dat men dit aan die ongelukkigen herinnere, die door
de kinderziekte hun gezicht, door andere toevallen hunne
gezondheid , verlooren hebben, of van tyd tot tyd als fneeuw
voor de zon verdwynen ; laaten zy gevoelen hoe veel
troost 'er voor hun opgefloten ligge in het denkbeeld,
dat hunne fmart, hunne ellende , moet Eirekken ten alge
nutte, dat andere hunner Natuurgenooten langs dien-men
weg grootelyks bevoordeeld moeten worden , en dat het de
goede, de wyze, de beste, de beminnenswaardige, de
heilige, de verheven Natuur, is, die, ten behoeve dier
algemeene overeenflemming , en ter bereiking van de
hoogst-mogelyke gelukzaligheid van het Heelal, hem krank,
blind, gebrekkig ,ja zelfs geheel ongelukkig, doet zyn. -WVtlk eene vergoeding zal dit voor hem weezen?
Men neeme 'er flegts de proef van by een Jongeling,
wen eene woedende teering in den bloei zyner jaarera
uit dit leven dreigt weg te rukken; men zoeke hem dat
grondbeginfel overtuigend in te boezemen, dat de mensch
met dezelfde onverfchilligheid, waarmede de man die zyn
wA.
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wereld verflaat, na dat by al zyn geld, zender hoop op
herstel, verfpeeld heeft, van de fpeeltafel opryst, zo ook
van het toneel dezer wereld aftreeden, en eene ongewis•
fe eeuwigheid initappen, moet. Wat zal de uitwerking zyn?
Neen! te vergeefsch predikt men aan lydenden en ongelukkigen de Overeenflemming der natuur, en hoe fchoon;
liet zy ten beste van het geheel te lyden , en zyn leven op te offeren: hier is geen troost en bemoediging
te vinden , dan alleen in den Godsdienst. — Dagelyks

is de Geneesheer getuige van de rust en vrede , dien zy
Kaaren beminnaaren veríchaft.
Die verzekering, dat de almagtige en goedertieren Va.
der der Schepfelen niet flegts liet geheel maar ook des.
zelfs byzondere deelen, en dus het lot van elk der Pervelingen, beltiert; dat niets in dit leven, niet het miníIe kwaad, ons wedervaaren, geen hair van ons hoofd
vallen, l:an, zonder den wil van onzen hemelfchen Va.
der; dat Hy zo wel de dagen van den Slaaf als van den
Monarch in zyne handen heeft ; dat zyn beftier onnafpeurlyk, maar altoos liefderyk , zyne beftrafling altoos vaderlyk, is, en het lyden van dezen tyd niet te waardeerea
zy tegen de heerlykheid , die aan ons geopenbaard zat
worden; — de verzekering van dit alles geeft moed
en kragt wanneer de natuur het ergfte dreigt ; geeft
flille tevredenheid en geduld in de langduurigfte weder
baart de zagtíle kalmte en vrolyktte-wardighen,
gewaarwordingen by de hevigfte frnarten. De troostredenen van een fkervenden aan zyne achterblyven,ie
vrienden, en zyne reeds flamelende verzugtingen tot den
Allerhoogflen , moeten het ongevoeligst hart treffen — —.
zulk een toneel moet door hart en aderen dringen! --^^
Rondom de veege bedfponde is alles in traanen van droef.
heid en medelyden gedompeld --- en hy, het voorwerp
dier droefheid, hy ligt gerust en wel te vrede: —.- do
levendigfte hoop en de zalig!Ie vooruitzichten geee.i
v;eugelen aan den geest, die reeds gereed is , om tien
broozen tabernakel te verlaaten. Nog in den joig!t n
nood verheft by zich hemelwaarde , en beveelt fterv^uc'e
zyn Geest in de handen van zynen Verlosfer. -- Is in dit
alles niets meer te vinden , dan alleen de uitwerk`eis
tiener verhitte inbeeldingskragt ? -- Ik laat het aan anderen over om dit denkbeeld te beftryden ; flegts ééne
Vraag zal ik doen:

Waar-
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Waarom verheft niet die zelfde inbeeldingskragt den fier
waarom hy haar niet? \Vat is de-vendWysgr,of
rede , dat de Geneesheer den gewaanden Wysgeer zo
zelden , en den Christen zo vaak , gerust de eeuwig
ziet inflappen ? — Meer dan eens was ik aan de bed--heid
fponde van den iiervenden Herken Geest; maar nooit zag
ik een van hun flerven met de vrede van den Christen.
Doorgaans ontdekt m-n in den eertleu eerre zigtbaa.
re onrust; hy kan den flryd niet verbrgen , die ii zyn
geest plaats heeft ; zyn ziel is in de vreeslykfle heweeging, en zoekt te vergeefs naar Iicht en troost..-- En
wat hun betreft, die, uit onkunde en blinde navolging ,
de voett{ tippen dier gewaande Wysgeeren volsen, die geene andere rede voor he verachten van den Godsdienst,
als voor het verwisfi:len van hun gewaad, hebben, deze
zyn altoos de zwakkeu van alle in wederwaardigheden , rampen , levensgevaar en den dood. --- In liet
laatfle geval, in 't bycuuder, beschouwen zy de zaak uit
een geheel_ ander oogpunt dan te vooren ; de betoveringen eener zinnelyke wereld vallen dan geheel weg: en
dan zyn zy doorgaans zeer gereed, om de dwaasheid hunner grondbeginfelen te erkennen, en met een opregt berouw over dezelve tot den Godsdienst te rug te keeren. — Geen wonder, dat men uit dien hoofde den fier
nooit alleen laat ; geduurig is by omringd van-vend
zyne medebroeders, die tot aan zyn einde hem in zyn
ongeloof zoeken te bewaares. In hunne tegenwoordigheid durft de lyder geen blyk geeven van eenige twyfeling aan de echtheid zyner voormaalige grondbeginflen;
vrees voor fchimp en belpotting houdt hein te rug; maar
met dat al gevoelt zyn hart de wezenlyke behoefte, en
dorst naar wezenlyke troost en bemoediging , die deze
gewaande Wyzen hem niet kunnen geeven. — Zo ging
het VOLTAIRE : zo ras zyne Vrienden ontdekten , dat by
in zyne grondbeginfelen begon te wankelen , en niet ongenegen zou zyn om zich met de Christelyke Kerk te
verzoenen, trokken zy een Cordon rondom hem; en zy,
die door hein tot het ongeloof verleid waren , werden
nu de werktuigen die hem dwongen om als een Ongeïoovige te flerven. — Gewis eene merkwaardige om{tandigheid, die men misfchien nog niet uit dit oogpunt befchouwd heeft.
Van foortgelyke toneelen is de beoefenende Genees.3b 4
heer
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heer een getuige: dagelyks ontmoet by foortgelyke vrugten van Geloof en Ongeloof. Hoe kan men nog den
Geneesheer voornaamlyk befchuldigen van Naturalistery?
En gy, die met uwe verderflyke Schriften de wereld
in dit vooroordeel verfterkt hebt,, wreede DE LII MET
•rn u , hoe ontzagchelyk was uw einde! Uw buik was uw
God! Om aan wellust en overdaad den vryen teugel te kunnen vieren , fchreeft gy dat fchaudelyk Gefchrift,
i'Homme machine. Uw buik was ook uw moordenaar. —
Met dezelfde trotschheid, waar door gy met de onwrikbaare waarheden van den Godsdienst den fpot dreef,
verwierpt gy insgelyks de regte hulpmiddelen. In den
bloei uwer jaaren , onder de vreeslykíte penen, en op
den rand van het graf gef4eld , zaagt gy te laat , dat
uwe ivaanwysheid u het leven kostte; met dit knaagend
denkbeeld gingt gy, zonder de vertroostingen van den
Godsdienst te kunnen fmaaken, en zonder de hoope eener
zalige Onílerflykheid, de Eeuwigheid in.
De gedachte des doods brengt my andermaal te rug
op de zo hoog geprezen Natuur. Is zy nog zo fchoon
in die l:aatfie oogenblikken des levens, of in het ontzielde lyk? Zy mag beminnenswaardig zyn onder 't
lommer der boomen, en in 't groen der velden, by het
ruisfchen van een beekje , en onder het luifelen van een
zagten wind, by 't gezang van den Nachtegaal, en by
het kirren der Duive; maar is zy het ook in het Ziekvertrek, en aan andere oorden , waar de ongemakken
des levens woeden , en het mennfchelyk lichaam verteeren , of ook den Geest belemmeren ? — En echter is
en blyft zy dezelfde Natuur. — Doch deze haare aan
noemen haar dan flegrs, wanneer zy-bidersnv
iets fraais, iets beminnenswaardigs, vinden, en niet dan
wanneer 'er iets affchuwlyks voorkomt. Het fchoone en
verhevene moet alleen van haar afkomflig zyn — doch
het kwaade, nadeelige en fchadelyke, komt alleen van
vooroordeelen.
-
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í IET UITTREKZEL VAN DE DULLE-KERVEI, MET
EEN GEWENBCHT GEVOLG GkBRL'iKT , IN EEN
CEPHALi A.
-

Door
J. HELLER,

Med. & Clair. Doctor.

De Dulle - Kervel (Folia Cicutce) behoort tot die
Geneesmiddelen, die in alle handen niet dezelfde uitwerking hebben , en daarom van zommige Gerfeeskundigen , als een onnut en gevaar]yk Geneesmiddel, verworpen word ; terwyl anderen hier van de
voortreflykile uitwerkingen in de allerhardnekkigfle Ziek
waargenomen te hebben. Wat my be--tenm
treft , ik heb 'er zomtyds de heilzaamfte uitwerkingen
van gezien, en wel in Ziekten die alle andere Genees.
middelen weerstonden : het volgende geval kan hiervan
mede tot een bewys firekken.
Een jonge Jufvrouw (in de twintig jaaren oud) van
en zwak en aandoenlyk geftel , had anderhalf jaar aan
een meest aanhoudende hevige hoofdpya (Cepfiakea) gefukkeld; die zich zomtyds zo geweldig verhefte, dat zy het
naauwlyks draagen kon. De pvn bepaalde zich voornamentlyk omtrent de Sutura Sagittalis, en firekte zich uit
naar het agterhoofd en de zyden.
De Menfes waren in den loop der Ziekte opge[lopt,
en de Neusgaten droog, zonder de minfte ontlasting van
eenig water- of fnotterig vogt.
Daar deeze Ziekte zo lang geduurd had , had men
niet nagelaaten een menigte zo in- als uitwendige Geneesmiddelen (door kundige Geneesheeren voorgefchreeven) te beproeven; zelfs had men een Spaanfche Vlieg
hoofd gelegd , en verfeheiden dragten-plasteroh
gezet ; doch zonder de minfte vrucht. Wanneer men
zomtyds, om de aanhoudende flaapeloosheid, een rustmid•
del had toegediend, vermeerderde de pyn zo geweldig,
dat men, na dit eenige reizen beproefd te hebben, 'er
niet meer toe durfde overgaan. Eindelyk wierd ik door
deeze jonge Jufvrouw geraadpleegd, en vond (behalven
het gemelde) haar pols klein en ingetrokken.
Ik diende haar terflond het Uittrekzel van de DulleKervel (Extra. Cicute) toe, waar van ik haar, de eer
drie avonden, 3 Aazen, tot een pilletje gemaakt, liet-ite
lib
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gel ruiken , en klom vervolgens hier mede op, tot dat zy
's avonds en 's morgens 6 pillen, of 12 pillen daags, ge.
bruikte. Op het gebruik van de eerlte pil had zy ge.
ruster getla;.pen , en vond zich 's morgens geheel ver.
kwikt ; welke uitwerking zy , de geheele behandelmg
door, van deeze pillen ondervonden heeft. De pynen ver
onder het gebruik van dit Geneesmid--minderfpog
del , en de Lyderes is in den tyd van ruim 2 ,Maanden
volkomen heríteld , naar welken tyd , nainentl}>k zedert
liet Jaar i790 , ik niets meer van haar vernomen heb.
Na dat myne Lyderes, eenige dagen , i2 lillen daags
met het gewenscht gevolg gebruikt had, liet ik het verder gebruik naaken ; dan welhaast vermeerderde de pyn,
en ik wierd genoodzaakt met het gebruik der pillen wederom een begin te maaken. De Neus begon eerst een
waterig en vervolgens een liiotterig vogt te ontlasten ;
de Menfes vertoonden zich weder ; en myne Lyderes
hertelde , zonder Benig ander Geneesmiddel, (een zag£
laxeermiddel uitgezonderd) dan het Extract. Cicut& , ge
te hebben.
-bruikt

OPHELDERINGILN VAN DE NATUURLYKE HISTORIE DES
OLYPIIANT$.

(Ontleend nit de Philofoph. Esfuys of Mr. rouclHEa
D'OBSO \ VILLE.)

Aan de Heeren Schryveren der 411gemesne Vaderland.
fche Letteroefeningen.
hIYNE HEFREN !

„ jn UE. Mengeliverk, No. VIII deezes Jaars, las ik eene
„ j en andere Byzonderlieden tot de Natuurlvke l.-listo„ rie des Olyphants beha orende, door den Heer cold,,
„ overgenomen uit cie Afiític Refearches, en daar opge„ geeven als zodanige Rukken betreffende, welke men , tot
„ nog toe , niet vel begreepen heeft ; zy liepen over het Zui•
„ gen , de Voortteeling , en den tyd des Dragts , deezer
„ viervoetige Dieren. By het leezeu viel my in , over de
„ drie Byzonderheden , in het opgewelde Werk des Heeren D'OB$ONVILLE, breedvoeriger, omtrent het zelfde, ge.
„ lee.

OPHELDERINGEN VAN DL NAT. RIST. DES OLYFI1ANTS. SI?

a, leezen te hebben. Ik floeg het na , en vond dat myn
„ geheugen my niet geheel en al bedroog. — Ik oordeel,, de het geen hy schreef der Vertaalinge, en eerre plaats
,,, in UE. Mengeliver.4, waardig. Keurt Gyl. het ook zo,
,, dan zal ik, met genoegen, zien, dat deeze myne Ver
geplaatst worde. Vertaaling , fchryf ik;-„taling
„ doch ik heb het oorfprong!yke eenigzins verkort, en
my, om den wil dat uw Werk in aller handen komt,
„ ten opzigte van het Paaren min uitvoerig uitgedrukt
„ dan de Schryver. Ik volgde , liet oorfpron lyk Fransch
„ niet bezittende , de Enge fiche Overzetting vaa den
„ [leer THOMAS HOLCLiOpT, die , in den Jaare 1184,
„ eerre Vertaaling van het Franfche 'Werk heeft uitge„ geeven , onder den Tyrel : Philofoph. Es/ays on the
„ manners of various Foreign Animals; with Ubfer vat ions
,, on the Laws and Cufiorns of feveral Ecafïern Nations.
„ 11/ritten in Frensh by Mr. FOUCHELt v'oilSONVILLE ,
„ and translated into English by THOMAS HOLCROFT,
t , Eene Vertaaling, welke het zonderling voorregt heeft,
van onder des Schryvers oog vervaardigd, en door hein
,, naagezien, te zyn.
„ Indien deeze Proeve van Vertaaling uit dit Werk
„ UE. mogt behaagen , en ik van UL. een wenk kry.
„ ge , dat myn verdere arbeid, aan de Vertaaling van
„ cie Waarneemingen omtrent een en ander Dier, in dit
,, Werk voorkomende, beleed, UE. niet ongevallig zou
weezen , zal ik my daar toe gaarne, van tyd tot tyd,
„ verledigen. Ik blyf, enz.
E. S. (').

Van de vroeg(Ie Eeuwen af is de Olvphant (t) eert
voorwerp geweest der bewor:deringe van Geleerden en
Ongeleerden; en 'er is, mogelyk, nog geen Dier, meer de
aan.
(*) De Heer E. S. willen wy gaarne den wenk geven,
dat hy dus nu en dan een Stukje uit dat Werk fchenke; hy
zal daardoor de Uitgeevers hoogst verpligren.
(f) De Olyphant wordt in het Perfisch Fill, in het Sanscri.
tisch Kasgasn, geheeten; in Indofan noemt men dit Dier Hari,
en in Tamoul dnei.
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aandagt des Wysgeers waardig. Zyne grootte , zyne
fierkte, zyne fchranderheid en aandoenlykheid, en een
nftiiiélt dat í'chynbaar het Verfland zeer naby komt, kenineu hem eene uitfteekenheid toe.
De Olyphanten teelen in veele Landen voort; doch ik
,zal alleen het een en ander opgeeven van die in India
gevonden worden. - Tegenwoordig komen de Olyphanten in grooten getale voor in die deelgin van het Schier
welke gelegen zyn aan de Noord - noord - oost-eiland,
kant van het Gebergte van Komahu , en aan den tepenovergeftelden uithoek • waar de Bergketen in 't
Zuiden raakt aan Kaap Comorin. Omtrent deeze laatst.
gemelde alleen zal ik eene en andere Waarneeming mededeelen.
Ik bevond my te Coemboutour,, eene Stad in Neder
ten tyde dat de Bevelhebber van dien Oord,-Maisfour,
onder HYDER ALI, last gaf tot de groote jaarlykfche fagt ,
waar toe tusfchen de twee en drie duizend Boeren ge
worden. — De Olyphanten, welke men vangt-bruikt
in dit Zuidlykst Gebergte van India, zyn van de grootfte.
Ik heb 'er twee of drie gezien tusfchen de twaalf en dertien voeten hoog; in moed worden zy bykans gelyk gefield met die van Ceylon, en ook met deeze menigmaal
verward, fchoon het lang geleden zy , dat zy eenige of
ten minsten zeer weinige van dit Eiland gehad hebben;
want, dewyl de Hollanders meester zyn van alle de Zeehavens , verkiest de Koning niet dat zyne Onderdaanen
te veel gemeenfchaps met hun hebben; en de 'uitvoer van
de meeste Waaren des Lands is verboden: weshalven de
handel alleen gedreeven wordt met kleine Vaartuigen,
niet gefchikt tot den overvoer van Olyphanten.
Veele Schryvers hebben gewaagd van de Tekenen van
Lerbiedenis die de Ceylonfchc Olyphanten van die uit andere Landen ontvangen. 't Geen misfchien aanleiding
gegeeven heeft tot deeze veronderllelling is, dat de Ceylonfche Olyphanten, het hoogst geagt zynde , bewaard
worden ten dieníie der aanzienlyk(te Heeren ; waarom
men de andere leert tekenen van vrees of ontzag in derzelver tegenwoordigheid te betoonen. Niet te min gaat
liet vast, dat, onder de meeste Dieren, zelfs van dezelfde foort , een voorkomen van meerdere fioutheid en
moed genoegzaam is om dergelyke uitwerkzels te wege
e brengen.
Wanneer men den Verkoopprys der Olyphanten bepaalt ,
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paalt, meeten zy of de hoogte, van het middelíie van den

rug, 't geen het hoogde gedeelte is, of de lengte, van
den wortel des Snuits af tot het begin van den Staart ;
want zy gebruiken deeze beide wyzen van meeten , en
de waarde wordt bepaald door zekere bekende evenre.
digheden , en Piet getal der Cubieken in de hoogte of in
de lengte. Dus zal, al het overige, wat den Ouderdom
en de gevorderdheid in Leering betreft , gelyk gefield zyn.
de, wanneer een Olyphant van eene kleine geflalte tach.
tig of honderd Pagodas elke Cubiek kost, een ander, van
twaalf of dertien voeten hoog , gefchat worden op honderd en vyftig, twee honderd, of mogelyk meer, Pa.
godas.
De Indiaanfche Olyphant eet , in een vryen ífaat leevende , vrugten, kruiden , de toppen der boomen , en
koorn. Hy is bovenal gefield op het zaad van de Bamboo (), 't welk, in gedaante en fmaak, zeer gelykt op
Tarwe; zyn voedzel, in den getemden Raat, verfchilt
hier van niet veel. Nu en dan worden zy onthaald op
koeken, gemaakt van gekookte ryst, Tarwenmeel, doorkneed met boter en hef van zuiker , waar by zy eenige
vlesfen Arak voegen.
De gewoone tred deezer Dieren is langzaam en voor.
zigtig, fchoon niet log, als men de grootheid in aanmerking neemt ; wanneer zy eenig gevaar willen ontwyken,
of hun vyand aanvallen , verlengen en verfnellen zy huta
tred, zo dat zy het kunnen uithouden tegen een Paard, op
een korten galop; doch niet op een vollen. De Indiaanfche
Jaagers hebben opgemerkt, dat zy lichter te rechter dan
te flinker zyde afwyken ; waarvan zy zich zomtyds bedienen om 'er een af te zondereet , en aan te vallen ;
maar dit gebrek leeren zy door onderwys ligt af. Gaarne loopen zy in helder water; zy kunnen langen tyd, esa
met
(*) Indien wy groote dingen met kleine mogen vergelyken,
geeft het Stroo , 't welk de Koornhaltnen onderfchraagt, op
ihet eerl}e gezigt, eenige gelykheid met de Bamboo; en, 't geert
de gelykvormigheid nog treffender maakt , is , dat de Bainboo
een Graan heeft in een air begreepen , gelykende op haver;
doch in kleur, grootte en fmaak, heeft het zaad van de Barn,
,boo meer gelykheids op kleine Tarwe. Het is een fterk voed
wordt menigma^l, in Rede van Ryst, gebruikt door de-zel,n
1nwoonders van de hooge Bergketen , die het Schier-eiland
verdeelt.
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anet gemak, zwemmen, bovenal als zy het doen in eens
menigte by elkander , mits de golven of de lroom niet
zeer iterk zyn.
Wilde Olyphanten leeven, gelyk meest alle andere Dieren , die van kruiden en vrugten beftaan , in kleine
Maaifchappyen. De Opperfte is altoos aan 't hoofd van
de bende, en treedt, i ❑ geval vats gevaar, vooruit, wanneer zy alle hunne kragten tot de gemeene zaak veree•
eigen; men heeft desgelyks waargenomen, dat die voor
veelal van Vyfjes omringd is. -- Verfcheide-ganer
kundige Indiaanen hebben my ester verzekerd , dat mets
nu en dan Olyphanten ziet, die^ichynen beflooten te heb
alleen te leeven; maar een Olyphant, in-benvolftrk
dien ítaat , wordt ligt door eene foort van dolheid
aai<egreepen , welke hem aanzet om mensch en beest
te vervolgen en te dooien. Eenigen willen , dat de
Olgplianten , die zich tot deeze afgezonderde leevenswyze begeeven, zulks doen uit dorst na wraak. \Vat
hiervan ook zyn moge, zo dra het bekend is, dat een
deerer dolle krankzinnige Olyphanten zich vertoond heeft,
vergaderen de Inwoonders van verfcheide Dorpen , en veee ten, door Let een of ander middel, binnen kort, dit Dier
uit den weg te ruimen.
De Grant DE BUFFON my de eere aangedaan hebbende,
om te verzoeken, dat ik hem wilde ontvouwen, op welk
eene wyze de Olyphanren zuigen en paaren, zal ik tragten hier te neder te ftellen wat ik hem toen mondeling

gezegd heb.

Een jonge Olyphant, twee of drie maanden oud, die
omtrent de hoogte heeft var, een Vaars van anderhalf
jaar, in een huis tegen over de plaats myns verblyfs te
Coemkoutour,, dien ik getluurig gelegenheid had om waar
te meemen , zag ik te meerntaalen, zo ras het Wyfje ne•
derbnt, een der mawmen grypen en in den Bek neemen,
terwyl de Snuit, zonder iets uit te voeren, op het lyf der
moeder rustte. Dit Dier is, by de geboorte , onmiddelyk
door den reuk verwittigd van de tegenwoordigheid der
melk, een oogt , 't welk zyn In(Iint't verlangt , maar,
even als elk ander viervoetig Dier , is het de Bek des
Jongs, die het zuigen verrigt. 't Is waar, ik heb menig.
maal gezien, dat dit Jong, inzonderheid als let ftondt,
met zyn Snuit aan de mammen van de Moeder fpeelde.
Doch ik veronderflel dat het niet mogelyk is, voor een
zo jongen Olyphant, op die wyze, eenige weinige drpup--

ls
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pels melk daar uit te trekken ; ik zeg eenige weinige

druppels , want eene hoeveelheid van eenig belang is
Gene volllaagene onmogelykheid; dewyl de opening in den
Snuit als toen nog te klein was om de mam voeglyk te
omvatten. Zodanig Ipeelen, oppervlakkig gezien, heeft mis.
fchien de dwaaling veroorzaakt van eenige Reizigers ; terwyl anderen, in opmerking neemende dat de Olyphanten
doorgaans hun dorst lesiepen niet het water door den
Snuit in de keel op te pompen , als een waarfchynlyk
gevolg daar uit opmaakten, dat zy op dezelfde wyze zoo.
gen; doch, wat ook tot dit íclhryven aanleiding moge ge
hebben, het is ongetwyfeld eene d,vaaling.
-gevn
Wat liet Paaren der Ulyphanten betreft , hierover kain
ik alleen fpreeken volgens hooren zeggen ; doch dit,
door daadlyke bewysltukken gei:chraagd , zal misfchieu
eeni e maate van geloof verdienen. Menigrnaalen heb ik
de Oppaslèrs en Jaagers van Olyphanten gevraagd, of zy
deeze Dieren ooit hadden zien paaren ia den vryen, of in
den gevangen, haat? Allen hebben zy my verhaal,l, dat
een tam Wyfje, fci,00n zeldzaam, zwanger wordt; doch
dan was het by een wilden Uly.phant, net welken het
voorheer geleefd hadt. Eenige van deeze Indiaanen voeg.
den 'er by , zo zy verzekerden uit ooggetuigen , dat
het Wyfje , geholpen door het Mannetje, zich op den
rug werpt, op eerie plaats die van zelve eenizins hol
is, of door de tanden van liet Nla,,netje hol gemaakt, waar•
op het Mannetje haar nadert. Da hedendaagfche Reizigers door den Heer Uz rVFeoN aangetoogen, hadden by.
kans 't zelfde berigt ontvangen ('F).
Naa dat ik den Hear vE BUFroty myne gedagten over
deeze twee Vraagen hadt medegedeeld, fchreef ik aan den
Hee.
(S) Ik heb by een Reisbefchryver, wiens naam my verge.
ten is , geleezen , dat by menigmaGi de Olyphanten op Ceylon
}tadt zien paaren, op de wyze der andere viervoetige Dieren;
doch d,-• - deeze Perfoon flegts een Reiziger is, die voorgeeft
dit nnenzgna&l gezien te hebben, geeft dit dikwyls zien wei
aan zyn getuigenis: te meer, daar het bekend is,-nigklems
dat de Olyphanten in dit bedryf, gelyk veele Dieren, her
oog der IlIenfchen ontwyken. [In het berigt 't geen my aan
gaf tot deeze Vertaaling , komen de Heeren BOLLER-leidng
en xnwniNs voor als ooggetuigen, die met deezen Reiziger
zamenftemw.en. Zie boven, bl. 33 6 J
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Heere GENTIL , een Colonel van het Voetvolk, en een
Inyner Vrienden, wiens gevoelens by desgelyks wenschte
te weeten, aangaande deeze byzonderheden. Deeze Officier, die, door een zamenloop van om1 andigheden, gelegenheid te over hadt, om kundigheden op te zamelen,
betreffende veele weetenswaardige (lukken , antwoordde
my onverwyld : „ dat hy, zo wel als ik, de jonge Oly.
„ phanten hadt zien zuigen; dat zy daar toe alleen den
,, Bek bezigden: hier van bezat hy eene aftekening,
„ welke hy voorhadt den Heer DE BUFFON aan te bie
Wat het Paaren betrof, voegde hy 'er ne--„den."
vens , „ dat zyn gevoelen geheel van het myne ver„ fchilde; naardemaal de Oppasfers der Olyphanten, door
hem ondervraagd, hem verzekerden, dat zy deeze Die„ ren, wilde en tamme, hadden zien paaren by befprin„ ging;" tot tlaaving van welk gevoelen by 'er byvoeg.
de, „dat de meeste Wyfjes, te wederzyde van den nek,
„ de huid gefchaafd hadden , 't geen hy toefchreef aan
„ het vasthouden en wryven der tanden by het paaren."
Desniettegenf}aande komt my de door my getelde Paar
beter overeen met de gefteldheid der Teeldeeien-wyze
by het Mannetje en Wyfje, en zal die Paarwyze even

goed de fchaaving aan den nek kunnen oplosten.
Dl000a us VAN SICILIE en andere Ouden hebben, voIgezegd, dat zy paaren even als andere viervoetige Dieren. Doch, daar deeze laatstgemelde
Wysgeer zyn berigt alleen van anderen hadt , is het
niet vreemd, dat by zich buiten Raat vondt om zeker
te doen ; en fchynt het tot-heidtnza op
leden, naa zo veel meer gelegenheden tot onderrigt,nog
niet ten voilen uitgemaakt (*).
Ik heb desgelyks getragt het gevoelen van anderen,
die my met hunne vriendfchap vereerden , en verkeerd
hadden in de t reeken waar de Olyphanten voorkomen,
in te neemen. De Heergin DE LAURISTON, DE LA GRENd ,
DE RUEEC, DE NOIRFOSSE en DE MAISONPRC^, hebben allen, fchoon in verfchillende Llanden, gereisd als oplettende
waargenS ARISTOTELES,

(*) De Latynfcke Overzetting van ARJSTOTELEa te deezer
plaatze, Subfrclit f omina, clunibusque fubmisfis, infi/lit pedibus
ac innititur; mas fuperveniens cnmprimit , atque ita manere venereo fungitur, legt de fleer D'ossor+VILLE overeenkom(Iig met
zyn gevoelen uit.
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waarneemers, met de bekwaamheid om zich by het Landvolk verftaanbaar uit te drukken, en han te verflaan; zy
alien verzekerden my, het zelfde berigt, als ik, van de Indiaanfche Jaagers ontvangen te hebben.
De tamme Staat belet niet dat de Olyphanten hunne
tyden hebben, dat zy paarziek zyn. Het Wyfje betoont
zich alsdan ongemaklyk ; maar blyft , desniettegenf aande, zagtaartig en gehoorzaam. Het Mannetje, in tegendeel, wordt menigmaalen woedend, en breekt zomtydls
los: hy zwerft dan om, nu eens traag, dais weder fnet,
loopende; zyn Cornac, of Belluurder, is, op die tyden, niet
buiten gevaar : en hy zou groote wanorders aanrigten,
indien 'er geen Mannen waren, die, by tusfchenpoozen,
zyne woede tegengaan, door ontl}ooken toortzen op lan.
ge pieken hem voor te houden, met welken zy zich ge
gereed te zyn he in de oogen te fteeken. Deeze-laten
dolheid om te paaren, heeft men waargenomen, is aller.
geweldigst in de Olyp,ianten , die geheel volgroeid waren, eer zy in de bosfchen gevangen werden.
De grootfte kragt van den Olyphant is in zyn Snuit, of
Neus, gelegen, een Lichaamsdeel zo overkuntlig gevorrmd,
dat het een meesterftuk is van buigzaamheid, kragt en
aandoenlykheid. Wat de (lerkte des Olyphants voorts
betreft, fchoon by gemaklyk drie duizend Ponden gewigts
kan draagen, 't welk hei vermogen van eenig ander Dier
te boven gaat, is het egter zeker, dat zyne kragten,
naar evenredigheid van de grootte, minder zyn, dan vara
veele andere viervoetiffe Dieren.
Her Lyf van den Olyphant is kort, gedrongen, en ongefchikt odi verfcheidererlei foorten van lasten te draa-.
gen: want, indien men de Schouders en de Billen vry
en onbelast zal laaten, blyft 'er flegts een kleine plaats,
om te belaaden, over. Doorgaans wordt by belaaden met
een Hoze, een Poort van Plat, omringd met een klein.
hekje, en befchermd door een verhemelzel, onder 't welk
de Vorst gemaklyk gezeten is; doch by kan flegts twee
of drie Heeren by zich hebben. Andere foorten vara
Hozen hebben zy voor den oorlog gefchikt, die iets rui
nier zyn; doch deeze bevatten zeldzaam meer dan vief
of vyf trydbaare Mannen, gewapend met Boog, Pylen,
Werpfpietzen, Donderbusten en Elandgranaateu. Ik twyfel
zeer, of 'er mogelykheid is om op den rug des Olyphants
een Hoze te plaatzen, waarin acht of tien Soldaaten plaats
genoeg zouden hebben om zich van hunt wapentuig te
Cc
be:vc. 1794. r. .
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bedienen. Oude Schryvers, nogthans, van zeer veel
gezags, na den tyd Van ALEXANDER, fchynen te verzeke.
ren, dat, ten hunnen dage, deeze Indiaan/che Krygstorens op de Olyphanten geplaatst, zeven of achtmaalen het
aantal Krygslieden bevatten , 't welk 'er thans in geplaatst worst; doch dit zyn blykbaare dwaalingen.
De Olyphant is zeer vatbaar voor dankbaarheid, verbittering, hoogmoed, nayver en verknogtheid. Wat deeze
zedelyke hoedanigheden, die eene foort van InftinI fchynen aan te duiden, zeer gelykaartig aan 't geen wy Ver
Opmerking noemen, betreft, zal het genoeg zyn-ftando
te melden, dat hy in den tyd van twee of drie jaargin
alles leert van zyn Cornac, die fchreilings op zyn nek
zit, en over hem gebied voert ; luisterende naar diens
item of de drukking van diens hand, gewapend met een
fcherpen haak, dnkoche genaamd, verhaast of vertraagt by
zyn flap; hy gaat op deli buik leggen om met te meer
gemaks beklommen te worden , of biedt zyn poot aan
om 'er op te flappen , en is zyn meester met zyn
Snuit behulpzaam, of ligt hem op. Ily vat een misdaadiger aan, werpt dien in de hoogte, en trapt hem, nederkomende, dood. Moet by tegen een anderen Olyphant of wild Beest vegten , by vereenigt beleid met
moed. Is hy genoodzaakt zich tegen een Tyger te weer
te Rellen , hy kent de grootheid van 't gevaar waarin
hy verkeert; zich zelven bezittende in de hitte des ge
gewond, is hy zeer zorgvuldig om zyn-vegts,fchon
Snuit op te heffen , of zodanig te rigten , dat dezelve buiten het bereik blyft van zynen Vyand ; tragtende
intusfchen hem een flag toe te brengen , gefehikt om
hem te vellen, om hem onder zyn pooten te verpletten, of, zyn Snuit opkrommende, doorftoot hy hem met
de flagtanden. Een welonderweezen Olyphant zal in
't midden van vuurgeweer voorttreeden; het fchieten van
fchaphaanen of het gebulder des gefchuts niet ontziende;
maar, fchoon hy, flegts met een yzeren keren gewapend,
een vreeslyke (achting in den oorlog kan aanrigten, wordt
by zelden in den firyd gebruikt, nu de vuurwapens zo
algemeen zyn geworden. Hoewel men overtuigd is, dat
van den Olyphant, geheel tam gemaakt zynde, weinig te
vreezen is , duiten zy nogthans, dat hy, door wonden
woedend gemaakt , fchrik en dood zonder onderfcheid
van vrienden en vyanden zou verfpreiden: in den Kryg
wordt by dtzs weinig gebruikt , dan om vertooning te
maa-
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maaken , om van verre te zien en gezien te worden , en
dus blyft by een voorwerp waarop men het munt. Indien de Olyphant deel neemt in het gevegt , moet hy
met fuellen vaart loopen , om de gelederen des vyands
te breeken: daarenboven moet by met yzer beschut zyn,
om een lnaphaanskogel te kunnen doen afíiuiten : en behoort zyn Cornac een of twee andere Indiaanen agter
zich te hebben, om hem, in gevalle van ongelegenheid,
te vervangen, en desgelyks zo gewapend, dat zy voor
geen fnaphaanskogel behoeven te dugten. Men zou eene
iurigting kunnen te werk te hellen, die, hoe hachlyk ook,
ten behoedmiddel ftrekte tegen de wilde woede des Diers.
De Cornac is, gelyk wy vermeld hebben, voorzien van
een 4nkoche, ten beftuur; dit werktuig moest dan twee
punten hebben , en één derzelveu genoegzaam íferk en
fcherp, om, in den uiterften nood, den Olyphaat onmiddelyk te dooden, door dit wapentuig in het zagttle
gedeelte van den kop te íi;outen.
Nooit is de Olyphant, uit den aart zagt en omzigtig,
van zelve wreed, en betoont geen trek om te beledigen,
gelyk de Buffel en de Rhinoceros. Het is doorgaans
met moeite d:it men hem overhaalt om andere Dieren te
be(lryden, of aan te vallen: fchoon in andere opzigten
gehoorzaam, weigert hy dit in den beginne met affchrik
en bali'cuurigheid. Ik twyfel niet of zulks ontstaat zomtyds uit vrees; doch het zou verkeerd zyn dit algemeen
vast te Reilen. Olyphanten , die grooten wederzin betoonden om een zwak kuiken te dooden, ten einde hun
aan het bloedvergieten te gewennen , vogten nogthans
met behendigheid en moed, als zy volfirekt getergd waren.
Eene gebeurtenis, waar van de Baron DE LAURISTON
ooggetuigen was, is zeer gefchikt om ons een denkbeeld
te geeven van het aandoenlyk en zagtaartig Charaé`ter
des Olyphants. Geduurende den laatlfen oorlog , dreef
zyn yver, en zekere omltandi;heden, hem na Laknaor, de
Hoofd!{ aa van Soubah , een Onderkoningfchap van dien
naam , op een tyd , dat eene kwaadaartige Ziekte de
grootlte vernieling onder de Inwoonderen aanrigtte. De
voornaamíle straat na de poort van het Paleis lag bedekt
met zieken en ftervenden, op den grond uitgeltrekt, op
het oogenblik dat de Nabob 'er volftrekt door moest.
Hei fcheen onvermydelyk, dat de Olyphant, in zyn voort
veelera deezer elendigen moest trappen en hun-lopen,
ver*
Cc z
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verzeeren of dooden , als men niet ophieldt en vooraf
den weg ruim maakte; doch men hadt haast, en daar ert
boven voegde zulk eene tederhartigheid niet aan eert
Prins van dat aanzien. De Olyphant, nogthans, zonder
dat hy zyn tred fcheen te vertraagen, of eenig bevel temt
dien einde te ontvangen , booth de liggenden byftaná
met zyn Snuit, fchoof eenigen weg, rigtte anderen op,
en {tapte bezyden de overigen heen, met zo veel beleids
en voorzigtigheids , dat hy geen Mensch verzeerde.
Een Afiatisch Prins en diens Slaaven betoonden zich
doof voor de ílem der Natuure , terwyl een Beest aan
die zagte infpraak gehoor gaf.
De Olyphanten doen, by veele gelegenheden, den Indiaanen groote diensten; by voorbeeld, indien een Leger
een rivier moet overtrekken , haaien de Cornacs deeze
Dieren met woorden, en het uitbieden van een fmaaklylc
onthaal, over, om een zwaarder last dan gewoonlyk op te
neemen ; waarop zy gewillig over de rivier trekken en
wederkeeren, en zorntyds zo diep in het water, dat merg
het uitertle van den Snuit alleen kan zien. Eenige Reizigers hebben gedagt dat zy, dus belaaden, zwommen;
doch het is zeker dat zy loopen , dat men de diepte der
riviere vooraf peilt, en dat zy, dus belaaden, geen flap
zouden kunnen voortgaan , wanneer het voor hun te
diep was om grond te vinden. Zy komen ook te pasfa
om Kanon op de toppen van zeer hooge bergen te brengen, om Schepen in de diepte, of daar uit op ílrand, to
haaien, enz. Dan ik laat af in een breedípraakig verhaal
te treeden van deeze werkzaamheden , reeds betchreevert
door meest allen , die in Indie geweest zyn. Daarenboven heeft de Heer DE L'UFFON de meest optekenens,vaardige byeen verzameld uit de verhaalen der geagt[te Rei
bovenal uit die van den fleer DE Bussi, die,-zigern,
terwyl by den Staat en de Oostindifche Maatfchappy diende,
met lof bekend was in deeze flreeken.
Niet alleen gehoorzaamen de Olyphanten aan de {teut
hunner Oppasferen , als doezen die Dieren op eenen af11aud gebieden; maar eenigen zullen, in derzelver afweezen , ongewoone bevelen, hun vooraf gegeeven, volvoeren.
Ik heb twee Oïyphantei . bezig gezien met een muur omver te werpen, 't welk de Cornacs hun bevolen, en waar
toe zy deeze Beesten aangemoedigd, hadden, door de belofte van Vrugten en Brandewyn. Zy vereenigden hunne
kragten, en, hunne Snuiten, die tot voorkoming van ver zee-
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leder
bekleed
waren,
opkrommende, [iieten
zeering met
zy tegen het fterkfte gedeelte van den muur, en gingen,
met herhaalde ftooten,. voort ; fleeds lettende op en met
hunne oogen nagaande wat uitwerking het deedt: in 't
einde deeden zy op den waggelenden muur een hevige poo.
ging , en liepen 'er beide van af , om door de vallende
ruïnen niet befchadiigd te worden.
Geduurende den laatften oorlog hadden veele Franfchen
gelegenheid om waar te neemen , dat een Olyphant, die
een wonde door een Kanonskogel ontvangen halt , naa
twee of drie maaien na het Hospitaal gebragt te zyn,
waar hy zich op den grond nederwierp om verbonden te
worden, alleen derwaards ging. De Chirurgyn deedt
aan het Beest wat hy noodig oordeelde, en bediende zich
zelfs van een brandmiddel; dan, fchoon de pyn het zoaityds een klaagend geluid deedt slaan , _betoonde 't zelve
geene andere tekens dan die van dankbaarheid, aan hem,
die, door kortIIondige pynlyke middelen, zyne geneezing
tragtte te bevorderen.
Ik zou hier veel kunnen byvoegen van de Vermogens
en Bekwaamheden deezer Dieren ; doch alleen nog zeg
dat de Olyphant , in een zeer korten tyd, de mee--gen,
zing leert begrypen van de woorden der geenen die met
hem omgaan, en, met eerre bewonderenswaardige vaardigheid, geleerd wordt de gewigtiglte dienften te doen.
Eén ding is 'er waaromtrent de Olyphant geen onder
behoeft, en dit is dankbaarheid; op liet zien of hop--wys
ren dat zyn Meester, of liever zyn Weldoener, in gevaar
is vergeet hy zichzelven.
Eenige van de Indiaanen hebben een byzbnderen eerbied voor de Witte, of liever Roomkleurige , Olyphanten;
want doorgaans zyta ze meer of min donker graauw; de
Naamen van beroemde Mannen, die van de vroegfile ty.
den af een witten bereeden,, worden by hun bewaard.
ik heb nooit zogenaamde Witte Olyphanten gezien; doch,
ten deezen opzigte berigten ontvangen , welke zekere
maate van geloofwaardigheid verdienen. Zy komen hier
op neder — dat de Witte Olyphanten doorgaans mica.
delmaatig van grootte zyn , en geen byzonder gellacht
uitwaaken; dat zy een zwak gezigt hebben ; dat liet weinige hair, 't geen zy hebben, van dezelfde kleur met de huid
is, niet geheel wit, maar eenigzins gefprenkeld; en einde,.
lyk, dat, ter plaatze waar ze nog het hoogst geagt zyn,
die hoogagtiug niet onttlaat uit hoofde van eenige boven
an,
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andere uitfeekende bekwaamheden , 1 aar om dat de
witte kleur , zeer zeldzaam onder deeze Dieren , een
Zinfchets is van Zuiverheid. — Uit alle die byzonderheden
durf ik bykans opmaaken, dat dit gewaande onderfcheid
niet tot de zogenaamde Speelingen van de Natuur behoort ; maar eene foort van Melaatsheid is , van welke
de ongefteldheid in het celagtig weefzel der pooren van
de huid de aanleidende oorzaak kan weezen.

ÁANMEPRINGEN, GEDUURENDE EEN ZESWEEKS VERBLYF IN OXFORDSHIRE EN GLOUCESTERSHIRE S
IN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een Vriend.

(Vervolg van bl. 345•)
ZEDE BRIEF.

Gloucester, Sept. 1792.
MIN HEER!

S

choon ik niet behoore tot het aantal der zodanigen,
op welken de regels van JUVENALIS pasfen,

Quos mire afficiunt infcripta ergajiula career
Rufticus, -zou het nogthans, om verfcheide redenen, onvergeeflyk
in my weezen , geen byzonder oog van opmerking te
(laan op het Landfchaps Gevangenhuis van Gloucester.
Ik behoef by u niet te herhaalen wat zo dikwyls gezegd en gefchreeven is over den llegten Praat der Gevan.
genisfen in dit Koningryk, en bovenal over de onvoegelyke behandeling der Gevangenen. Alle braaven en derlkenden hebben geklaagd , dat eene Gevangenis zo verre
te kort fchoot om te voldoen aan de oogmerken, welke
dezelve ten oogmerk hadt om te bereiken , dat ze veel.
eer ten Kweekfchool van Ondeugd dan ter Strafplaats
van dezelve diende, en dat veele honderden , althans in
de Hoofdpad , bykans onfchuldig in de Gevangenis ge.
worpen, uit dezelve als Snoodaarts kwamen. Wanneer
de oude wyze van het behandelen der Gevangenen ten
bes.
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besten toeging, bevondt men , dat de Gevangenis de
vereischte werking niet deed op hun hart : want,
daar dezelve alleen beftondt in de berooving van vry.
beid , konden zy gemaklyk bedagt weezen op middelen om hunne fnoodheid voort te zetten, en door de onderlinge verkeering elkander ftyven en ílerken in alle
fchandlyke bedryven.
De eerie Man, die een flap voorwaards deedt om de
verkeerdheden van onze Gevangenhuizen te verbeteren,
en dezelve te maaleen 't geen zy moesten weezen, in
elk menschlievend en welgeregeld Staatsbettuur, was wylen JOHN HOWARD , die den edelen bynaam van den
WELDAADIGEN , met zo veel regts, verdiende (*)
Een waardig Baron deezer Landpreek , Sir G. 0. PAUL ,
onderfcheidde zich , kort naa de uitgave des eerílen
Deels van HOWARD'S Werken in het voortzetten van
de oprigting eens Hospitaals, volgens de beginzelen door
dien 'nuttigen Schryver te neder gelteld. Hy vondt veele
hinderpaalen te boven te komen, veele vooroordeelen te
overwinnen. De onderleuning, nogthans , welke zyne
Mederegters hem booden, Relde hem in ítaat om de zaak
tot een gelukkig einde te brengen.
Ik had heden het geluk om dit Gevangenhuis te bezigtigerl , en fmaakte daarby een grooter genoegen dan
ik immer genoot by het bezien der Verblyfplaatzen der
Grooten deezer Aarde ; dewyl ik my verzekerd hield,,
dat , wanneer dit Gevangenhuis by aanhoudenheid be1tuurd worde volgens het thans aangenomen plan, zulks
zeer veel zal toebrengen om de flegten te verbeteren,
en aan de Maatfchappy verfcheide waardige. Leden te
fchenken , die dezelve anderzins geheel zou verlooren
hebben.
De groote mistlag in alle Gevangenisfen , uitgeno.
men de weinige, welke ingerigt zyn op het Plan der Ge.
vangenis te Gloucester, beftaat hier in, dat de Gevangenen van allerlei foort, geheel finooden en minder boozen,
verlof hebben om met elkander te verkeeren; en, zo lang
din
,

(*) Deezen Menfchenvriend hebben wy niet ongedagt gelaaten , maar, in onsMengelwerk, - te meermaalen van hem, en
niet in 't voorbygaan, gewaagd. Men zie Nieuwe llgem Vader?,
Lerseraef. V I). ade Stuk, bi. gas en 481. Voor 't Jaar 1 7$;,
ade Stuk, bl. 16L en 244, enz.
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dit duurt, kan men met geene mogelykheid verwagren.,
dat hunne Gevangenis op hun eenig ander dan een flegt
uitwerkzel zal hebben. In dit Gevangenhuis wordt het
aan geen twee Gevangenen , om welk misdryf ook zitten
vergund in dezelfde kamer te weezen , of elkander-de,
te zien , uitgezonderd op de uuren des arbeids, en dit
nog is geregeld naar gelange van hun gedrag.
Het Gebouw werd begonnen in 't Jaar MDCCLXXXIII,
en in omtrent vier jaaren voltrokken. liet is verdeeld in
pleinen en kwartieren , met gaanderyen , enz. 'er zyn meer
dan driehonderd Cellen; elk deezer is een zindelyke lang
kamer , met een bed, en verderen voeglyken-werpig
toeítel. Het geheel heeft een zo zuiver en tot de ge.
zondheid gefchikt voorkomen , dat een Vreemdeling dit
Gebouw in 't eerst zou neemen voor een Huis, gefchikt
tot het dryven van een of ander, Handwerk. De Bouw
W. BLACKBURN, wiens oordeel, in-mestrwayln
dit flag van Gebouwen, hem een onderfcheidenden naam
verworven heeft. Het kost bykans veertig duizend Pon.
den St., eene fom die de Ingezetenen aflfchrikte, tot zy
begreepén dat de prys niet hoog, maar veel eer laag, ge
-fteldwas.
Ten einde gy eenig denkbeeld zult kunnen vormen van
het nut , 't welk men mag verwagten van een Gevangenhuis, volgens dit Plan ingerigt , zal ik u de hoofd•
bvzonderheden daar van opgeeven. -- De Gevangenen
zyn verdeeld in vier Clasfen, naar maate van de door
hun gepleegde misdryven.
Die van de eerfte en hoogfte Clasfe zyn opgeflooten in
donkere Cellen, zonder gemeenfchap met iemand, behalven den Kapellaan , den C-hirurgyn., de Be(tuurders is
zy den flaat der Gevangenisfen opneemen, den Oppasfer, die hun ten min{Ien eenmaal daags moet bezoeken,
het zuiveren van de Cel bezorgen, en alles, wat der gezondheid kan henadeelen , wegneemen. -- De Gevan.
genen van de tweede Clasfe zitten in lichte Cellen. even
zeer als de voorgemelden van de verlceering afgeflooten.
Deeze beide worden aangemerkt als íi:rafplaatzen voor
baittuurige Gevangenen, en om de tugt van het Gevan.
penhuis kragt by te zetten. — De derde Ciarfe bepaalt
den Gevavgerièti tot zyn eigen Cel, zo verre, dat het hem
vry float de bnitenlugt te - neemen voor zo veel uuren
op eiken dag, als de verdeelingen van het. plein toelaaten; want flegts één Gevangenen van een Clasfe mag 'er
zyn
,
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zyn op den zelfden tyd. Op Zondag, en andere dagen
van Godsdienstoefening , wordt elk Gevangenen afzonder:yk na de Kapël gebragt; en, mits zyn of haar gedrag
geregeld en welvoegelyk geweest hebbe, mag hy of zy,
op Zondagen , de buitenlugt fcheppen op het plein , in
gezelfchap van die tot zyne of naare Clasfe behooren.
De Gevangenen van de vierde Clarfe worden ten
allen tyde tot hunne Cellen bepaald, uitgenomen geduurende den tyd der Godsdienstoefening , en den tyd tot
het eeten gefchikt , wanneer zy mogen verkeeren met
anderen van hunne Clasfe , op de plaats in de open
lugt. — Gy zult, myn Vriend ! terllond erkennen de
nuttigheid van deeze rangfchikking en maate van opge.
ilootenheid naar het gedrag der Gevangenen.
De Gouverneur van het Gevangenhuis, gelyk hy ge.
noemd wordt, heeft een Jaarwedde van soo Ponden St ;
maar geen vervalletjes , hoe genaamd ; uitgenomen de
op zekeren prys bepaalde vergunning voor meer dan ge
volgens Reglement toegedaan , en zulk-wonebdig,
een gedeelte van de voordeelen, uit der Gevangenen arbeid herkomilig, als de Beftuurders hem toeleggen. Hy
mag geen der Gevangenen haan, dan alleen in geval
van zelfverdediging; men vordert van hem af, dat hy
met bedaardheid , doch firikt en zonder eenige party.
digheid, handelt. De Oppasiers worden in boete
beflaagen over vloeken en zweeren , en het geld komt
in de Bos der Gevangenen; Dronkenfchap doet hun
de post verliezen ; zy mogen geen geld ontfangen, of
iets, hoe genaamd, vraagen. — De Werkbaas heeft een
Jaargeld van go Ponden St. Hy komt in als een Hulp
van den Gouverneur., en heeft het opzigt over den ar
Gevangenen: by moet vlytbetoon aanwakkeren-beidr
onder de Schuldenaars en Gevangenen wegens andere
misdryven, die genegen zyn om te werken; want wie ,
in dit Gevangenhuis, lust heeft om te werken, wordt
gebruikt, en een gedeelte van de winst bewaard ten hun.
nen dienfte. Hy houdt eon lyst van de Werktuigen
en Gereedfchappen aan de Gevangenen gegeeven , en
neemt die van hun af als zy uitfcheiden met den arbeid,
om ze 's nagts op te fluiten.
D post van den Kapellaan is wel ingerigt om de uit.
werking deezer afzonderende Gevangenis te onderfchraa.
gen. Hy moet alle Woensdagen en Vrydagen, 's morgens, op vastbepaalde uuren , de Gebeden leezen , en ei.
Cc5
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ken Zondag , op Kerstyd en op Goeden Vrydag, pree.
ken. Menigmaal moet hy alle de Gevangenen gaan zien ,
zonder dat 'er de Gouverneur, of eenig .ander der Huisbedienden, by is ; onderzoek doen naar hunne omilan.
digheid, en den ftaat der Cellen waarneemen. Hy moet
zich vervoegen by elk Gevangenen, die zyn raad en by.
fiand in 't geestlyke verzoekt. Godsdienftige en Zedekundige Boeken worden hem gegeeven , en hy deelt ze
naar goedvinden uit onder de Gevangenen in eenzaam.
beid zittende, als hy denkt dat een hunner eene gelteldheid van geest heeft om voordeel van zodanig onder
te trekken. Het is aan hem gelaaten het Avond.-wys
maal toe te dienen, op zulke tyden, en aan zulke Perfoo•
nen, als by 'er toe getchikt keurt. Naardemaal deeze Gevangenis gebouwd werd door menfchen van een
onbekrompetj hart, en tot de beste oogmerken, kan men
niet denken, dat zy daar mede ftrydig handelden in het
flak van den Godsdienst. Diensvolgens is het hier een
regel, dat, fchoon de Kapellaan , tot het bezoeken der
Gevangenen aangelleld , tot de Kerk van Engeland behoort , nogthans een Gevangene, die verklaart van eerre
andere Geloofsgezindheid te weezen , het bezoek mag
ontvangen van een Leeraar dier Gezindheid. — Ik ben
te breedvoeriger geweest in de opgave van de pligten
des Kapellaans, dewyl ik weet dat ze over 't hoofd gezien, of op de 1;loflie wyze waargenomen, worden in de
meeste Gevangenhuizen; en dewyl het, in eerre Gevangenis op deezen voet ingerigt , van het uiterfte aanbelang is, dat dezelve met alle fliptheid en yver volvoerd
worden. Men heeft daarom in de aanfielling eens Kapellaans zeer veel zorgvuldigheid gebruikt, in gevolge van
een Aanfpraak van Sir o. o. PAUL, over dit onderwerp,
aan zyne Mederegters.
Door lieden, die geen belang hadden om my te mis
ik onderrigt, dat men, in geen geval, het-leidn,b
minst van het oorfpronglyk Plan is afgeweeken. De
Heeren , die dit Gevangenhuis onder hun opzigt heb
allen Lieden van ruime middelen zynde , en zel--ben,
ven verheven boven alle omkooping , hebben dit verderf
ook uit alle gedeelten van deeze 1nitelling geweerd, en
de goede uitwerkzels hiervan vertoonen zich allezins op
liet duidlykfie.
In de Gevangenhuizen in de Hoofdilad, en in veele andere , heeft eene zeer flegte gewoonte plaats , welke
tot
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tot fchande firekt van een Land, 't geen op Mensch-

lievenheid en goede Tugt roem draagt. Ik bedoel, dat
men den Gevangenen toeftaat Drinkgeld, of andere GeIden , te vorderen van anderen, als zy in de Gevangenis
komen. Zulks is hier voltrekt verboden, en kan het
ook , uit de Gelleltenis der Gevangenisfe zelve , geen
plaats grypen.
Een Reglement is gedrukt ten dien(Ie der Gevangenen, ten einde zy naauwkeurig mogen weeten, wat van
'tun geëischt wordt , en wat zy in hunnen ftaat moeten volbrengen. Dit Reglement is aangeplakt in de Cel
van eiken Gevangenen, en wordt daarenboven ééns in
elke maand in de Kaphl voorgeleezen. Allen Spel is te
eenemaal verboden. De Gevangenen moeten zich zin g
delyk houden, en men let zeer zorgvuldig op de reinheid hunner Cellen en Perfoonen. By het inbrengen
komt de Gevangene eerst in het Lazaret waar de Chixurgyn hem onderzoekt. Wordt by ziek bevonden, het
Ziekenhuis is zyn verblyf; doch, gezond zynde, na die
Afdeeling gepast, welke voor hem gefchikt is, en voorzien met de Gevangenhuis -kleeding; zyne eigene kleede•
zen worden, naa gereinigd en genommerd te zyn, in cie
Kleederkamer gebragt, en bewaard tot den tyd dat zyne
Gevangenis ten einde loopt.
De voordeelen van der Gevangenen arbeid zyn verdeeld in vier eelen; twee deezer worden aan den Gevangenen betaald , een aan den Gouverneur en Opzig.
ter der Werken , en het ander komt in de algemeene
beurs. Hieromtrent hebben eenige fchikkingen ter keuze der Gevangenen plaats. Weeklyks wordt een gedeelte van hunne winst betaald ; zy mogen daar voor
noodwendigheden , beílaanbaar met de voorgefchreeyene
Regelen, koopes , die alle onmaatigheid in drank , enz.
weergin. -- Dit is het hoofdzaaklyke van 't geen zul
Gevangenen betreft , die eigenlyk gezegde Misdaadi.-ke
gers zyn. Ik heb alleen de zodanige vermeld die tot dit
Gevangenhuis byzonder behooren. Zy zyn daarenboven
onderworpen aan de algemeener Regelen, bekragtigd door
eenige onlangs uitgegeevene Parlements Ac`ien.
De eenzaame of afgezonderde Gevangenis , fchoon,
naar het gevoelen van de meerderheid der zodanigen
die dit onderwerp doordagt hebben , de best mogelyke
wyze om jonge Misdaadigers (en door die behandeling
,
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is het te hoopen , dat zy allen vervolgens tot die foort zul.
len behooren ,) te regt te brengen , heeft nogthans haare
befhryders. Zeker Schryver heeft onlangs dezelve als
ftreng en dwinglandisch uitgekreeten, en breed uitgeweid
over de Gezellige Aandoeningen. Maar, indien hy zich
de moeite gegeeven hadt om te leezen (doch dit flag van
lieden is niet zelden te wys om te leezen,) dan zou by
zyne Tegenwerpingen geheel voorgekomen of beantwoord
gevonden hebben. Het wordt toegeftaan , dat zy, die
Eenzaamheid in 't algemeen met eene onverzagte ftrengbeid wilden opleggen, wel zouden doen met de verhardende uitwerkzels daarvan te overweegen op eene ziel
met misdryf overlaaden, en afgefneeden van die hebbelyke bedwelming, welke by den fnoodaart alle opmerking verbandt ; zy zouden dan gewaar worden dat dit
iets meer is , dan de enkele wyze van gevangen houden , willekeurig opgelegd. Eenzaamheid
fchryft
de meermaals aangehaalde Baron o. o. PAUL , „ toet
„ behoorelyke in agtneeming op de uitwerking daar van,
„ zal , twyfel ik geenzins , den verhard(len Misdaadi„ ger verbeteren, en zonder die in agtneeming behoort
„ dezelve nimmer opgelegd te worden." Zo zeer is
by overtuigd van de noodzaaklykheid dier optettenheid ,
dat hy 'er byvoegt. „ Indien het immer gebeurde ,
„ dat de Overheden verwaarloosden te letten op het
„ nagaan der gevolgen van hunne Gevangenzetting, of
„ vervielen tot onkunde van, of ongevoeligheid voor,
„ den that, tot welken zy de Overtreeders verwyzen
„ dan zou het de pligt weezen van het Hof, of de Kwar„ tierszittingen , onmiddelyk alle ftraffen van eenzaame
„ opfluiting op te fehorten, in zulke verwaarloosde Ge„ vangenhuizen. In geen geval vermoedt de Wet den
„ Regter onkundig van den haat der Gevangenisfe , tot
welken de veroordeelde verweezen wordt. En wat de
„ eenzaame of afgezonderde Gevangenis aanbelangt, deeze
„ moet biet langer Rand grypen , dan dat men op de
„ Gevangenen let. Het Plan, volgens 't welk ons Ge.
„ vangenhuis is ingerigt, zal men bevinden, dat veele
„ groote voordeeleti , ónaf hangelyk van het denkbeeld van
„ Eenzaamheid, bezit. Op Eenzaamheid moet krikt aan
gedrongen worden, tot dat dezelve Opmerking te wege-„
brengt; doch dan iets der Opmerkinge als een onder„ werp aanrgebodett worden. Volltrekte , algeheele en
on„

„
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„ onafgebrooke, Eenzaamheid zou den geest of verwilde„ ren of verftompen; en, zo ik my verbeelde, zelden te
,, regt brengen."

De Voortaanders , derhalven , van Afzondering in de
Gevangenhuizen, zyn Beenzins onkundig, dat dezelve,
om behoorlyke uitwerking hervoort te brengen, naar gelange der omflandigheden , moet geregeld en gewyzigd
worden. 't Zy men de Eenzaamheid als eene ftraffe befchouwe, of aanmerke als een middel om de Slegten te
verbeteren, nimmer hebbe men dezelve zonder onderfcheid
op te leggen. Niet onder[cheidende Strafoefeningen :Trek.
ken alleen om alle Misdaaden te verwarren.
Om deeze tegenwerping kragtloos te maaken • zyn 'er,
gelyk ik u vermeld heb, onderfcheide Graaden van Afgezonderde Gevangenis , gefchikt voor een foort van
Menfchen, die eene daar aan beantwoordende maate van
fehuld, weerbariligheid, of hardheid van harte, hebben.
Geen Plan, in de daad, beloofde Immer een beteren uit flag; doch geen Plan kan men verwagten dat eene volkomene
uitwerking zal voortbrengen. Het tegenwoordige is nu in
zyne kindschheid. Het verloop van eenige weinige jaaren
zal toonen, of, en in welk eene maate, hetzelve volvoerbaar is; in het eerde voorkomen verdient liet ongetwyfeld
de voorkeuze boven de gewoone handelwyze in de Gevangenisfen: dewyl niets zo verkeerd of liegt kan zyn:
en het hangt van de Overheden, en het Volk zelve, af,
of de beloofde voordeelen met de daad zullen Rand gry.
pen.
Maar ik heb alle de openbaare voordeelen, ontftaande
uit de Inrigting van 't Gevangenhuis te Gloucester, u niet
vermeld, daar ik nog geen woord gefprooken heb van
de wyze, op welke een ander flag van Gevangenen be.
handeld wordt. De wyze van behandeling der om Schulden gezetten was altoos een deel des onderzoeks by
den Heer HOWARD, en gy, die zyn Werk geleezen hebt,
zult u zeker wel herinneren, dat by zich naauwlyks ooit
voldaan voedt over 't geen by zag en hoorde. Ik behoef u de tooneelen niet voor den geest te fchilderen,
welke de Gevangenisfen van King's Bench en Fleet opleveren. Of het Plan, hier gevolgd, de voorkeuze verdient, laat ik aan uw eigen oordeel.
Elk Schuldenaar, hier gezet, heeft, zo verre het gebouw der Gevangenisfe toelaat , een onderfchelden Slaap.
vertrek, met den noodigen toehel, op 's Landfchaps kosten:
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ten : verkiest hy iets meerder, tot meerder geryf en
gemak , hy mag het zich aanfchaffen , zonder voor
die vergunning iets buitengewoons te betaaien. Heeft
by lust om te werken, hem wordt werk gegeeven, en
een derde gedeelte van zyne winst komt aan den Gouverneur , en den Opziender der Werklieden : heeft hy
gelegenheid dat hy werk kryge, buiten het geen in het
Gevangenhuis te werken gegeeven wordt , hy mag dit
volvoeren , zonder tusfchenkotnst van de Oppasfers der
Gevangenisfe, of 'er iets voor te betaalera. --- Eene uitzondering is hier op , naamlyk, wanneer de Stoffe of de
Werktuigen van zulk een aart of zo omflagtig zyn, dat
het niet voeglyk is dezelve in de Gevangenis toe te laaten — eene uitzondering allerredelykst.
Veele Schuldenaars zag ik werken , en men verhaalde my, dat eenigen , wegens, vry groote foramen gezet,
zich door werken 'er uit gered hadden. Niet verre van
de Gevangenis is een huis , waarin men het gewerkte ,
door de Gevangenen , verkoopt. -Het bellaat meest uit
Handwerken van de gemeende foort. Ik kogt eenige klei.
nigheden van gedraaid werk , en eenige weinige Tekeningen met pen en inkt gemaakt, zeer net uitgevoerd,
door iemand onlangs om fchuld gezet; doch die, door
dit middel, zich uit ongelegenheid redde, en nu bezig is
aan kunstwerken van eene hoogere foort.
Maar, dewyl het zomtyds gebeurt, dat een Schuldenaar zo verre van zyne Vrienden verwyderd, of des geheel ontbloot is , dat by allen bykomenden onderftand
derft , en het vermogen niet heeft om de vier ftuivers
van zyne Schuldeilchers te krygen, of dat hy niet kan
werken, of geen genoegzaamen arbeid ten zynen onder ftand verrigten; in zulke gevallen kunnen, op het inleveren van een Getuigfchrift van het Geregt , of van
eenige andere agtenswaardige Perfoonen uit de woonplaats
des Schuldenaars , in-houdende , dat hy geen Vrienden
heeft , en een waardig voorwerp is van weldaadigheid,
de Regters , die deeze Gevangenis bezoeken , of twee
hunner, zulk een Gevangenen ontheffen van het betaales
zyns aandeels in de algemeene beurs, of mogen hem byftand verleenen in het verkrygen van vier fluivers der
Schuldeifcheren. — Ik heb hier alleen nog by te voegen, dat de Schuldenaars in elk gedeelte buns gedrags
bettuurd worden volgens regelen van een vry ftrenge,
fchoon in geenen deele drukkende, tugt. Zy worden belet
te
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te fpeelen, overdaadig te drinken, en alles, wat hun ten
nadeele kan [Trekken, wordt hun onthouden.
Dit zyn eenige der Inriltingen en Wetten, welke men
volgt in het beftuur van een Gevangenhuis , opgerigt,
niet zo zeer om te haffen, maar veeleer om te verbeteren. Heb ik in de opgave hier van de perken van myne
voorgaande Brieven , één enkel onderwerp betreffende,
overtreeden, ik heb alleen, te myner verfchooninge, in te
brengen, dat dusdanig een onderwerp belangryk moest
zyn voor u, en voor een ieder, die den tegenwoordigen
deerlyken en deerniswaardigen llaat der Misdaadigeren
in ern(Iige overweeging neemt.
Waarfchynlyk zullen wy, door zodanige middelen, de
Misdaaden niet verbannen; doch zy zullen, vlei ik my,
vergezeld gaan van omflandigheden , die in het pleegen
minder fchriklykheids hebben, en gevolgd worden van een
heilzaamer berouw, naa dat ze gepleegd zyn. Andere
Straffen mogen nog noodig blyven ; maar deeze zullen
meer uitwerkings doen, en op den Misdaadiger en op het
Gemeen. Zints de oprigting van dit Gevangenhuis, heeft
men hier flegts twee voorbeelden van dooditraffe gehad.
De plaats der Strafoefening is een plat, zich verre boven het dak der Gevangemsfe verheffende; het ziet over
de geheele Stad heenen; en deeze kan getuigenis draagen
van die ontzettende verrigting. Waar vertooningen van
dien aart niet veelvuldig zyn, laaten zy gewoonlyk eenen
diepen indruk agter. In de Hoofd(Iad zyn ze zo alge
dat, indien ik het zo mag uitdrukken, niemand-men,
het der moeite waardig oordeelt ze te gaan zien.
Indien ik geene verkeerde begrippen, dit lluk betreffende, heb ingezoogen, is het uiterfte, 't geen de Wet-.
geevende Magt kan doen, de gewelddaadiglte fnoodheden
maatigen of verminderen. Dezelve geheel te verbannen , is
boven menschlyk bereik: en zy, die na volmaaktheid in
deezen laan, zullen waarfchynlyk meer te kort fchieten
in eenig goed te doen, dan zy, die zich met een min
hoogvliegende hoope ítreelen.
Waren de Gevangenhuizen in 't algemeen geregeld naar
het Plan, van 't welk ik u thans eenig, fchoon onvolkomen, berigt gegeeven heb, de voordeelen daarvan zouden desgelyks algemeen weezen: voor tegenwoordig zyn
ze tot nog bepaald aan twee of drie Landfchappen.
Waarom de Hoofditad in deeze gewigtige Hervorming
met
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niet voorgegaan is, kan ik niet begrypen, daar dezelve
zints lang voorgegaan is in alle de misbruiken, welke on:
Hervorming fchreeuwen.
Ik weet , 't is waar , in Middlefex wordt thans een
Gevangenhuis op dit Plan geftigt, wat het Gebouw aan.
belangt ; en ik hoop, dat de inwendige Inrigting even
zeer ten algemeenen beste zal (rekken; doch ik weet 'er
niets meer van; en ik vrees eenigermaate, dat één Gevangenhuis , alleen tot afzonderlyke opfluiting gefchikt,
naauwlyks toereikend zal weezen om een tiende gedeelte
te bevatten van de Voorwerpen , die deeze wyze van
Hervorming zouden behoeven.
Een afgelegen Landfchap heeft een veel beter kans on
de voordeelen van het Plan, op het gunftigfte, te ver.
toonen; want de Volkszeden, een honderd mylen van de
Hoofditad e verfchillen zo veel van de Zeden der Be.
woondoren zelve , als de eenvoudigheid van een Kind
onderfcheiden is van de listigheid eens volwasfen Mans.
Maar ik vrees, dat myn gefchryf u zal verveelen. In
myn' volgenden hoop ik u op vrolyker tooneelen te brengen; want myn rydtuig (laat gereed om my te voeren na
Cheltenham, die Zetel van Vermaak en Geluk.
Ik beu, enz.
(De volgende Brief ter naastkomende gelegenheid.)
AANMEREINGEN OVER HET BEHANDELEN DER DIENST•
BODEN.

Non recordaberis quis fis, & quibus imperes? nonne cognatis?

nonne natures fratribus? nonne a love oriundis?

EPICTETUS, Disfert.

XI1f.

(Uit het Engelsch.)

G

eene klagten bykans algemeener, dan die geftort worden over het flegt Gedrag en de verregaande Verdorvenheid der Dienstboden. Hunne agtleosheid, luiheid
en losbandigheid , worden by veelen onder de grootfte
kwellingen des leevens gerekend. Dit gaat zo verre, dat
wy te meermaalen Heeren hebben hoores betuigen, dat
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zy liever zichzelven bezorgden, dan geplaagd wierden met
domheid en onbefchoftheid van Dienstboden.
Naardemaal de Menschlyke Natuur dezelfde is in alle
Leevensrangen, moet 'er eene verborgene oorzaak weezen van dit wyd(lrekkend kwaad; fchuilende in den Staat
van Dienstbaarheid zelve, of in de uitoefening van dat
Gezag, 't welk de hoogere rang van Heer geeft boven
den Dienstknegt. Veelvuldige waarneemingen doen my
overhellen, om het over 't algemeen in de laatstgemelde
byzonderheid te zoeken.
Het is een Spreekwoord geworden: Een goed Meester
maakt een goed Knegt. Geen geflel bykans is zo hardnekkig en onhandelbaar, 't welk niet vermurwd en ver
wordt door zagcheid en menschlievende behande--zagt
ling; en, aan den anderen kant, is 'er bykans geen zo
zagt en onderwerpelyk, of het wordt ftug en weerbar.
ftig door kwaade behandeling en onderdrukking.
Van deeze waarheid zie ik dagelyks voorbeelden; en
myne twee Vrienden, PUSILLUS en POMPILIUS, zullen my
thans een fterkfpreekend bewys opleveren.
PUSILLUS heeft in zyn dienst genomen den Zoon van
een eerlyken en vlytigen Boer, een wakkere Knaap van
vyftien jaaren -- en dus van dien ouderdom, waarin
flegtheid begint uit te botten, en, indien dezelve gekoesterd wordt door ledigheid, of niet bedwongen door ge
welhaast tot een verbaazende hoogte opgroeit.-fchikteug,
Zyn Meester hieldt hem genadig in Bezigheid, en behandelde hem met een gepast mengzel van Strakheid en
Toegeevenheid : en dewyl de Jongen goede beginzels
hadt, hem door zyne Ouders ingeboezemd, werd PIETER, binnen korten tyd, een allerbest Knegt.
POMPILIUS, aangemoedigd door dit voorbeeld van zyn
Buurman, nam een anderen Zoon uit het zelfde braave
Huisgezin: deeze was één jaar jonger dan zyn Broeder;
doch even wakker, goed geáart, en gefchikt. THOMAS
Was niet weinig in zyn fchik met deeze bevordering:
en, dewyl zyn Heer een weidfcher leevenswyze hieldt,
een fchitterender Livery gaf, dan PUSILLUS , en het beneden zich rekende naauwkeurig agt te Haan op zyne
Dienstboden, kreeg THOMAS, in den beginne, meer tyds
waarin by zyn eigen meester was. Hy verhief zich deswegen een weinig boven zyn Broeder PIETER. 't geen
niet kon naalaaten by deezen het beginzet, van Nyd eerai ;zins op te wekken.
Het
Dd
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Het leedt niet lang, of de dingen begonnen een ander
gelaad aan te neetnen , en THOMAS. bevondt, dat hy niet
zo geheel gelukkig was, als hy, in den beginne, gedagt
JIadt. Zyn Heer behandelde hem met meer trots- en ge
niet alleen gaf by hem allerléi fcheldnaa.-firenghd;
men, maar Hoeg hein met de zweep over ongewillige
snisdryven; liet hem een uur met de paarden op ftráat
ftaan wagten , riep hem van tafel als by zat te eeten ,
zondt hem om boodfchappen op onvoeglyke uuren , laat
in den avond, door regen en frxeeuw; en met dit alles
bekeef by zyn doen, zonder reden en zonder maat. TerWyl PUSILLUS (gelyk elk verftandig Heer behoort te
doen) dikwyls liever eene kleine ongelegenheid verdroeg,
dan dat hy zyn Knegt , buiten voiltrekte noodzaaklykheid , aan eenige ongemakken van dien aart . blootftelde. —
„ Doch," (riep PODMPILIUS uit by 'PUSILLUS, die hem
zomtyds over dit doen berispte,) „ waar voor betalen
„ wy onze Knegts?" — „ Och, THOMAS" voegde hy
'er by, „ is een onhefchofte domme Rekel, hy zal nooit
„ een Knegt worden!" Én als hy dit hem ten laste lei,
hadt THOMAS pnvolkomen uitgevoerd 't geen_ zyn Mees
moeite niet genomen hadt hem onderfcheiden te-terd
beveelen.
In 't kort, de Heer en de Knegt fcheenen in een Baat
van geduurige vyandfchap te leeven: de Heer wagtte op
gelegenheden om zyn misnoegen tegen zyn Knegt bot te
vieren , die , op zyne beurt , uit geen ander beginzel
dan dat van vrees handelende , meer bezorgd was om
's Meesters verwyten te ontgaan , dan om zyne bevelen
uit te voeren, en diens genegenheid te winnen. POMP!.
LIUS in de daad fpr4k (*) nooit tegen hem, dan om hem
te beknorren. Eu, dewyl Dienstboden dezelfde aandoeningen hebben, en even juist als hunne Heeren reden.
kavelen over zaaken die zy begrypen , kan men niet
^saalaaten vast te Rellen, dat zulk eene behandeling hunne
wraakzugt gaande maakt. TaonuAs nam diensvolgens
al.
(*) Ten voorbeelde dat neges den hoon van een veragtend
awygen voelen, kan het volgend g dienen. De Broeder van
Lord ANSON hadt eene Reis in het Oosten gedaan : als zy te
Aleppo kwamen, ging zyn Knegt van hem af, voor reden
geevende , dat zyn Heer, op eene Reis van g000 Mylen ,
geen drie woorden tegen hem gefprooken bads.
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rille gelegenheden waar, om zyn Heer die mishandelingen
betaald te zetten: en, dewyl lotgenooten in lyden natuur
elkander overeen(temmen, liet THOMAS geenzins-lykmet
na, als hy zulk een Makker aantrof, 't welk niet zelden
gebeurde, wet deezen in een Bierhuis te gaan ,waar zy den
boezem. voor elkander uitfchudden : dit gedrag verlch tfte zyn Heer meer regtmaatigen grond om hem door te
ílryken, en ZOU THOMAS welhaast, in gevolge vaa al dit
bedryf, een hebbelyk dronkaart geworden weezen; doch,
eene verregaande mishandeling van zyn Heer ontvangen
hebbende , waarfchuwde hy deezen , dat hy uit zyn
dienst wilde vertrekken; die hem daarop onnuddelyk weg
zondt , met weigering van een Getuigenis te zullen geeven. Gelukkig nam een Heer, daar omiireeks woonagtig , die met POMPILIUS overhoop lag , THOMAS zonder
Getuigenis aan , en vondt hem , door eene goede behalf•
deling, een braaf Knegt.
De Knegt van PUSILLUS nam dagelyks in bekwaamheid
toe. Zyn Mees *ár ±,4 hem met bedaardheid bevelen ,
onderwees hem in zyn pligt, en overtuigde PIETER, by alle
gelegenheden , dat by diens belang zo wel ter harte nam,
als zyn eigen. PIETER, van den anderen kant, deedt,
uit eerzugt om zyn Heer te behangen , veele dingen uit
zichzelven, en zonder 's Meesters bevelen af te wagten;
en daar de zaaken van zyn Heer te bezorgen hem geheel inneemt, vindt PUSILLUS het dikwyls zyn belang,
met zyn Knegt te overleggen, die, omtrent zaaken welke onder zyn begrip vallen, zomtyds beter oordeelt daft
zyn Hear.
Met één woord, POMPILIUS gaat te werk naar den
grondregel der Dwingelanden,Oderint dum metuant. „Laa.
„ ten zy my haaten , als zy my flegts vreezen ! " De
grondregel vau PUSILLUS is recht het tegenovergeftelde,
Colant me potlus quain timeant. „ Dat zy my veeleer
„ eerbieden, dan vreezen ! " en zy worden overeenkotnftig daar mede behandeld.
Ik vermeet het my niet te handelen over de wyze,
op welke de Dames met Naare Dienstmeisjes te werk
gaan : het gebeurt niet zelden , dat, onder haare zagte
regeering, de Dienstmeisjes in zeker voege haare Vrien.
dinnen en Vertrouwelingen zyn; en Kuegts worden zomtyds met Bene meer dan broederlyke genegenheid beje.
fiend.
I) d a
Ook
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Ook z l ik hier niet uitweiden over de Dienstboden in
de hoogfte Leevensílanden; dewyl ik vrees dat zy meer
nadeela lyden uit hoofde van de verwaarloozing, of uit
kragt van de voorbeelden , hunner Heeren , dan van derzelver Geftrengheid. Zy bootzen de Ondeugden hunner Meesteren naa, of worden verleid door de Weelde en Buiten.
fpoorigheid , welke maar al te gemeen in zulke Huisgezinnen heerfchen, om wellustig en losbandig te worden,
terwyl zy , om aan die hebbelyk gewordene ondeugden
te voldoen , als zy uit den dienst en in eenig bedryf
gekomen zyn , eerloozen en overgegeeven fnoodaarts
worden (*). En wanneer zy, nog in dienst zynde, een
goed deel van den nagt moeten opblyven om hunne
Heeren op te wagten als deezen aan de Speeltafel zitten, of hunne Mevrouwen als zy tot den vroegen mor
Naare Asfemblés, van verfchillenden aart, toeven,-genop
is het hun niet zeer kwalyk af te neemen, wanneer zy,
om het verlies van nagtrust te vergoeden, eenig vermaak zoeken, niet fchuldeloozer dan dat hunner Heeren
en Mevrouwen.
Indien 'er, derhalven , geene Hervorming komt in de
Leevenswyze by lieden van hoogen Rang , zullen alle
poogingen der weldaadige en liefderyke instellingen ter
befchaaving van de Jeugd, en tot opwekking van Viytbetoon, vergeeffchen arbeid doen; de Zeden van dit flag
van Volk worden onfeilbaar bedorven in den eerften
dienst , welken zy krygen onder lieden van de groote
Wereld.
Ik zal deeze Proeve besluiten met de Vertaaling
van een gedeelte van SENECÁ'S Brief over dit onderwerp ; een Brief , die niet alleen zo veel Christlyks
ademt, maar ons teffens eene maar al te leevendige
fchets geeft van de verregaande Weelde en Trotsheid
onder de Romeinen van zynen tyd: tot welken Staat wy„
egter, met maar al te rasfe fchreden, fchynen te nades
ren, deels uit eene foortgelyke oorzaak — den invoer
des Rykdoms, der Weelde en Verwyfdheid, der Aftatifclie Volken , die misfchien de ongevergde beledigingen , welke zy van de Europeaanen ontvangen hebben,
zul(*) De veelvuldige Huisbraaken en Diefallen, in Londen,
worden doorgaans gepleegd door tusfchenkomst van negte
Dienstboden.
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zullen wreeken , door langzaamerhand de Zeden hun.
ner Overwinnaaren te bederven, en hun, op hunne beurt,
een prooi te doen worden van een deugdzaamer en krygs.
haftiger Volk.
SENECA

aan

LUCILIUS.

„ Het was my zeer aangenaam te verneemen , uit
eenigen uwer Nabuuren op het Land, dat gy zo vriend
gemeenzaam leeft met uwe Slaaven. Het is, in-Iyken
de daad, niets meer dan ik mogt verwagten van uw ge.
zond en veelverlicht verfhand. Maar zyn zy waarlyk
onze Slaaven 2 Neen, zy zyn Menfchen , zy zyn
onze Medegenooten , zy zyn onze nederige Vrienden.
Zyn zy onze Slaaven? Neen, zy zyn alleen onze Mede.
dienstknegten, indien gy in agt neemt dat wy allen onder de heerfchappy ftaan van de Fortuin. Ik kan , derhalven , my van lachen niet wederhouden over de
zodanigen , die zich befinet zouden rekenen , indien
zy genoodzaakt waren met hunne Mededienstknegten te
Beten.
„ Doch waarom ? Alleen om dat eene alleronvoege.
lykite gewoonte het voor een Heer noodig gemaakt
heeft , om , als by aan tafel zit , opgepast te worden
door een hoop Slaaven, rondsom hem flaande. Hy eet
meer dan -,zyn maag kan verituuwen, en terwyl hy, dus
greetig de fpyze inflingerende, zyn dikken buik uitzet, dur.
ven zyne Slaaven de lippen niet beweegen , of een enkel
woord fpreeken. Het minfte gefluister wordt met een
flag betaald gezet. De toevalligfte en buiten eigen wil
voorkomende omstandigheden ontgaan de strafe niet. Te
hoesten , te niezen , te hikken, of de frilte des gezel.
fchaps te ftooren , door eenig geraas, is een groote mis.
daad.
„ In deezervoege blyven de Slaaven den geheelen
avond vasten en ftom. Vanhier komt het dat de Slaa.
ven , die niet mogen fpreeken in het byweezen hunner
Meesteren, die fchade vergoeden door ruim genoeg agter hun rug te praaten ; terwyl zodanige Shaven, dien
het vergund wordt niet alleen in de tegenwoordigheid
hunner fleeren te fpreeken , maar zediglyk met hun te
kouten, niet zelden gereed gevonden zyn om hun eigen
leeven voor dat hunner Heeren op te offeren , om een
gevaar, 't welk het leeven hunner Heeren dreigde, af te
Dd3
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weerera. Zy fpraken by hunne Gastmaalen ; doch waren geheel ftil by het ondergaan van pyniging.
„ Uit dien zelfden ongerymden hoogmoed ontstaat het
Spreekwoord: Een Mensch heeft zo veele Vyanden als hy
Slaaven heeft. Helaas, zy zyn onze Vyanden niet; maar
wy maaken ze zo.
„Ik verzwyg veele andere wreede en onmenschiyke bedryven ten deezen aanziene : Als dat men de Slaaven
niet behandelt of zy Menfchen, maar mishandelt als of
zy Beesten, waren; dat, wanneer men aan tafel zit, de
een gebruikt wordt om het uitfpuwzel weg te neerpen,
een anderen om de brokken op te raapen, die de dronken gasten laaten vallen; terwyl een derde ftaat om het
kostlyk gevogelte te fnyden, en dit met een behendige
kunstgreep doet ; zwaaijende zyn bedreeven hand rondsom den borst en den romp, en dit net gefneedene in
den fchotel uitfpreidt.
„Ellendige Sterveling! die tot geen ander oogmerk leeft,
dan om de Spyzen voor te fnyden ! fchoon hy misfchien
veragtlyker en ellendiger is, die, ter voldoening van zyn
fmaak, deezen armen knaap eene zo beuzelagtige kunst
geleerd heeft : om welke te leeren de Noodzaaklykheid
hem alleen gedrongen heeft (*).
„ De Hoofdfom myner Voorfchriften , ten aanziene
Dat gy op
van dit onderwerp, komt hier op neder.
zulk eene wyze leeft met uwe Minderen, als #y zoudt
wenfchen aat uwe Meerderen met u deeden.
Waardeert de Menfchen niet naar hunne bezigheden;
maar fchat hun naar hunne Zeden ; deeze hangen van
den Mensch zelve af; 't geval fchikt hem liet andere
toe. By moge, wat zyn Perfoon betreft, Slaaf weezen;
ut'aar mogelyk is zyne Ziel vry. Zal het hem tot misdaad toegerekend worden, dat by een Slaaf is? Zeg my,
wie is geen Slaaf? Deeze Mensch is een Slaaf zyner
wellustige Neigingen ; een ander van zyne Gierigheid;
een ander van. zyn Eerzugt ; en allen zyn wy Slaaven
van Vrees (t). Hier is een Man van Burgemeesterlyke
Waardigheid, die zich ten Slaaf maakt van een ryk oud.
Wyf.
(*) Hier hebben wy, orn reden. eenige mishandelingen der
Slaaven, door SENECA vermeld, agterwege gelaaten.
(t) Deeze uitdrukking fchynt te zin(peelen op de Stoicyn.
/the Leer, betreffende de Driften.
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Wgf. Daar is een Rykaart verflaafd aan eene kleine
kisdge Dienstmaagd. Ziet onze jonge Heererf van het
meeste aanzien, de Slaalen van Tooneelfpeel(IecS en Zan.
geresfen.
„ Wat nu kan. fchandlyker zyn dan deeze vrywillige
Slaaverny ? Dat , derhalven , deeze kieskeurige !naapen
u niet affchrikken van u gemeenzaam zelfs omtrent uwe
Slaaven te gedraagen , of ten miuften van hun zonder
een noodloozen trots te behandelen. Dat zy veeleer u
beminnen en eerbieden dan vreezen.
„ Hoe, zegt gy, wilt gy dan dat WY onzen Slaaven de
vryheid geeven, en de Heeren uit hun hooger !tand ne
Wie zo fpreekt, zou het voegen te vrede te-deraln?
veezen met het geen den Goden genoeg is, die alleen
geëerbied en bemind worden. Maar Liefde is onbeftaan.
baar met Vrees. Veel wyzer, derhalven, handelt
gy, inyns bedunkens ,. daar gy door uwe Slaaven niet
wilt gevreesd worden; daar gy hun alleen met woorden kastydt, en het voor de Dieren overlaat dat zy met
hardheid en flagen geregeerd worden."
Ik voeg hier nog by , dat CICERO, PLINIUS, en alle
wyzen en braaven onder de Romeinen, over hunne Slagven met dezelfde tederheid en menschlievenheid fpree..
ken. Indien dan de Slaaven vol[Irekt noodzaaklyk
zyn in onze Zuikerplantadien, dat wy dan ten minften
hun ber;andelen met zo veel menschlykheids als zy
deeden die het Euangelie niet kenden. — Verre van
niet den Gouverneur TRELAWNY, nu veertig jaaxen geleeden , boertende te zeggen : „ Wat betekent her ly.
„ den en de dood van een handvol Buitenlandfche
„ Menfchen , indien wy beter Waar ter Markt kuuhen
brengen!"
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et School der Natuur is voor den mensch zeer leerzaam.
H
Indien men daar vlytig zynen tyd in befteed, kan men
zeer groote vorderingen maken in de beste der Weetenfchap.

pen die het gemoed vercieren en den redelyken mensch eer
aandoen. Men ontmoet in de natuur millioenen van voorwerpen , welke onze naauwkeurigfte opmerking dubbel waardig
zyu , en a opwerkzaam betragt, een aantal wonderen opleveren,
Ddq.
wel-
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welke ons allen verbazen.
Slaat men zyne oogen hemelwaard — Zon, Maan en Starren
de Hemel met
welk een ontzagbarend gewrogt!
deszelfs volheid
Slaat men het gezicht op de Wolken welke in onzen Damp.
zyn zy geene verbazende gewrogten van
kring hangen
Almagt en Vermogen? — Daar vergaderen zich de dampen
om onzen aardbol te befproeijen; van daar valt de vrugtbre
regen op het aardryk, die Mensch en Vee, Kruid en Planten,
Van daar hoort men de rommelende Donders
verkwikt.
rollen, en men ziet de fchitterende Biixems uitfchieten.
Van daar loeijen de huilende Wervelwinden. Hoe verbazend
Wie bel uurt en regeert
is hunne kragt en uitwerking!
dit alles? -- Wie anders dan de Aimagtige , die in den
Hemel woont, die den Donder , den Bl;xem en de Winden,
uitzent, en laat woeden in den beneden Dampkring. --^
Dan , keert men te rug tot de aarde, en merkt men op wat
deze al bevat , zo wel in hare ingewanden , als op hare
oppervlakte. -- Hare ingewanden zyn vervuld met de WonDe Aarde is vol van zyne Heer.
deren des A!lerhoogtlen.
lykheid • en de Zee is overal vervuld met Waterbewooners.
Uit de aarde fpruiten de Grasfcheutkens tot wonderbaar
voedzel voor de beesten,het koorn, dat het hart der
menlchen verfterkt , en' allerlei voedende en genezende Krui.
den. Wie is het die aan dit alles - groei en wasdom geeft?
._— Wie befproeit het aardryk niet eenen milden , met
eenen malfchen , regen? Wie bewatert op zynen tyd dezeu ganfcben Hof? Is het niet de Almagcige, die regen en
zonnefchyn, alles, fchenkt op zynen tyd , die het Koorn ver
duizendvoudig en meer. -- Die ook uit-menigvuldt,
dien zelfden grond alle Gewasfen en Boomvrugten doet voortkomen, om den mensch te voeden en verkwiltken. Het aard.
ryk is vol van Gods heerlykheid, en het werk zyner handen
Mensch en Vee worden hier over.
verkondigt zynen lof!
Wie fchenkt ons het vervloedig gevoed en verkwikt.
kwilkelyk Ooft? —Wie doet de zappige Peer en de finake.
Tyke Appel bloozen aan hunne fleelen? —Wie ftorr het ver-.
kwikkelyk vogt in de edele Druif en maakt de zoetzap•
pige en bloozeude Perfik voor ons zo fmakelyk? Is het niet
de God der Natuur die aan alles den groei en wasdom fehenkt
--- de voedende en verk + ikkende kragt ? die Vee
en Me-fchen onderhoud, —den bloefein en de rypheid fcheukc
aan alle de, \'rugten des Aardryks, die we zien groeijen door
Bene verborgen kragt — en zien ryp worden , fchoon wy
de wyze 'op welke, door onze yverigile en vernuftigfte navor.
tingen, niet kunnen uitvinden? — Wie is het, die aan ons
menfchen het leven en een Vernuft, gefchonken heeft,
waar door wy zo veel edeler zyn, dan het redelooze Vee,
—
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en In deze beneden Gewesten boven al het gefchapen uitmunten? Wie doet u zo ver boven al het gefchapene,
8 Mensch! wie doet u uitfehitteren , boven al wat meu in
Is het niet de Oneindig Groote
de Natuur ontmoet ?
de Algenoegzaame God
die den Hemel en de
Die de dingen, welke geen
Aarde hee ft voortgebragt?
beslaan hadden , by hare wording riep even alb of
zy belkaan hadden ? Die enkel !prak : „ daar zy
„ ligt,' en op het zelfde oogenblik „ was 'er ligt" Is het
niet die Oneindige --- die Groote God, door wien
tot heden toe nog alles word in Rand gehouden, alles wat
gefchapen is alles wat eenmaal aanwezen ontvangen
heeft — van het allergeringtie tot het atlergrootfte , tot
het verheventte van het minl}e Stofje tot de out.
zagbarend(Ie groote Werken , welke wy in de Natuur aantreffen?Die dat alles tot het allergeringfte toe gade.
en wel gadeflaat , zonder zich daar over in 't
!laat
Hoe groot is God dierhalven,
minst te vermoeijen ?
Hoe billyk is het,
de eenige Oorfprong van alles g
dat wy , met rede begaafde Wezens , dien God toebrengen al den lof, den prys, de eer en de dankzegging tot in
God te vreezen, Hem alleen te dienen
alle Eeuwigheid!
Hein boven alles tot het eerste en
en te eerbiedigen
voornaamfle doel onzer liefde te flellen — en aan den Menscla
onzen evenmensch, alle goedwilligheid te betoonen, -..
dien zo te behandelen, als wy zelve van hein wenfchen bei
handeld te worden, zyn deze niet de hoofdptigten, uit welke
alle onze andere moeten voortvloeijen , en die onze overige
daden en handelingen regelen moeten 't [)au kunnen wy den
eeríien dezer pligten wel beter leer,n kennen, dan langs den
weg der bef "houwing zyner Werken -- en hot kunt gy, b
Mensch! van uwe verpligting omtrent uwon evenmensch meer
overreed worden, dan wanneer gy in aanmerking neemt, dat
wy alle afhangelyke Wezens zyn?
De minsten oordeelen of gevoelen regt van zich zelven, of
fchatten hunne waarde op den juisten prys; men gevoelt of te
hoog, of te laag, van zich zelven. — Den meesten tyd doet onze
eigenliefde ons een liefdeloos oordeel vellen over anderen, dat
niet zeer gunflig is , en wy gevoelen zeer hoog omtrent ons
zelven. Hoog te denken van zyn eigen vermogen , en laag
van eens anders, is immers een bewys van een zeer bekrompen verfland. Ken u zelven , is een nuttige en allerheilzaamtie les; dan tevens eene les, die weinig ingang heeft in
de harten der menfchen. Der stervelingen hart is veeltyds opgeblazen en laatdunkend, en zet zelden den toegang open tot
goede en nuttige vermaningen bier van daan is her, dat
de allerbeste , de heilzaamtte, raad en vermaningen zo weinig
vrugt
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vangt doen by de menfchen. Hoe dwaas is dierhalven veelal
ons be(laan niet. — Hoe onvergeeflyk veelal uw gedrag, 4
1Vlenfclren! Zal men zich verheffen, die een mot, een worm,
daar
zal men zich laatdunkend bewonen
gelyk is
men in befchouwing, van 't geheelal, en in vergelyking tot den
oneindigen Schepper, waarlyk nog ,minder is, dan een druppel
aan den emmer, en een hof ken aan de weegfchaal. V- lief u dan niet, d dwaze Sterveling! boven alles wat gy op
aarde ziet, of u in deze beneden gewesten bejegent.
Gy zyt flegts oak maar gefchikt om dien fchakel in de ge
vol te maken, gelyk alle de andere zoorten, die-fchapenid
oven zo noodzakelyk als gy zyn , om `aan het plan te voldoen ,
dat de oneindige Maker zich gevormd bad, in het groote
Scheppingswerk, waarin het gering9e niet kan gemist worden,
om dat dit even als het groote in dat welberaamd plan ge.
vorderd word, en, by gebrek hier van, de groote Schepper in
Dan denk
zyne oogmerken en bedoelingen zou nisfen.
daarom niet, 6 dwaas! dat gy uit uzelven noodzakelyk zyt,
en de Schepper uit dien hoofde van u zou afhangen , als
of Hy u niet misfen kon, om in zichzelven alle die volko.
raenheden en algenoegzaamheden te bezitten, die tot een aller
Wezen vereischt worden.
-volmaktsenrguzi
Wy menfchen zyn die Schepzelen op dezen aardbol , door
den grooten Werkmeester verordend, en in dier voege gefchapen,dat wy de eenig(te zyn,onder zo veele menigten van andere
Poorten van Wezens, van welke wy omringd worden ,die eenige
begrippen kunnen vormen van de onbegrensde volkomenheden
van onzen grooten Schepper. Het ys onze beflemming, de
verordening van redelyke Wezens alleen maar , om aait dat
groot en aiwys doel onzes Makers te -voldoen. In dat wel verordend plan van den oneindigen Formeerder aller dingen, moesten 'er op onze planeet Wezens gevormd worden, welke met
versland en reden begaafd zyn, vermogens , om uit de gewrogten in de Schepping tot den Schepper zelven te redeneeren.
Wanneer. wy dan de Werken Gods befpiegelen, en ons
in derzelver grootheid verlustigen — welke grootfche denk
moeten ons dan niet bezielen van dien God, welke-beldn
de eenige Formeerder is van al bet gefchapene. Dan hoe
onverantwoordelyk is ons gedrag dan niet, wanneer wy roe•
keloos verwaarloozen met te beantwoorden aan onze groote
bestemming , en het oogmerk , dat God heeft , in ons als
redelyke Wezens te vormen.
Wat fpeelt de mensch niet vaak mot het dierbaarste dat by
in de Wereld bezit, met zyne Gezondheid, maar voorwaar nog flimmer met zyn dierbaar Leven. Hoe veele duizende levens worden 'er niet onbezonnen en allerroekeloost
gewaagd, aan de onkundigste Kwakzalvers; aan menfchen, die
noch
—
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noch kennis hebben van het Lichaarnsgeftel ; noch iets verflaan
van de Ziektekunde; noch iets weeten van de middelen, dien fig voor de ongefteldheden; noch iets verftaan van de mengkunde, of de zamenvoeging der middelen. Menfchen, die geen
geregelde Geneeskunde altoos bezitten; maar 'er flegts op uit
zyn , om den gemeenen man te bedriegen , en hem geld uit
den zak te praten ; die zich op duizend kuuren beroepen
welke zy aan Lyders ' verrigt hebben , welke anderen niet heb.
ben kunnen helpen, terwyl ze verzwygen hoe veelen door hen
ongelukkig, en om 't leven zyn gebragt geworden. Onder
vertrouwt men gerust zyn leven aan een hals , die niets-wyl
weeg, die nergens kennis van heeft, dan van bedriegen.
Zo zorgeloos fpeelt men met zyne gezondheid en met zyn leven, daar men geen kleed , of geen fchoen , zou laten maken,
zonder alvorens zorgvuldig onderzogt te hebben, of de Werk
welken men gebruikt, zyn Ambagt verflaat; zonder alvo.-bas,
rens wel overtuigd te zyn van deszelfs bekwaamheden.
Dan nog onverlchoonelyker is bet, omtrent zyn eeuwig welmm
of ongelukkig zyn, zo onagtzaam te wezen, als de meeste
Verdartelen niet veelen hun
daaromtrent te werk gaan.
behendig geluk; en offeren ze dus niet een goed van oneimi.
dige waarde op aan niets beduidende beuzelingen , die haast
vergaan , en dan niet anders agterlaten, dan beklagenswaardige
uiteinden; veelal de gevolgen van eene dartele en ongebonde
wyee van leven ?'
lVlenfchen , die altyd van zichzelven fpreeken, zyn doorgaans bekrompen vernuften.
Het kan niet misten , of
hy, die den mond vol heeft van zichzelven, moet de verachting
Veel te fpreeken
en fpot van anderen worden.
veel
(nappen, veel wawelen, vermoeit de hoorders geweldig.
Een fnapper mag men in een zeker opzicht houden voor eene
plaag der Maatfchappy. Dan zichzelven in alle gevallen op te
halen, en by te brengen, is een walg voor anderen om aan te
hooren. Zyn eigen lofprediker te zyn, vind geen ingang by
anderen , en de toehoorders van zulk eene lofrede verveelen
zich weldra. — Zal de pogcher, de zwetzer, zulks niet
zelve dra begrypen, wanneer hy flegts maar een weinig op.
merking gebruikt t Zyne toehoorders beginnen te geeuwen , en
wenden alle poogingen aan om den redenaar van zyn fluk• af te
brengen, en een anderen weg heen te leiden.
Laten wy
dan ons zelven altyd zorgvuldig wagten van nimmer te veel
te fpreeken. Laten wy onze tong breidelen , en eenen wagt voor
onzen mond zetteil, op dat 'er niet te veel uitga.
Dan
vooral drage een yder zorge, dat hy nimmer de Trompetter van
zyn eigen lof zy.
C. v.

D.
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ONKUNDE DER OTANEITEREN, ENZ.

ONKUNDE DER OTA 1EITEREN.

oodzaaklykheid is de groote Dryfveer en Gids des Meuschdoms in hunne uitvindingen. Nogthans doet 'er zich zulk
NN
eene groote ongelykheid op in eenige deelen hunner vorderingen, en eenige Volken komen zo verre by andere agteraan,
in bykars gelyke omfiandigheden , dat wy dit moeten toefchry.
ven aan eenige toevallen in hunne gefchiedenis, of aan eenige
byzonderheden , voortkomende uit hunnen ílaat, van welke wy
geene kennis draagen.
Het Volk op het Eiland Otaheite, in de Zuider Stille Zee,
overtreft verre de meeste 4mericaanen in de kennis enI beoefening veeler Kunílen; nogthans bleek het, dat de Otaheiters,
toen Capitein WALLIS hun eerst ontdekte , de Kunst om
Waver te kooken niet hadden uitgevonden , en geen vat
bezaten 't geen tegen het vuur belland was ; zy hadden geen
meer denkbeeld dat Water heet gemaakt kon worden, dan dat
bet door de Koude tot een vast Lichaam kon (lollen.

AARTIG ZEGGEN WEGENS DE VRYVERYLAAAING VAN AMERICA.

anneer het te Londen bekend werd, dat het Hof van
rerfailks de Americaanfche Gezanten voor Gevolmagtig.
W
den erkend , en dus de Onafhanglykheid der 4mericaanfche

Staaten toegellemd, had, ontfiond aldaar eene hooggaande
verwondering, met verbaasdheid vergezeld. Men zeide, „ dat
dit Voorval, gelyk een Elearieke Schok, het geheele
„ Volk met één en denzelfden flag getroffen had."
]Hierop gaf iemand te verftaan: Men behoefde zich des niet
te verwonderen, naardemaal Dr. FLANICLIN de Vies/en gelaaden

en den Condu(or iefluurd had!

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

BESPIEGELINGEN OVER DE WERKEN GODS IN DE NATUUR
GESCHIKT OM DE ONEINDIGE GROOTHEID VAN DERZELVER MAKER DAAR UIT TE LEEREN KENNEN.

H

et oogmerk der Godheid in het voortbrengen van 't
Geheelal , het voornaam doel van den Alwyzen
Schepper in het groote Scheppingswerk, kan men ge.
voeglyk in tweeërlei opzigten begrypen , en om zyne
goedwilligheid en liefde, die bemiunelyke Godsdeugden,
te kunnen betoonen en aan den dag te leggen, en om,
door dat Almagtig gewrogt, de voortbrenging en vorming
aller dingen, zyne Eer en Heerlykheid, ten toon te fprei.
den. Welke Heerlykheid en Eer, had 'er geene
Schepping, geene Voortbrenging der dingen ,uit Niet plaats
gehad, den Schepper alleen maar zouden zyn bekend gebleven. De Algenoegzame, daar Hy alle gelukzaligheden,
van Eeuwigheid alle volkomenheden en algenoegzaamheden, in zich zelven bezat, had wel geene Schepzelen, Beene Wezens, buiten zich, noodig, om Hem deze oneindige
en algenoegzame gelukzaligheid te bezorgen; dewyl God
deze alle bezat in zich zelven voor de Schepping, even
als na derzelver wording. De vorming der dingen heeft
Hem dierhalven niet gelukzaliger, niet algenoegzamer,
gemaakt, dan vóór de Schepping.
Schoon dit eene onveranderlyke waarheid zy, behaag.
de het nochtans den grooten Schepper, het in zyn eeuwig wysberaamd Plan zo te fchikken, om zyne volkomenheden aan rèdelyk werkende Wezens luisterryk ten
toon te fpreiden ; en uit dien hoofde is het ook onloochenbaar zeker, dat God alles gewrocht heeft, om zich
zelfs wil , om zyne Maje(leit en Heerlykheid bekend te
maken, en hiertoe was het noodig, dat 'er Wezens aan
ontvingen , vatbaar om daarvan iets te kunnen be--zyn
grypen. — Wy mogen dus gerust en veilig be(luiten, dat God de Wereld gefchapen heeft om zich zelfs
wil , te meer , naardien Hy ons in zyn Woord heeft laten
MZNG. 1794. N0. ZO.Ee
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ten aankondigen, zelve ons bekend maakt , „ Zo heeft
„ de [Here dus alles gewrogt, om zich zelfs wil," en hier in openbaart zich Bene diepte van wysheid, eene
oneindige diepte van zaligheid! -- eene zaligheid, die
zich van tyd tot tyd al meêr en luisterryker heeft begin.
nen te vertoonen, naar mate de verftandige Wezens op
den aardbodem begonden te vermenigvuldigen, en wyder
te verfpreiden. — Naar mate die Wezens, welke vatbaar zyn voor oneindige gelukzaligheid, zich wyds en
zyds begonden uit te breiden en hoe langer
de Schepping geduurd heeft, hebben de onbegrypelyke
Godsdeugden , en de luisterryke glans derzelve, zich al
fchooner en heerlyker beginnen te vertoonen. Om
nu hieromtrent het groot doel te treffen, blykt vanzelve,
moest de Schepper, in de uitvoering van zyn van Eeuwigheid voorgenomen Plan, zorgen , dat 'er, by de Wording der dingen, Wezens wierden gevormd , vatbaar voor de
bewondering van de grootheid hues Scheppers. Noodwendig moesten 'er veríl•andige Wezens, onder alle de Schep.
zelen, met welke het Geheelal vervuld wierd, gevormd
worden. — Wezens, welke vermogens bezaten, om,
uit de verbazende menigte en grootheid der voortgebragte
Werken, tot Hem te kunnen redeneeren, welke dezelve
heeft voortgebragt. --- Die zich tevens konden verbazen
over de oneindige grootheid , almagt en wysheid, van
den allesvermogenden Werkmeester , de eenige oorzaak
van liet beftaan, liet aanwezen, van het Geheelal.
Ten anderen is het groot oogmerk der Godheid, in het
voortbrengen - van 't Geheelal, loutere goedwilligheid en
Fly, welke de Schepping uit een ander oogliefde.
punt befchouwt, en God niet aanmerkt als de Bron van
alle goedwilligheid en liefde, moet een geheel bedorven,
een ten eenemaal boos, hart bezitten, een hart dat geheel kwaaddenkend is ; want zulk een befchouwt de dingen met een verkeerd gezicht. Want vertoonen zich
niet overal, werwaards men het oog wend, bedoelingen
van des Scheppers goedwilligheid en liefde? Is niet
in al de Natuur eene verrukkende fchoonheid, die op de
ruimfte , en op de overvloedig{Ie, wyze ten toon gefpreid
word? — Overal vertoont zich orde, overal overvloedige
mildheid, om te voorzien in alle de behoeften, in al het
gebrek der onderfcheide gefchapen \Vezens — overal onnagaanhare fchoonheid. Het aardryk is overal vervuld--- vrugtbaar in allerlei geboomten, kruiden en planten.
--c

OVER DE WERKEN GODS IN DE NATUUR.

403

ten. a -- Het aardryk brengt voort allerlei kruid, zaadwelke alle wederom gezajende naar zynen aart
fchikt zyn tot voedzel voor Menfchen en beesten.
Mensch en vee vind hier overvloedig onderhoud -alles draagt de duidelykite kenmerken van liefde en goed.
heid
alles verkondigt de eer en heerlykheid van
zynen Maker en Onderhouder
alles ademt liefde
en goedheid — alles is vol van 's Makers Schepzeis=
min. — Slaat men 't oog op de verbazende verfcheidenheid der voorwerpen in de Natuur, op de menigvuldige onderfcheiden zoorten van Schepzelen, en de onna.
gaanbare menigte in elke zoort welke uitmuntende
vertooning! — welke bewyzen van onberekenbare goedheid! Hoe worden onze zinnen geltreeld door ver
voorwerpen, die ons bejegenen, die den geheelen-fchilend
alle zyn zy
Mensch in opgetogenheid wegvoeren
alle Predikers
blyde Verkondigers van 's Heeren lof
zyner liefde
De
zyner onfchatbare goedheid.
Algenoegzame heeft geene behoeften om te voldoen.
Dan zyne goedheid heeft voorzien in alle de behoeften zyner Schepzelen. — Zyn geluk kan niet uitgebreider worden;
dan het geluk zyner Schepzelen kan vermeerderd en uitgebreid worden. — En, om dat geluk te vermeerderen,
moet al het gefchapene medewerken ; wat firaalt hier
anders in door, dan onafinetelyke goedheid en liefde des
Scheppers ? Deze goedheid verfpreid zich door alle de
Een zeker
rangen der onderfeheiden Schepzelen.
geluk word genoten van alle de gefchapen Wezens, zo
wel van die de laagfte clasfe, dan die den hoogt en rang,
in de Schepping bekleeden. Dit geluk daalt af, en klimt
naar mate de voorwerpen zyn , waartoe het bepaald
En zeker, wat kan men anders van den onword.
eindig goeden God verwagten, wat anders, dan dat by
aan alle de Wezens, door hem voortgebragt, cie hand
zal blyven houden, en dat zyne goedheid tevens aan allen
dat geluk zal bezorgen , waarvoor zy wegens hunnen
aart vatbaar en gefchikt zyn?
Dati tot Wezens, die God verordend heeft, om uit
zyne groote Werken iets van zyne onbegrensde volko.
menheden te kunnen bevatten i behoort op dezen aardkloot alleen de Mensch wy redelyke Wezens. —..En liet is ook onze bellemming, om aan dat groot alwys
oogmerk van onzen Maker te voldoen -- hieraan te
beantwoorden, blyft onze eeuwige verpligting. De onJez
sin-
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eindige Schepper heeft in zyn Scheppings-plan , in dat
wel verordend Plan, ten doel gehad zyne Eer en Heerlykheid te verbreiden; maar tevens ons menfchen te fchikken tot de Benige Wezens , die daar bevatting van kun
hebben. En wy geven volftrekt geen agt op-ne
onze beltemming , als wy roekeloos verwaarloozen met
hieraan niet te beantwoorden. --- 8 Welk een onvergeeflyke misdaad!
Wy zyn dan die Schepzelen , die eenige Wezens in
deze beneden Gewesten, alleen van God gefchikt om zyne groote Werken te befpiegelen, en ons in de befchouwing van dezelve te verlustigen en waarlyk geen
aangenamere bezigheid voor een redelyk werkend Wezen, dewyl men, in het onderzoek der Werken Gods in.
de Natuur, zulk een ondoorgrondelyke diepte van wysheid
ontdekt , dat dezelve nimmer door eindige Wezens kan
worden uitgeput — daar by is het de alleraangenaamfte en
vermakelykfte bezigheid voor eiken mensch, die uit deze
volheid , uit de volheid der Schepping , de oneindige
Grootheid, de onbepaalde Almagt en Wysheid, des Makers,
uit de voorhanden zynde Schepzelen, zeg ik, poogt te
ontdekken. -- Dan elk mensch moet verbaasd ftaan, en
door eene bedwelmende verwondering opgetogen, wanneer by de onafmetelyke grootheid, en de onberekenbare
kleinheid der gefchapen Wezens nagaat , welke alle geichikt zyn, om zamen een volkomen geheel uit te maken wanneer by verder in zyne befpiegelingen bepeinst de juiste orde, die in al het gefchapene gelegd
is. --- En, fchoon hier en daar eene fchynbre wanorde
lchynt plaats te grypen , verdwynt dat denkbeeld heel
fchielyk by een nauwkeurig onderzoek van zaken, en men
vind in de ganfche Schepping geene gaping, of fprongen
van het Bene uiterfice tot het andere ; maar eene zagte
opklimming en nederdaling, die ons als ongevoelig van
het een tot het ander leid.
Dan wanneer men zyne aandagt flegts alleen bepaalt
by de enkele befpiegeling der Schepping flegts alleen
alles met een vlugtig oog oppervlakkig befchouwd — wanneer men op deze wyze alleen het gezicht hemelwaards
verheft, en men befchouwt by een fchoonen avond, of in
een Rillen nagt, het wyde Hemelruim, dat allerverbazendsd
1-Iemelruim, waarin millioenen van Werelden hangen, die
zich in hunne kringen bewegen en omdraijen; bewegen
in eene juiste orde — draijen en wenden, zonder dat
de
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de een tegen de andere aanbotst. — Als men dan van
deze verbazende grootheid uit de Hoogte nederdaalt in
deze beneden Gewesten, en aldaar alles befchouwt, van
het allergrootíte tot de meestmogelyke kleinheid van Wezens, door welke wy ieder in zynen kring omringd wor
den, als wy dit alles nagaan, en maar flegts oppervlak
welk eene verbazende verwondering-kigbefpln,mt
zullen wy ons dan niet aangedaan vinden over de Wonderen van Gods groote magt, en met den Godgewyden
Dichter moeten uitroepen: „ Hoe groot zyn uwe Verken, b Heere! Gy hebt ze alle met Wysheid gemaakt."
Maar hoe veel hooger klimt onze verbazing nog, wanneer wy ons onderzoek bepalen by de eerfte beginzelen,
de grondbeginzelen , waaruit de Stoffen zyn zamengefteld,
en by de onbegrypelyk fchoone vorming van dezelve. —
De eerfle beginzelen der Stoffe, waaruit de Wezens zyn
gevormd, zyn zo onnadenkelyk fyn en klein, dat ze het
fcherpzieudst oog niet flegts ontfiiappen; maar dat ze met
de vergrootendfte glazen zelfs niet kunnen nagefpoord
worden, en de verdeeling van dezelve gaat zo ver, dat
ze ons bedwelmt; en, 8 verbazende Grootheid van den
Schepper! hoe klein ze ook zyn mogen, alle zyn ze gekenmerkt met een zeker onderfcheid, waardoor ze onder
elkander verfchillen. Dit is eene onafinetelyke-lingva
Wysheid en Almagt! Ondertusfchen , de Almagtige heeft
ze gevormd, en zo gevormd, dat ze juist gefchikt zyn,
om wederom alle de onderfcheiden Wezens uit te kunnen zamengefteld worden. Dus heeft de Groote
Schepper deze grondbeginzels, die onnagaanbaar fyne deeltjes, gefchikt ter vorming van alle zoorten van ligchamen ; terwyl, onder die gevormde ligchamen , 'er mil-.
lioenen van dezelve zoo verbazend , en onnagaanbaar
kleine gevonden worden, dat ze niet flegts voor 't bloote
oog onzigtbaar,y maar met de meest vergrootende gla.
zen bezwaarlyk zyn na te gaan. — Is het niet verbazend,
dat men diertjes ontdekt , zo onnagaanbaar klein , dat
'er een groot aantal van dezelve in eenera enkelen waterdruppel gevonden worden , waarin zy zich ruim bewegen en leeven kunnen. — In eenen enkelen druppel een
oneindig getal diertjes te ontdekken , welke alle door
den grooten Schepper leven ontvangen hebben; onder
deeltjes gekregen , waardoor zy zich ongemeen-fcheidn
vlug bewegen; zich voeden met aas nog oneindig kleiner- dan zy zelve zyn, en op hunne wyze voortteeleu
Be3
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en ieder zyn byzonder zoort in Band houden. Verbazen.
de waarheden! Hier ftaat de groótife kunllenaar opgetogen , opgetogen over de vorming van Diertjes, zo onberekenhaar klein, dat flegts een enkele druppel waters
voor dezelve een wyde Oceaan is. LEUWENHOEK out.
dekte in zo veel water, in dat ruim, 't geen een enkele
zandkorrel kan beflaan , eenige honderd diertjes , welke
zich geregeld bewogen, onbedenkelyk vlug waren, huns
gelyken voortteelden, en van anderen in vorm en maakzei zigtbaar onderfcheiden waren. — Wie zou het geloo.
ven, werd het niet onwederfprekelyk geftaafd door de overtuigeud[1e proeven? In onderfcheiden druppelen waters,
van onderfcheiden "plaatzen genomen, en van verfchillende zoorten uit het groeibare, of van taande of bedorven water , in deze allen ontdekte Hy in eenen enkelen
druppel millioenen van diertjes. — Maar, 8 verbazende
Almagt , by vond zulk eene verfcheidenheid , zo veele
byzondere diertjes, zo veele zoorten, dat het alle bevatting te boven ging. Is dat niet onnagaanbaar groot, aan
zo veele millioenen byzondere diertjes elk iets byzonders mede te deden, waardoor zy zich onderling, en van
alle andere, onderfcheiden? Deze verfcheidenheid heb ik
zelve meer dan eens in verfchillende druppelen van vuil
gootwater, of water getrokken op onderfcheide kruiden,
waargenomen. — In eenen druppel van dezelve ontdekte
ik eene groots menigte van onderfcheiden diertjes, waar
van 'er zommige waren van eene fchroefwyze gedaante , welke zich verkortten of verlengden , naarmate zy
zich uit of in fchroefden ; de kopjes waren in evenredigheid van de ligchaampjes ongemeen groot — dan de
ligchaampjes zetten zich uit als zy de kopjes inwaards
trokken , en verdunden als ze die weer uitftaken. —
Hoe verbazend is dit alles. — Hoe vervuld is de ganfche natuur -- welk eene verfcheidenheid in dezelve —
waarlyk, dit alles meer overdenkende, moet ons redelyk
werkende Wezens in verwondering wegvoeren over de
oneindige grootheid van onzen Maker. -- Billyk mag men
vragen: waarin blinkt eens Werkmeesters grootheid meer
in uit, in het verbazend groote zyner Werken, of in de
onnagaaubare kleinheid van dezelve ? -- Wie zou het
gelooveri, hadden de vergrootglazen het ons niet onweder
geleerd -- wie zou liet gelooven , dat het in-4prekly
de boten hinkend water door millioenen van diertjes
in coleur wierd veranderd , zo dat deszelfs oppervlakte

zich
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zich nu eens roodachtig , en dan eens groen , vertoont. —
Deze gecoleurde oppervlakte is niet anders dan eene
verzameling van een onnoemelyk getal van millioenen
diertjes, die zich daar in eene tallooze maatfchappy ver•
eenigen.
Hier vertoont zich de Natuur oneindig ryk, en vormt
'er als onderfcheiden Werelden in het vloeibaar element;
mogelyk zo ryk in menigte van Wezens, als 'er op de
oppervlakte van den aardbol gevonden worden. — ,MMiogelyk zyn de wateren oneindig voller van \Vezelis, dan
het drooge. — 8 Oneindige Almagt ! Algenoegzame Aiwyze
Schepper! hoe groot — hoe verbazend, zyn uwe Werken!
— Ik dank U, Hemelfche Vader, dat Gy my eenige trekken
van uw alvermogen en grootheid hebt leeren kennen uit
uwe Werken! Ik dank U, dat Gy myne'aandagt bepaald
hebt tot zulke zaken, welke veeler aandagt en opmerking onwaardig — veel te gering, fchynen. — Ik dank U,
Hemelfc!ie Vader, dat Gy me leert, hoe Gy overal, en
in de allerveragtelykfte en onzienelykfte voorwerpen zelfs
even zo wel groot zyt , als in die heerlyke en majestueufe werken , welke wegens derzelver grootheid aller
oogen tot zich trekken! — Wanneer myne aandagt het
allereerst bepaald wierd by de ontzagwekkende grootheid
van des Scheppers werken — by het onmeetbaar ruim,
in welke zulke ontzaggelyke gevaarten hangen, als wy by
eenen fchoonen avondíhond, of in eenen helderen narst,
boven onze hoofden zien hangen, welke alle zich binnen
hunne kringen wenden en drajen — als ik bepaald wierd
by derzelver onmeetelyke afftanden van elkanderen, zo
dat een kogel, met de zelfde fnelheid blyvende voortgaan , als by by de uitfchieting van het kanon heeft,
eenige honderd jaren werk zou hebben , om den affland
te doorloopen, welke eenige Starren van onzen aardkloot,
en den onbegrypelyken affland, dien zy van elkanderen
hebben, terwyl die zelfde kogel, met de eigen fnelheid
voortgaande , eenige duizend jaren zou werk hebben ,
om van den eenen pool den anderen te bereiken.
Wanneer myne aandagt by deze oneindige Grootheid van
Gods werken, voor de eerfle keer, bepaald wierd, gevoelde ik my in eene bedwelmende verrukking wegge.
voerd. Dan welk eene verbazing moet elk aandagtig
gemoed niet vervoeren, wanneer men de aandagt vestigt
op de onbegrypelyke , de onnagaanbare, kleinheid van
Gods Werken ! -- Hier is de Schepper niet minder
Ee4
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groot in deze onnadenkelyke kleinheid, dan in de ont.
zaggelyke grootheid zyner Gewrogten.
Alle deze ontdekkingen zyn geese harzenfchimmen ,
maar fteunen op onweerfprekelyke proeven.
Inmiddels is myn oogmerk deze aangenaame Stolle te ver
indien God myne gezondheid fpaart, my lust en-volgen,
gelegenheid fchenkt , om myn voornemen uit te voeren.
C. v. D. G.

BESCHRYVING DER KRAAMKOORTZEN, TEN BETOOGE
DER. NOODZAAKELYKHEID, o5I , ZO SPOEDIG ALS
DOENLYK IS, DEN RAAD VAN EEN KUNDIG GELEESMEESTER DAAR TEGEN IN TE ROEPEN.

Door R. --M.D.

D

at, niet zelden, Kraamvrouwen , vooral de zulke, die
ten tyde van haare dragt fterke eetfters geweest zyn,
in de eerste dagen na haare bevalling , door eene vry
hevige Koorts, zomtyds met ylhoofdigheid, ja zelfs met
eene geheele razerny, vergezeld, overvallen worden, leert
de dagelykfche ondervinding ; dat deeze Koorts , wanneer de toevallen niet al te geweldig zyn , veelal ,
in het begin, voor een Zogkoorts aangezien , hierom
als cnfchadelyk geacht, en dierhalven ook zeldzaam een
Geneesmeester tydig genoeg daar over geraadpleegd word,
zullen veele Geneeskundigen met my reeds dikwerf ondervonden hebben: daar ondertusfchen, door dit verzuim,
de ongelukkige Lyderesfen niet zelden in het grootfte
gevaar van haar leven te kunnen verliezen geraaken , zal
eene befchryving der kentekenen en aart deezer Ziekte
veelligt niet geheel onnut zyn , om dat Leezers en Leezeresfen van dit Maandwerk fchoon anders niet gewoon
geneeskundige Schriften te doorbladeren, hier door in de
gelegenheid geheld worden, om dezelve te kunnen leeren kennen, en teffens aangefpoord, om , by het voor•
komen van zodanige verfchynzelen , terflond van hunnen Arts de benoodigde hulp te verzoeken : terwyl zy
tefl•'ens hieruit zullen kunnen zien, dat zodanige middelen, die door eene blinde onkunde, of verjaarde vooroor
afgekeurd worden, alleen in Plaat zyn, om de he--deln,
vigheid van deeze Ziekte te verminderen, en, by een tydig en gepast gebruik, zelfs geheel weg te neemen.
Wel
,
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Wel gevoedde, gezonde,Vrouwen, als mede de zulke,
die, in haare dragt, het zy door eene prikkelende fiaf in
de maag, of al te fcherpe vochten, daartoe aangezet, of die
uit verkiezing, vooroordeel of gewoonte, veele en voed
genuttigd hebben, zyn aan deeze Koortzen-zameSpyn
meer dan anderen blootgefteld.
De eerfte verfchynzels, die eene zodanige Kraamkoorts
doorgaans aankondigen, zyn eene drooge zomtyds be:llaagene tong, nu eens met meerderen dan minderen dorst,
een trek tot zuuragtige, koude, dranken en fruiten, een
afkeer van vleesch, vette fpyzen, chocolaad, koffy en
dergelyken , vergezeld van oprispingen , walging , neiging om over te geeven, fpanningen en rommeling der ingewanden, benaauvdheid, onrustige, kortafgebrookene (laag
met angstvallige droomen , ook wel geheele Ilaapelloosheid , hoofdpyn, duizelingen; zomtyds een gevoel van
eene koude rilling en huiveringen door den rug en alle
de ledemaaten, waar by zich als dan gewoonlyk nog
voegen eene aanmerkelyke zwelling van den onderbuik,
en eene fpoedige vermindering, zomtyds ook wel geheele
opftopping, der Kraamzuivering.
Dat ondertusfchen alle deeze verfchynzelen, of liever
zommige van hun, niet afzonderlyk juist deeze Ziekte
alleen, en volllrekt geene andere, ,kunnen te kennen geeven; zo ook dat zy zich alle, of gelyktydig in een en
het zelfde voorwerp, zouden moeten vertoonen, dit zal
men, zo ik vertrouwe, beter begrypen : 'er zyn Veele
andere ongemakken , waaraan de Kraamvrouwen onder
welke uit hunnen aart gedeeltelyk dezel--hevigzyn,
ve, of ten miuften zommige van deeze verfchynzelen,
medebrengen , dan die tellens ook nog door anderen
vergezeld worden, waardoor een kundig Arts gelegenheid heeft om de eene ziekte van de andere behoorlyk
te kunnen onderkennen: ook hangt de menigte en he.
vigheid deezer toevallen, behalven van de gevoelige
gesteldheid der Lyderesfen, 'ook nog af van de hoeveelheid, kwaadaartigheid, den trap der ontbinding en
zitplaats van de Ziekteftoffe ; zeker is het ondertusfchen ,
dat de meeste der opgetelde verfchynzelen zich in het
eerie tydperk van deeze Ziekte reeds vertoonen.
Deeze worden gevolgd door eene eerst ligter, dan heviger , in den beginne wel eens eene afgaande , doch
vervolgens aanhoudende, Koorts, die meestal van ylhoofdigheid, niet zelden van eene geheele razerny, vergezeld
Eeg
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word. In dit tydperk der Ziekte ziet men doorgagns,
dat de Natuur zich langs den een of anderen weg poogt
te ontlasten , en dit gefchied dan of door het braaken ,
of door eenen loop, of ook wel door een ílerken vloed;
het eerste gebeurt zeldzaam, maar is doorgaans heilzaam,
mits 'er geene ontiteeking mede vergezeld gaa; het twee.
de en derde ondervind men dikwyls, maar beide zyn ge.
vaarlyk. Indien de Ziektehof naar boven alleen ontlast
wordt , dan houd de Koorts weldra op, uit hoofde
dat als dan de werkende oorzaak daar mede doorgaans
weggenomen ia ; maar byaldien dit door herhaalde
doelgangen, met of zonder daarby komende braakingen,
gefchied, dan volgt 'er gewoonlyk eene aanmerkelyke ver.
zwakking op , die niet zelden liet leven der Lyderesfe
in gevaar brengt ; het zelfde heeft ook plaats wanneer
zulks door eene Iterke ttorting gefchied, om dat, in bel
gevallen, de Ziekteltofe tot eene groote hoogte-dez
van rotting is opgeklommen, voor en aleer deeze ontlasting door de Natuur volgt, en 'er ook veele rottige
deelen in het bloed opgenoomen zyn , waardoor dit al
te zeer ontbonden word, en gevaar loopt geheel tot bederf over te gaan. Iets, het geen deeze Ziekte by zom•
migen nog al aanmerkelyk verzwaart, bellaat in de ge,
volgen der ylhoofdigheid of razerny, om dat de Lyde?
resfen alsdan menigmaal zeer tegen haare bloedverwat.
ten en vrienden fchynen ingenomen te zyn, en zich niet
gemakkelyk door haar willen laaten helpen, dat 'er niet
zelden eene onoverkomelyke afkeer van alle Geneesmiddelen mede vergezeld gaar, en men, in beide zodanige
gevallen, zomtyds genoodzaakt word, om tot harde middelen zyn toevlugt te moeten neemen; dit, ondertusfchen,
vind meerendeels plaats by Berke geftellen; by zwakker
ontslaan gewoonlyk Zenuwtrekkingen , opfpringingen en
trillingen der (pieren of peezen , en aanhoudende zwaare
flaauwten.
Deeze Koortzen behooren tot dat foort , welke men
aanhoudend • afgaande (continure remit tenter) noemt , dat
zyn zodanige , die niet geheel aflaaten , maar welke by
verheffing en vermindering voortgaan tot het einde der
ziekte toe.
En dit vind men , of in den dood, of wanneer de
Ziektebof door de werkingen der Natuur alleen, of wel
door haar onderfteund van gepaste hulpmiddelen door
de kunst aangebragt, weggenomen is; of eindelyk wanneer
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neer deeze Ziekte in eene andere overgaat, en dit laatfte
gebeurt maar al te dikwyls, en treft doorgaans de fterkíle,
en uit haaren aart drooge, geftellen; alsdan volgt 'er ge.
meenlyk op, eene zomtyds veele jaaren, zomtyds levenslang, aanhoudende krankzinnigheid of wel razerny, welke
heide by vlaagen toe- of afneemen, naar maate toevallige
oorzaaken of aangewende Geneesmiddelenvan buiten aan
toegediend worden.
-komen,f
Dee ze befchryving, vertrouw ik, dat volkomen in ftaat
zal zyn, om een ieder van het groot gewigt te kunnen
overtuigen, dat 'er in gelegen is, om al aanitonds, by het
waarneemen der eerfte verfchynzelen , die deeze Koort.
zen voorafgaan, den raad van een kundig Arts in te roepen: ten anderen , zal men daaruit ook kunnen zien ,
dat 'er, vooral in het begin der Ziekte, geene andere dan
ontledigende middelen, het zy braak- of purgeermiddelen,
of infpuitingen, van nut kunnen zyn, en waarvan men
de keuze, met aflegging van alle zotte vooroordeelen of
kwalyk geplaatfte vreeze, ten vollen aan den Geneesheer
moet overlaaten , om dat deeze best weet te oordee•
len, hoe veel de kragten der Lyderesfe gedoogen, waar
de zitplaats der Ziekteftoffe is, en langs welke wegen , en
door welke hulpmiddelen , dezelve kan en behoort uit den
weg geruimd te worden; want in deeze Ziekte, zo als
in veele anderen, word het gezegde van den grooten Ge
CELSUS ten vollen bevestigd, (pie/tinratio cauj -nesmtr
fcepe morbum folvit ,) „ eene volledige kennis van de oor„ zaak neemt dikwyls de geheele ziekte weg."
Veelligt zal ik in het vervolg gelegenheid vinden ,
om iets meerder over deeze Ziekte en derzelver Genees
uit myne Waarneetningen , te kunnen mede.-wyze,
deelen.

I AARNEEMINGEN, DEN BROODBOOM, EN DE 6PECa.
ZtYEN OP DE FRANSCHE EILANDEN, BETREFFENDE.
Door G. A. OLIVIER, D. M.

Schoon
n de Mensch zich menigmaal blootgefleld vindt
. choo gevaaren van den kant der vreemde Volken , en
S
aan eene menigte onaangenaamheden van den kant zyner
Medeburgeren ,wanneer by den grond wil verryken met een
daar aan niet eigen voortbrengzel, fchynt de Natuur zomwy.
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wylen hem te meer de hand te bieden om wel te flaw
gen, naar gelange het hem te meer moeite koste.
Om hiervan een in 't oogloopend voorbeeld by te
brengen; één enkele KolFyboom-plant, met moeite ver
te Parys in de Stoof der Kruidtuiu opge--kregn,
kweekt, en na Martinique door de onvermoeide zorge eens
naarftigen Mans overgevoerd, heeft alle de Koffyboomen
voortgebragt , welke thans, in America geplukt worden,
en zo ryken winstgeevenden tak van handel opleveren.
Aan eenen ander Inwoonder , niet min pryzenswaardig door de dientien , welke hy gedaan , dan door de
zwaarígheden welke hy beproefd, heeft, is Frankryk ver
invoer van de fyndere Speceryplanten -Cfchuldigen,
in haare Americaanfche Volkplantingen , te weeten de
Nagel- de Nootemuskaat- en Kaneelboorn. Deeze heeft
men eerst op Isle de France en Bourbon gebragt, en vervolgens overgevoerd na Cayenne, St. Domingo en Martinique. Men kan 'er niet wel aan twyfelen of derzelver Voortbrengzels zullen binnen kort niet behoeven te
wyken voor die wy, tot dus lange, alleen hebben moeten
ontvangen uit de handen van een jalours nabuurig Volk.
De Proeven van deeze kostbaare Voortbrengzels, na Pa.
rys gezonden , geeven vasten_ grond aan deeze hoope.
Een Brief, door den Heer MARTIN uit Cayenne gefchreeven, gedagtekend 6 Feb. 1792 , zet 'er nieuwe Iterkte
aan by. In denzelven leezen wy, dat de Nagelboom zeer
overvloedig voortteelt in die lugt[Ireek; dat veele Boomen reeds draagen. De Kaneelboom flaagt desgelyks gelukkig in die Volkplanting, en binnen kort zal men Kaneel kunnen afleveren. De Peperboom groeit 'er wonder tierig. Met reden verlangt men, dat uit Frankryk
tene Reis gedaan worde na Isle de France, om Cayenne
Nootemuskaatboomen toe te fchikken ; de Volkplanting
bezit 'er niet meer dan drie; één deezer is gebleeken
een Mannetjesboom te weezen; de twee andere hebben
nog niet gebloeid. Eindelyk meldt hy ons dat de
Broodboom (Artocarpus L.) daar vermenigvuldigt , en
men boven de vrees, van denzelven te zullen verliezen,
verheven is.
Naardemaal men , tot heden toe, meer prys gefteld
heeft op, en meer werks gemaakt van, alles wat llrekt
om den Ryken zinfireelend genot te verfchaffen, dan
van 't geen voorraad kon verfchaffen aan de noodwen.
digheden van het behoeftig en veel talryker gedeelte
der
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der Maatfchappye , kan het geen wonder baaren, dat,
daar de Booroen, die Speceryen draagen , zo beroemd
geworden zyn, de Broodboom, wiens Naam alleen zyne
verdientlen kenmerkt, nog bykans geheel onbekend is, en
eerst zeer onlangs de eerfee beginzels van aankweeking
verkreegen heeft. , Het zal, derhalven, geen wraakbaare
arbeid weezen als ik eenige verfpreide kundigheden by.
een verzamele van dien Boom , welke eene zo uitgebreide
nuttigheid kan aanbrengen, waar dezelve aangebragt egt
voortgekweekt kan worden,
Lenige Reizigers, als, P mIPHIUS , en meer byzonder
Lord ANSON, gewaagen van den Broodboom; dan het is
aan Capitein WALLIS , naa zyne wederkomst van den
Tocht na de Zuider - Zeeën, en aan die nog laater Otaheite, en andere Oost-Indifche Landfchappen, bezogt hebben, dat wy eenige naauwkeuriger kundigheden, ten aan.
ziene van dien Boom, verfchuldigd zyn.
Capitein DAMPIER vermeldt, dat 'er op Guam, een der
Isles Latrones (Dieven - eilanden), eene zekere Broodvrugt
gevonden wordt, welke groeit aan een Boom van grootte
als onze groote Appelboomen, met donker groene bladen.
By befchryft de Vrugt als rond, en aan de takken hangende als onze Appelen ,van grootte als een fluivers broodje;
rypende, wordt dezelve geel en zagt; doch de Inwoon
verzamelen de vrugten groen, en droogen ze voor-ders
het vuur tot zo lang het buitenfee zwart worde. Dit
zwarte fchraapen zy 'er af, en nuttigen het binnenfee,
dat zagt is, en in witheid na verschgebakken brood ge
vindt in de Vrugt noch zaad noch pit, en-lykt;men
dezelve wordt, in den tyd van vier-en- twintig uuren,
hard. Acht maanden in 't jaar draagt deeze Boom vrugt,
geduurende welken tyd de Inboorelingen geen ander brood
gebruiken. Volgens het getuigenis diens Reizigers heeft
men op alle de Isles Latrones deeze vrugt in ruimen
overvloed; doch tekent op, nooit gehoord te hebben, dat
dezelve elders voorkomt.
RUMPHIUS fchryft , dat de takken van deezen Boom
kort, krom, en fchaars van bladeren voorzien, zyn; deeze
bladeren rusten op een kleinen dikken fleel; vyf of zeven
derzelven naaken een tros , op het uiterf'e van den tak ,
niet ongelyk aan een roos. Zeer groot zyn deeze bladen, en hebben van onderen een dik knobbelig bekleed.
zei; aan wederzyden zyn ze verdeeld in vier of vyf diepe infnydingen, en elke affnyding loopt in een punt uit.
De
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De langte deezer bladen is omtrent anderhalf voet, de
breedte iets minder. Uit alle deden van den Boom
komt, by infnyding, eerre melkagtige, lymerige en fterk
kleevende, fioffe. Tusfchen de bovenbladen hangen fnazels, die zagt , katoenagtig, omtrent een hand lang, en
een duim dik, zyn. De Vrugt, die tusfchen de bladeren
groeit, is hartvormig van gedaante , en krygt de grootte
van een kinderhoofd. De oppervlakte is dik, groen, en
geheel vervuld met zeshoekige oneffenheden , als diaeianten gelleepen , doch zonder punten. Hoe vlakker
deeze oneffenheden zyn , hoe minder zaadkorrels men
'er in aantreft, en hoe meer binnenst van een lymerige
Zelfstandigheid. Het binnenfle gedeelte van den bast is
van eene vleefchige Zelfttandigheid , vol door elkander
been loopende draaden, die op Wol gelyken. Het vleeschagtige gedeelte van deeze Vrugt krygt in het midden
meer zagtheids, en is daar eene kleine holte, zonder pit
of zaad; uitgenomen in eene foort, die men flegts zeldzaam aantreft. --- De Inwoonders van Ambon bereiden
het draadig vleesch van deeze Vrugt met het fap van
den Kokusboom; eenigen roosten het in olie; anderen,
als de Inwoonders van Sumatra, laaten het binnenfle ge
't geen zagt is , droogen, en bewaaren hetzelve,-delt,
om 'er zich, by andere Spyzen, als brood, van te bedienen. Zeer aangenaam van fmaak is deeze Vrugt, zy
voedt flerk , en is byzonder dienftig voor die zwaare
vermoeijenisfen moeten ondergaan. Het melkagtige vogt,
't geen uit den Elam zypelt, maakt, met Olie van Kokus•
nooten gekookt, een zeer goede lym.
Op het Oostlyk deel van Sumatra treft men deezen
Boom aan. In het Maleits heet dezelve Soccus, of Soc.
cumcapas. Dezelve groeit omftreeks de Stad Bantam , op
yava, Balega en Madura, waar dezelve bekend is onder
den naam van Saccum. In volgenden tyd heeft men
ontdekt, dat deeze Boom desgelyks groeit op Isle du
Prince, of Prinfen•Eiland, in de Straat van Sunda, waar
de Franfche Schepen , op de reize na China, hout en wa,
ter haalen.
Naar het berigt van Lord ANSON , in zyne Reis na
de Zuid -Zee , zyn 'er twee Boomen , zeer algemeen
voorkomende op de Isles Latrones, bovenal op het Eiland Tinian ; men wil dat ze ook tot eenige Philippynfche Eilanden behooren, naamlyk de Rima, of Broodboom, en de Ducdu. Het Verhaal van arisoN, raakende
den
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den eerstgemelden , Remt overeen met het opgegevene
Wat de Ducdu betreft, deeze gelykt, zo
in gedaante als in bladen, zeer op de Rima; alleen zyn
de bladen van de Rima veel langer, en zo diep getand
niet. De Vrugt komt, ten aanziene van de grootte, zeer
ria aan de Vrugt des Broodbooms; doch gelykt in gedaante
op een Meloen. Dertien of vyftien zaadkorrels vindt
men 'er binnen, zo groot als een kleine kastanje; gebraaden zyn die pitten zeer lekker. In de vrugt van de
Rima treft men geen zaad of pit.
Even als RUMPHIUS drukt zich Capitein COOK uit, en
geeft ons byna dezelfde berigten van den Broodboom en
de Vrugt, met byvoeging, dat, naardemaal deeze Vrugt
geen geheel jaar duurt, men een middel uitgedagt heeft
om dit mangel te gemoet te komen, door 'er een deeg van
te maaken, Mahia genaamd.
Op Batavia zegt COOK den Soccum gevonden te hebben, van het zelfde gepacht als de Broodboom op de
Zuidzee - Eilanden; doch zo veel minder in hoedanigheid,
dat hy, buiten de groote gelykvormigheid in Boom en
Vrugt , denzelven niet tot het zelfde geflacht zou t'huis
Uit DAMPIEL:.

gebragt hebben.
Ter wegneeming van deeze laatfle zwaarigheid, herinnert ons JOHN ELLIS, dat 'er, in de Oost - 1ndièn, twee

foorten van Broodvrugten zyn (*), de eene zonder pit
en zaaden, de ander met een grout aantal Zaadkorlen.
Beide deeze foorten houdt men voor goed; doch de eerstgemelde agt men de beste. De laatstgenoemde alleen trof
Capitein COOK op Batavia, aan, fchoon de een zo wel
als de ander daar groeit. Gemelde Schryver merkt op,
dat te Batavia , waar de grond zo ryk in wasdom is voor
de Inwoonders , en waar de vrugtbaarheid der Aarde
eenigzins vergoeding fchenkt voor de ongezondheid der
Lugtgefteltenisfe, deeze Vrugt als niets gerekend wordt
onder de ontelbaare menigte van andere Vrugten veel
fireelender voor den fmaak , dat zy niemands zorg ter
opkweeking uitlokt ; en het fpreekt vanzelve hoe veel
invloeds dit moet hebben op de hoedanigheid der Vrugt:
by voegt 'er by, dat, daar deeze Boom vier maanden
des jaars geen vrugt draagt, en Capitein coax zich juist
in

*) FOKSTER gewaagt, in zyne TVaarneemingen, van vier of
vyf Verfcheidenhedeu in de Broodvrugt; I Stuk, bl. 218.
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in dien tyd te Batavia bevondt, het zelfs, wanneer men
tien Broodboom vlytig oppaste, zeer bezwaarlyk zou ge.
vallen hebben, juist over de hoedanigheid der Vrugt te
oordoelen.
Zeer gereed kan men begrypen, dat alle de deelen tot
de Bevrugting van deezen Boom, die eene Vrugt zonder icheede draagt, onvolkomen zyn. Het gedeelte, 't
welk de manlyke dealen bevat, ontwikkelt zich niet. De
vrouwlyke deelen zyn mede gebrekkig. Hieruit volgt,
dat men geen Pit of Zaad konne hebben, en deezen Boom
alleen voortplanten door Stekken of Afzetzels ; fchoon
het teffens blyke, dat dezelve affiamt van een Broodboom
met Zaaden voorzien.
Dr. SOL.ANDER deelt ons eene opmerking mede van
Oude Lieden op Otaheite en de nabuurige Bilanden, die
hem verhaalden, hoe het hun nog zeer wel heugde, in
vroegeren tyde, eene groote menigte Broodvrugten met
Zaad gezien te hebben ; maar dat men de foort van Boo.
men , die dezelve voortbragten , in geene agting hieldt ,
uit hoofde van de voorkeuze , welke men gaf aan de
Vrugten zonder korrels , die zy door Stekken voort.
kweekten. Zeer waarfchynlyk is het die handelwyze,
welke, allengskens, de deelen, die ter Bevrugting liehooren , onvolkomen gemaakt heeft. Dit zelfde heeft men
gezien in verfcheide Gewasfen, in Europa.
Hoogstwenschlyk zou het, buiten twyfel, weezen, dat
men het aai,kweeken van deezen Broodboom in het Zui.
den van Europa kon invoeren, en het !preekt van zelve, dat, kon men den Zaadvoortbrengenden Broodboom
krygen, welke tog de oorfpronglyke Boom is, de andere
ons niet ontgaan zouden.

Intusfchen dat wy in de verwagting leeven, dat dit
Werelddeel, zo digt bevolkt, voor 't welk deeze voedzel.
verschaffende Boom eene onuitfpreeklyk groote weldaad zou weezen , dit heil te beurt valle, door de medewerking eens Reizigers, eener altoosduurende dankarken.
tenis waardig, mogen wy verzekeren, dat filmerica den
Broodboom weelig ziet tieren. De Heer MARTIN , die, door
zynen arbeid in het Vak der Planten , den grond van
Cayenne verrykt heeft met eene menigte nieuwe Voort brengzelen , 't geen hem aller agting waardig maakt ,
fchryft, in den bovengemelden Brieve, dat by tusfchen
de vyf en zeshonderd Broodboomen, dit jaar, der Volkplantinge leverde , met byvoeging , dat by Vrugten verzameld
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meld heeft , die van tachtig tot honderd Zaaikorrels
inhadden , van grootte als een Kastanje, en, op onder
toegemaakt , van denzelfden , zo geen be--fcheidwyzn
ter, fmaak.

WAARNICEMINGEN VAN DEN HEER FRIES,
BEVRIEZEN VAN KWIKZILVER.

op

HET

(Ontleend uit de Nova AJta dcademhe Scientiarum Imperia/is Petropolitan r. Tom. V.)

H

„et doen bevriezen des Kwikzilvers door Kunst•
koude was eene ontdekking van ruim het mid.
„ den deezer Eeuwe, en men heeft naderhand ontdekt,
„ hoe dat Halve Metaal , by ftrenge Winters , in de
„ Noordlyke Gewesten , zo van de Oude als van- cie
„ Nieuwe Wereld , bevroos. Veele Proeven zyn des.
„ wegen, van tyd tot tyd, genomen. De keurigfte van
„ Dr. GUTHRIE hebben wy, een geruimen tyd geleden ,
,, onzen Leezeren medegedeel&l (*). Wy twyfelen niet ,
„ of de volgende korte Waarneeming van den Heer
„ FRIES zullen zy, met genoegen, hier geplaatst vin„ den."
De Heer rents bevondt zich te Ottflioug- velikor , eene
Stad in liet Landsbeftuur van Yologhda, duizend Werften van Petersburg, op 64° 58/ Noorder Breedte gelegen,
waar by eene zeer irenge Koude ondervondt , en , te
dier gelegenheid, Proeven nam op de Bevriezing van
Kwikzilver.
Op den 14 van November 1786, N. S. was de Kwik
in den Thermometer, volgens de Schaal van ItEAUMUR,
tot go; Graad beneden het Vriespunt gedaald. De Heer
FRIES Helde toen gezuiverde Kwik in een Porceleinen_
Kop aan de open lugt bloot, en vondt dezelve tot een
i1retn(*) Zie onze .41gem. 17aderl. Lettereef. voor 't Jaar 1791.
Tweede Stuk, bl. 529. Te deezer plaatze vindt de Leezer
't een en ander, tot de Hist. der Bevriezinge van het Kwikzilver behoorende.
MEN. 1794. NO. iv.
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íiremzel bevroozen den volgenden morgen ten drie uuren 4
wanneer de Kwik gedaald was tot 34 Gr. maar, naa ver
drie uuren, klom de Thermometer weder tot-lopvan
3o Gr., en de bevrooze Kwik herkreeg de voorige vloei
-barheid.
Den 13 van December ftondt de Thermometer, van zes
uuren 's avonds tot drie uuren den volgenden morgen, op
Si Gr. De Heer FRIES bevondt het Kwikzilver, aan die
Koude blootgefteld , geheel hard. By bragt het in zyn kamer, en brak liet in drie Eiukken; in drie minuuten ontdooide het in dit vertrek; doch de Koude, welke by in
het behandelen voelde, was bykans onidraaglyk. Die zelfde
Kwik weder buiten brengende, werd dezelve, in minder
tydsverloop dan één uur, een zo vast lichaam, dat het
den flag van een hamer kon verduuren. Geduurende
deeze gansch firenge Koude , was het weér zeer feil,
doch de lugt nevelagtig ; de Vogels vielen dood uit de
lugt neder; de Honden fcheenen 'er een voorgevoel van
gehad te hebben, althans, vóór dat dezelve aankwam,
fcrekten zy zich op den vloer uit, en huilden op eene meer
dan gewoone wyze.
Op den 19 van Jan. 1797, toen de Kwik in den Ther.
mometer tot 6o Gr. daalde, kromp dezelve, kort daar
op, geheel in den Bol , en bevroos.
Uit deeze Proeven blykt, dat Kwik, aan de open lugt
blootgei eld, veel fchielyker door de Koude wordt aangedaan , dan die in den Thermometer is; dit zou men
van vooren wel hebben mogen beíluiten ; dan de Heer
riums merkt op , dat de Thermometers () de waare
Gefteldheid van de Lugt niet aanwyzen , wanneer zy
beneden de 3o Gr. liaan ; ten zy de Koude van zulk
een duur is, dat het geheele Werktuig daar van koene
doordrongen worden, gelyk het geval was in de laatst
vermelde Proeve ; en zelfs toen moest de Buis ver.
warmd worden door 'er de hand op te leggen , om voor
te komen dat de Kwik daarin niet bevroos vóór dat
dezelve in den Bol kon zinken.
(•) Men begrypt, dat hier van iwik- Thermometers gefprooken wordt ; die met Wyngeest gevuld behouden de
vloeibaarheid op 33 Gr. en laager. Zo dat dezelve in do
hooge Noordfiche Gewesten met meer voordeels dan de eerstgemelde kunnen gebruikt worden. Zie onze ligem. Y4dert Lett.
te voorgemelde plaatze, bi. 557.
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DERIGrT VAN EEN IOORDSCH VOLK, BASCHKIRS GEHEETEN. Door den Hoogleeraar PALLS.

(Overgenomen uit de Voyages chez les Peuples Kalmouks
les Tartares. )
e Hoogleeraar PALLAS, zich op den grooten weg van
Orenburg na Ufa bevindende, trof daar de Winterverblyven en Vooniugen der Baschkirs aan ; van welk
Volk by het volgende berigt geeft.
De Baschkirs verfchillen van andere zwervende Volks.
hoopen daar in, dat zy, geduurende het firenge Winterfaifoen, vaste Huizen van hout bewoonen, gebouwd op
de wyze der Rusten. Tot vervulling van de dringende
behoefte van hun Vee verzamelen zy hooi, 't welk zy
op hoopen zetten rondsom eenige groote boomen.
Hunne Huizen zyn doorgaans klein, en de kamers,
even als die der Tartaaren , zyn voorzien van breede
banken , welke tot Slaapplaatzen dienen. Het voor
Huisraad in de hut van een Baschkir is-namilefuk
een vry groote lederen Vies , van gedaante als een Flacon, traande op een houten voet, en bestendig vol zuurs
Melk. Terwyl hun Vee hun Melk verfchaft, en zy een
goeden vooraad van Honig hebben, leeven zy vrolyk,
en drinken niets dan zuure Melk, of Mede; doch, dewyl
zy zeer zeldzaam hunne Vaten reinigen, kan men ligt begrypen , welk een geur 'er opgaa uit dit onuitputbaar
Melkvat.
In den Winter, en als zy op reis zyn, vullen zy het
gebrek van hunnen gewoonen Drank aan, door kleine
Kaasjes , gemaakt van zeer zuure Melk , en in den rook gedroogd, welke zy tusfchen de vingeren fyn kruimelen,
en in 't water doen. In den Voortyd drinken . zy ook
het fap van den Berkenboom , 't welk zy verzamelen
door zeer diepe infnydingen in die boomen; welke handelwyze een groot aantal Berkenhoornen doet flerven. Hunne
gewoonste Spyze is een dunne Soep, welke zy fcheppen
met breede lepels, op Beene zeer hebbelyke wyze; een
gedeelte komt in den Innnd, en een gedeelte loopt by
den baard neder. Zy zaaijen, 't i's waar, eenig koorra ;
doch fchaars genoeg voor het weinige 't geen zy behoeven. Dewyl zy in ítaat zyn Paarden en Byen te hou-
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den , to zich konnen vergenoegen met een werkloos lee.
ven, is het niet te wagten dat zy Landbouwers zullen
worden. Brood is by hun in geen daaglyks gebruik.
Een Baschkirfche Vrouw kneedt, met ongewasfchen han
een koek, met water en een weinig zouts, begraaft-den,
dien onder de heete haardasfche , fteekt dien vervolgens
aan een Plok , en houdt denzelven voor het vuur om 'ex
een korst aan te krygen.
Langen tyd zyn de Baschkirs zonder Khans geweest,
en al hun Adel is allengskens in de Burgeroorlogen ge.
fmolten. Tegenwoordig verkiest elke Stam, of Wolost,
één of meer Ouden, of Starfchini. De Natie beflaat uit
vier- en - dertig Wolosten , welke men , in den Jaare
1\9DCCLXX, op s7,000 Fa:inilien berekende. Hunne Taal
is de Tartaarfche, zeer veel verfchillende van die te Kafan
gefprooken wordt.
Wat den Krygsdienst betreft, verkiezen zy zelve hunne
Hoofden, en de Officieren van de kleine Benden; maar
de Regiments Hoofden, Attamans geheeten , worden door
de Rusfifche Bevelhebbers uit de meest verdienstlyke
Starfchines gekoozen. Hunne gewoone Wapenen zyn
een Boog, Pylen, een Lans ,een gemalieden Kolder ,en een
Helm ; maar veelen zyn gewapend met Zabels , Snap.
haanen of Pistoolen, en eenigen met al dit wapentuig.
De Baschkirs zyn zeer goede Ruiters, en uitfteekende
Boogfchutters , waardoor een kleine Bende Baschkirs
niet alleen verzekerd is de overwinning te zullen behaalen over een veel grooter getal van Kirgiftaanen; maar
een enkel Regiment van Baschkirs doet dikwyls groote
Krygstochten in 't midden van een Kirgifiaanfche Horde,
zonder ooit geflaagen te worden.
Eene Krygsbende van Baschkirs levert een vertoon
op, in verfcheide opzigten zonderling. Elk Ruiter kleedt
zich naar zyn welgevallen, of zo als by kan ; allen nog.
thans draagen zy eene lange kleeding. Elk heeft een handpaard, 't geen by voor den tryd bewaart, en een 't welk
zyn voorraad draagt ; grootendeels bellsande uit gedroogd Koorn,'t welk zy tot Meel naalen met handmolens,
die zy medeneemen. Ieder hoop van honderd heeft een
Standaard van verfcheide kleuren; die van elkander ver
ook de wapenen doen.-íchilenkRgmt,y
In het optrekken houden zy geen orde, en het is alleen
wanneer zy halte houden dat men iets ziet van 't geen
naar rangen of gelederen zweemt.
'sWia'
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's Winters woon en de Baschkirs in de gemelde hutten,
's Zomers in verplaatsbaare Yourts (*). In de keuze tot
een Winterverblyf ílaan zy meer agts op de vrugtbaar.
held van den grond , dan op de nabyheid van het water.
Sneeuw kan hun, ten dien opzigte, genoeg voldoen. Een
Dorp behelst van lo tot 50 Hutten, en eerre Zomerlegering alleen van vyf tot tien courts; weshalven een groot
Winterdorp zich in verfcheide Zomerlegeringen verdeelt.
Schoon de Winters hier lang en flreng vallen , laaten de
Baschkirs hun Vee bykans geheel aan zichzelve over.
Deeze ongelukkige Dieren moeten, uit nood, eenige verdorde en bevrooze planten, of een weinig mosch, van onder de fneeuw krabbelen. Alleen bezorgen zy een weinig hooi's aan zwakke Beesten , en die buitenstyds jon
Hunne Kameelen laaten zy ook voor zich zelven zor--gen.
gen ; alleen 4aan zy oude kleedera om het ,lyf heenen,
welke zy 'er aan vast naaijeu. Te deezer oorzaake is al
hun Vee afzigrig mager omtrent den Voortyd ; maar in
den Zomer is het niet alleen fris, maar vet.
Om Melk te krygen binden zy, over dag, de Veulens
en Kalven aan touwen by hunne ?ourts gefpannen, en laaten ze alleen 's nagts by de moeders loopen. Zy hebben
opgemerkt, dat het jonge Vee, dus fchraal opgebragt, de
trengheid der Winterkoude veel beter verdraagt dan 't
geen zy den vryen toegang geeven om al den tyd te
kunnen zuigen.
Beide de Sexen onder de Baschkirs draagera hembden ,
doorgaans van ruw linnen, lange broeken en laarsjes, of
muilen, Het Vrouwen opperkleed van fyn Laken of zyden Stoffe, van vooren met knoopen , en met een gordel
om den middel. De hals en borst zyn bedekt met eerre
Ibort van net, met ftukjes geld om den rand.
De Baschkirs zyn ruuwer, flordiger, en onhebbelyker
in hunne leevenswyze en ommegang, dan de Kafanfche
Tartaaren ; maar zy zyn , met dat alles , gastveyer,
vriendlyker en vrolyker, bovenal in den Zomer. Zy maa4.
ken geen werk van Rydtuigen; Mannen en Vrouwen beminner het Paardryden, en Rellen veel in fchoone Paar.
den en ryke Paardekleeden. 1)e Zadels voor de Vrouwen zyn van die, der Mannen onderfcheiden , door fraaijer
en breeder bekleedzels. Een gezadeld Paard ziet men;
veelal than voor elke .7ourt. De hebbelykheid,, welke
(•) Deeze ?ourts zyn eerre Poort van Bakken.
Ff 3
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zy verkreegen hebben, van bellendig te paard, of op hun
hakken, te zitten, veroorzaakt dat meest alle Mannen
krom van knieën zyn. 's Nagts flaapen zy met de kleederen aan, en leggen zich ter ruste op beestenvellen; hier
door zyn zy zeldzaam zonder ongedierte ; inzonderheid
dewyl zy minder wasfchingen hebben dan andere Mohamedaanen. Een eerlyke Ouderdom is onder hun in hooge
agting, overeenkom(Uig met de Zeden der Oosterlingen,
en wanneer zy hunne Vrienden op een Feest of te gast
noodigen , b^elooven zy hun, ten aandrange van hun verzoek, dat zy by de Oude Lieden zullen zitten.

IETS OVER DE MYSTIKE DICHTSTUKKEN DER PLRSIAANEN EN HINDUS.

(Getrokken uit de Afiatic Refearcbes, or Transactions of a Society infiituted in Bengal, for inquiring into the Hiilory
and Intiquities, the Arts, Sciences and Literature, of
4/ia. Vol. III.)
Het onderwerp der Proeve over de Myflike Dicht/luk[j ken der Perftaanen en Hindu r , waarvan wy hier
eenig berigt mededeelen , is eene zonderlinge foort van
Poëzy, geheel beftaande uit eene Godsdienftige Huwelyks
Zinfpeeling; fchoon dezelve, in den eerlien oplage, niet
anders fchynt te ademen, dan de Gevoelens van de wellustigfte en losbandigste Liefde.
De Voorzitter der Bengaa fiche Societeit, Sir W. JONES,
aan wien wy deeze Proeve verfchuldigd zyn, waarfchyn.
lyk voeleride, dat zommigen zyner Leezeren mogten twyfelen, in hoe verre Opftellen van deezen aart verdienden
overgezet te worden uit het Oorfpronglyk Oosterich in
het Engelsch, laat vooraf gaan twee Dichterlyke, en in
Dichterlyke verrukking gefchreevene, plaatzen over de
Liefde tot GOD , uit den grooten Godgeleerden en Wis
BAK ROW, en van den Staatkundigen NECKER,-kundige
en beweert, dat deeze, in het Sanscritisch of Perfaansch
overgezet, aangemerkt zouden kunnen worden als korte
begrippen van het Stelzel der 7edántis en Sufis; naar
Zielen der Menfchen af-demalzynU ide
te beelden als verfchillende alleen in nzaate, niet in foort,
van den Godlyken Geest, waarvan zy Deden zyn, en
in welken zy eindelyk zullen verzwolgen worden
dat
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dat de Liefde tot GOD alleen weezenlyk en egt is, terwyl die tot alle andere Voorwerpen bedrieglyk is, en ongerymd — dat 'er een voor alles gaand Verbond plaats
hebbe tusfchen de Menfchen en hunnen Schepper , en
wy alleen die Aandoeningen moeten koesteren, welke het
Denkbeeld daarvan vernieuwen , en onze Zielen aftrekken van ydelheid en harfenfchimmen i met eene groote
verfcheidenheid van hoogvliegende en geheimzinnige begrippen van foortgelyken aart.
Schoon men deeze Begrippen niet geheel en al naar
zynen fmaak moge vinden, fchoon men weinig voordeels
moge verwagten van eenige poogingen , om den Godsdienst een ftoffe té maake van Geestverrukkend Gevoel,
eerder dan van een Zedelyk Beginzel — zal het nogthans een voorwerp van weetgierigheid blyven, de overeenkom[len naa te gaan van onderfeheide Mannen , in
wyd van den anderen afgelegene Werelddeelen , ten dee.
zen aanziene, en te ontdekken hoe vleeschlyke en geest
Driften ondrling van elkander denkbeelden en taal-lyke
ontleenen; en foms dezelve vereenigen tot een tweellachtig mengzet.
Dezelfde twyfel, welken het Lied der Liederen van
Koni.g SALOMO verwekt heeft, is ontftaan by de DichtRukken van den zoetvoerigen en wellustigen HAFIZ; in
eenige van welken de Letterlyke meening, en in andere
de Figuurlyke, de overhand fchynt te hebben. De driftige Bewonderaars van HAM vergeestlyken alles in zyne
Verzen, zyn wyn, zyne reukwerken, zyne hairvlegten,
zyne omhelzingen en kusfchen. De groote MAULAVI verklaart uitdruklyk, dat de Sufi Dichtílukken „ een driftig
„ Verlangen uitboezemen, doch met geene vleeschlyke
„ Genegenheid; dat zy den Drinkbeker lustig doen rond,, gaan , maar geen Il oflyke Drinkbeker: dewyl by dee,, zen Aanhang alles Geestlyk is, en Verborgenheid in
,, Verborgenheid omwonden."
Ten voorbeelde hiervan kan (trekken een Hindu Her
derlyk Toonee (pel, onder den tytel van Gítagóvinda: het
onderwerp van 't zelve is de Liefde van CRISHNA en
RAD HA , of de wederzydfche Aantrekking tusfchen de
Godlyke Goedheid en 's Menfchen Ziel. Dit Dichtftuk
was het werk van eenen JAYADE VA , gebooren in Cenduli , 't geen zommigen gelooven dat in Calinga ligt;
doch 'er is eene Stad van dien naam in Berdwan, welker Inboorelingen hem voor hunnen Stadgenoot groe.
Ff4
ten..
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ten. Van dit Di htl}uk geeft Sir ION ES eene Overzee
,

alleen zulke weelderige uitfpattii^ gen overflaande,-ting;
als niet wel trooken met den Europifchen fmaak; doch
'er geen enkel beeld of gedagten inviegtende.
De Gitagdvinda vangt aan met deeze fchilderagtige ver
wolken verdonkerd;-belding:„HtUfpazsme
,, de Landen zyn zwart van Tamala- boomgin; dat de Jon„ geling, die in het bosch zwerft, vreeze voor de donef kerheid des Nagts -- gaa heen, myne Dogter! breng
,„ den omdoolenden t'huis in myne boerfche wooning!'
.-- RADHA zoekt hem langen tyd vergeefsch: wanneer
eene jongedogter haar vrolyk aanfpreekt, en eerie fraaije
befchryving geeft van de fchoonheid van het Jaargetyde,
en deeze beíluit met eene allerweliustigite afbeelding van
UTERI , haaren

Minnaar (REKT is een naam aan IRISH.

zA gegeeven,) zich vermaakende in een kring van Jongedogteren. Dit denkbeeld wekt den minnenyd van
RADHA , die de tederffte klagten uitboezemt , en haare
Vriendin bezweert, oni Hem by haar terug te 'brengen.
HERI, intusfchen, zich RADIIA herinnerd hebbende,
^
verzaakt de andere Jongedogters, en (lort, in treurige een zaamheid, zyne jammerklagten uit over Haar afweezen.De vertrouwde Jongedogter, hem in dien troostloozen
toeftand aantreffende, geeft eene alleraandoenlykfe befchryving van de verlegenheid zyner Beminde. Hy zendt
haar te rugge met een vriendlyke boodfchap , welke de.
Jongedogter overbrengt, en haar aanfpoort om SERI te
beftemder plaatze te ontmoeten. -- RADHA, door zwakheid buiten (laat om hem te gemoet te treeden, keert
de Jongedogter, de Vertrouwelinge, tot HERI weder, en
maalt den verlegen toeftand zyner Beminde af; die, by
liet zagt Maanlicht, op haaren Minnaar peinst , en , aangegreepen door eene vlaag van Minnenyd , viert zy zich
bot in het uitboezeroen haarer getroffene verbeelding, dat
IIERI de liefkoozingen ontvangt van eene mededingende

Schoonheid. — Met het aanbreeken van den Dageraad,

ziet zy haaren Minnaar aan haare voeten , en befraft
hem over zyn uitblyven, en veronderflelde ongetrouwheid.
By vertrekt, en de Vertrouwelinge bepleit zyne zaak.
Weldraa keert by weder, en verzoekt, op den aandoenlykflen toon, haare vergiffenis. — RADHA laat zich bevredigen: en, by het weder vallen van den avond, wekt
de Jongedogter RAI)HA op, om zich te vercieren, en te
haasten na den Hof van x$Ru. --- Zy trippelt door
het
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het hosch heenen, en wordt, aan zyne Deur komende,
door fchaamte overweldigd: wanneer de Jongedogter haar
bemoedigend aanfpreekt in een fchoon Huwelyksdicht.
Waar Op RADHA den Hof van HERT intreedt, en met

verrukking ontvangen wordt.
Dit is het beloop van het Heilig Tooneel(tuk , vervuld
met alles wat verliefd en teder is , en gekleed in het
voeglyke gewaad van een Herderszang. -- Sir JONES
Ileéft het niet ondernomen om dit Opftel te vergecstlyken,
noch ons den fleutel gegeeven om die heilige Schatten
te ontíluiten. En veelen , het Stuk leezende, zullen om
zulk een fleutel niet denken.

AANMERKINGEN, GEDUURENDE EEN ZESWEEKS VER-

ELYF IN OXFORDSHIRE EN GLOUCESTERSHIRE >

JAARE MDCCXCII GEMAAKT.
In een reeks van Brieven aan een Vriend.

IN DEN

(Vervolg van bl. 388.)
ZEVENDE BRIEF.

Cheltenham, Sept. 179!.
MYN HEER!

K

ort naa het eindigen van mynen laat(Ien, toog ik op
reis met ..... om een bezoek af te leggen op deeze
Plaats van , op zyn tyd wederkeerende , Vermaaken en
vervrolykende Verlustigingen. ik heb reeds te verftaan gegeeven , dat de weg van Gloucester na Cheltenham de
aangenaamfte in het geheele Landfchap niet is: en wy
vonden ons te minder gefchikt om 'er genoegen op te
fmaaken, toen wy dien langs trokken , door een toeval
Regen - bui, die ons op een-ligebykomndStr
groot gedeelte van denzelven vergezelde. Nogthans hel
te eenemaal op eer wy te Cheltenham-derlugt
kwamen , en een gedeeltlyk kwaad werd een algemeen
goed : het overige van den dag was volmaakt fchoon
weer.
Onlangs hebt gy veel van Cheltenham hooren fpreekep.
Een treurig voorval deedt 'er gerugten van loopen, die
ten ondergange deezer Plaatze

Ff5

zouden hebben kunnen

Itrek•
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ftrekken. Ik behoef u naauwlyks te herinneren, dat aart
de werking van de Mineraale Wateren te deezer Stede
de Ongef eldheid werd toegefchreeven ,welke de Vrolykheid
der Natie deedt taanen, en, voor een tyd, de gemoederen der Menfchen vervulde met onheil (pellende tekenen. Geduurende één of twee jaaren naa deeze flegte
gerugten, ondervonden de Cheltenhamfche Wateren eerie
droeve fchaarsheid van Bezoekers. Grillige Lieden naar
de Mode vreesden dat zy ongeestig zouden worden, en
Domkoppen dat zy hun verfrand zouden verliezen. Maar
de heerfchappy des Vooroordeels duurt zelden lang. De
besten mogen voor een tyd bedroogen worden, en de
flegtílen tragten dit bedrog nog eenigen tyd te doen fland
houden; fed magna est verstas & prevaltbit.
Een tydig te werk gefteld onderzoek, en een weinig
opmerking des gezonden verftands , overtuigde welhaast
het Algemeen, dat de Cheltenhamfche Wateren niets meer
konden uitwerken om de Kwaal, waar op ik doelde, te
wege te brengen, dan eenige andere wateren. Het Volk
bekwam weder van de nietsbeduidende vreeze ; en geduurende de twee laatfte Bad-faifoenen is deeze Plaats
zo druk bezogt, dat deeze drukte aanleiding gegeeven
heeft om veel aan te bouwen. Eenigen, die op een goe•
den kans af Huizen bouwen, hadden een plan om eer
geheele Straat aan te Ieggen ; van de hoofditraat te Chelten.
ham tot de Bron, met eene Colonnade, onder welker beo
fchutzel het gezelfchap den geheelen weg onverminderd.
kon afleggen , zelfs by het 'flegtfte weêr. Dan flegts
weinige van deeze Huizen heeft men begonnen; voor Net
van de ftraat, van weinig beduidenis , eischte-hoekuis
men in koop 2000 Ponden Sterlings ; doch men moest
zich met de helft dier fomme te vrede houden. Men
heeft het aanleggen van den Wandelweg onder de Colonnade opgegeeven; doch, ten einde her Publiek weete
welk een fraai fluk het derve, heeft men een intekening
ontworpen , voor eene Afbeelding , hoedanig het zou
geweest zyn , als het voltooid ware : men vraagt de
maatige fom van één Guinje voor deeze Prent. Ik twy.
fel grootlyks, of de onderneemers deezer Afbeeldinge 'er
zo wel by zullen , fiaan als HARRY FIELDING , toen by
liet aankundigen : „ EURIDICE, een Toone-iftuk, zo als
,, het gewraakt werd op het Koninglyk Tooneel, Drury-

„ lane.

"

Ik heb altoos gedagt , dat onze Engelfche Eigenaars

van
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van Openbaare Plaatzen eene groote dwaaling begaan,
met den wispeltuurigen en veranderlyken aart des Snaaks
van het Gemeen over 't hoofd te zien. Eene Openbaare
Plaats wordt nu en dan opgepropt tot zulk eene maa te, dat het ongelegenheid baart; veele Perfoonen kunnen
'er niet in ; hierop is men terftond bedagt om dezelve
te vergrooten. En ik durf zeggen, dat zy in de meeste
gevallen, als zy dit betonden, niet (laagden. Want,
behalven dat Publiek welgevallen een onzeker ding is, waar
kan, maaken dan op eenig ding my-opmenidrfta
bekend, de wind niet uitgezonderd, zou het altoos een goede ftaatkunde in deezen zyn, het denkbeeld leevendig te
houden , dat zulk een Plaats verbaazend vol loopt, zo
dat deezen buiten blyven, die niet in tyds gezorgd hebben om plaatzen te befpreeken. Het Publiek, ik verllaa
hier door de Liefhebbers van Vermaak , hebben groot
behaagen om te komen op volle. plaatzen ; daar eene
kleine vergadering in den Schouwburg, en by andere Ver
gelegenheden , het genoegen wegneemt , en de-niaks
Vertooners of Verfcliaffers van 't gezogte vermaak den
lust beneemt.
Cheltenham heeft tegenwoordig het goed geluk van in
den Smaak te vallen, zo dat 'er wel eenige Huizen ten
intrek meerder mogten weezen ; doch niemand kan zeggen , wat eene verandering in den Smaak van het Publiek kan te wege brengen. Om van geene andere oor
te rep--zakenvwisplturghdeanyki
pen, wie kan verzekeren, dat, in het verloop van eenige
weinige jaaren , Mannen en Vrouwen niet wys genoeg
zullen worden, om te begrypen, dat zy den tyd, aan een
Badplaats doorgebragt, met even veel voordeels t'huis, of
reizende, kunnen Ilyten? -- Maar ik veronderftel dit alleen als nwgelyk; en onderwerp het, als een Gisfing, met
den diepften eerbied, aan de uitfpraak van haare Majefteit
de Mode.
Doch, wat hier van ook zvn moge, de Volks - zamen•
vloeijing is tegenwoordig te Cheltenham grooter dan 'er

gevoeglyk kan geborgen worden. Dames van de Ton
hebben haaren intrek by Barbiers ; Lords en Hertogen
kunnen bezwaarlyk voor eenigen tyd te regt in Herberg en. Elk vertrek, kamertje en hoek, is vol. In deeze
toedragt van zaaken is het beste, 't geen een Vreemdeling
kan verwagten, een paar goede paarden, om hem elders
heen te voeren. — ik moet nogthans aanmerken, dat,
niet•
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niettegenftaande deeze overgroote drukte, eene heufche
Behandeling en maatige Betaaling hier de Orde van den
Dag zyn. Deeze omftandigheid oordeel ik my te meer
verpligt wel uitdruklyk te melden, daar ik misfchien my
wat vry zal uitlaaten over den aart en de natuur der"Plaatzen, waar men de Wateren gaat gebruiken, eer ik dee.
zen Brief fluite.
Cheltenham- mag 'op eene aanmerklyke Oudheid boogen,
lchoon 'er weinig optekenenswaardigs, in de Gefchiedenis
van deeze Stad, voorkomt. Meerendeels bel'aat dezelve
uit ééne Straat , omtrent Bene myl lang , voor guure
winden wél gedekt door de nabygelegene bergen. Veele ,der
huizen zyn in een bevalligen fmaak gebouwd, en, daar de
voorgevels meestal na den weg ftaan , brengt zulks veel
toe aan de gunflige vertooning. De Kerk is, gelyk veele
andere Kerken, in de gedaante van een Kruis gebouwd;
de achtkante Tooren ftrekt aan dezelve niet alleen tot
een hoofdcieraad, maar levert een fchoon voorwerp op,
van verfcheide plaatzen , hier naa te melden, te zien.
Het Kerkhof is een der fraaille die ik immer zag ; het
wordt befchaduwd door een dubbele ry Lindeboomen.
Van daar langzaam opgaande, komt men, door een
laan van hooge Olmen, aan de Bron , welker Water
veele jaaren zeer beroemd geweest is. Boven de Bron
is een andere wandelplaats, de Bovenwandeling geheeten,
en wel gefchikt voor die niet vermoeiende vermaaken,
welke de vrolyke Lieden, die deeze Wateren drinken,
neemen.
De Cheltenham/che Wateren, waar over verfcheide Ver.
handelingen het licht zien , zyn voorzien met zouten,
zwavel , fIaal en kalkaarde; men wil dat ze Ontlasting
bevorderen en tevens Verfterking te wege brengen. In
welk eene maate, en in welke gevallen, dezelve dienst
doen , komen wy zeldzaam te veeeten. Voorheen was
men gewoon Registers te houden van de Geneezingen,
op zulke plaatzen te wege gebragt, opgemaakt door den
Arts en onderfchreeven door de Geneezenen. Dit wilde
Dr. CAMPBELL weder in gebruik gebragt hebben , by
elke eenigzins merkwaardige Bron, of Bad ,in het Koningryk, om redenen zo blykbaar, dat ze niet behoeven opgehaald te worden. — Gy begrypt, myn waarde Heer,
(lat deeze Schryver in de goedheid zyns harten zich ver beeldde, dat de meesten aan deeze Gezondheidsplaatzert
komen om Gezondheid te haaien. --• Helaas ! indien dit
het

IN OXFORDSHIRE, ENZ.

4a

het geval ware, waarom zouden wy dan Danszaalen en

Tooneelen noodig zyn ? Want , indien men zegt ,dat deeze,
in zeker opzigt, eenige Geneeskragt hebben, dan mogen
wy antwoorden, dat, dit zo zynáe, die Geneesmiddelen
ruim zo goed te Londen kunnen worden ingenomen,
waar de Ingredienten blykbaar beter zyn, en ze daarenboven , myns bedunkens, doorgaans beter gemengd worden.
Volgens de berigten , welke men leest , werd deeze
Geneeskragtige Bron eerst ontdekt in den Jaare MDCCXVI;
doch, naar myn oordeel, moet dit hooger gebragt worden; myn bewys hiervoor ontleen ik uit een Graffchriit
in de Kerk, van deezen woordlyken inhoud:

-

FRANCISCUS OWEN,

Herefordice natul
Oxonice artium
Cheltenhamix Ludij-1 M¢gi,/ter.
Hic mortalefuum depofuit, Oct. 9. MDCCII,
Exfpeaans ref urrel'tionem futuri.
Nu kan ik niet vinden, dat Cheltenham eenige Ludi;
of Spelen, hadt, vóór dat de ontdekking der Geneeskragtige Bron Volk na die Stad lokte. Misfchien was deeze
Heer OWEN de eerste, die de gewigtige post van Ceremonie - meester hier waarnam.
De Vermaaken zyn te Cheltenham dezelfde als op andere
Plaatzen ter Zomer-uitfpanning bezogt; Bals, Tooneelfpelen, Kaartpartyen, enz. enz. enz. Het openbaar Ontbyt is
tints eenigen tyd afgefchaft. De tegenwoordige Bende
Tooneelfpeelders bezit meer talenten, dan men doorgaans
op 't land aantreft, en de Schouwburg wordt druk bezogt. Ik vernield dit , nogthans , geenzins als een gQvolg van de verdienden der A Burs en Actrices; want, al
waren zy de ílegtite die immer den voet op eenig toonee zetten, zouden de Brongasten zich niet kunnen onthouden van na den Schouwburg te gaan. Tyd , die lastige en niet ontwykbaare vyand , valt dubbel lastig op
zodanige plaatzen; en de Brongasten zyn ten hoogtien
verpligt aan den Befchikker op 't vermaak, die hun een
draagelyk voorwendzel bezorgt om den tyd te dooden. —
De Ceremonie - meester (telt men dat Goo P. St. 'sjaars te
Cheltenham zuiver overhoudt; en ik hoor dat de tegen woordige eert zeer verdienstlyk Heer is. Het moet zonder-
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derling voorkomen, indien 'er anders, in iets dat on cie
Mode afhangt , iets zonderlings is, dat hier te Bath,
enz. enz. de Ceremonie-meester een volfaagene opper.
raagt bezit- over de zodanigen, die, op andere plaatzen,
geen bedwang altoos willen dulden op den aart en den
duur hunner Vermaaken. BEAU NASfi was, zo ik het wel
onthouden heb, onder de eerften deezer Ceremoniemeesters , en geen overheerfchende invloed van Democratifcfze
Beginzels zal waarfchynlyk hunne Souverainiteit doen waggelen. Ik weet niet of het uitvoerbaar zou weezen deeze
in:Ielling in de Hoofdpad over te brengen ; doch het
is hoogst waarfchynlyk dat een Souverain, met volflaagene Oppermagt bekleed , van grooten dienst zou weezen in het regelen onzer Openbaare Vermaaken , en het
voorkomen van die onvoegelyk- en onbefchoftheden, waar
beste gedeelte der Toehoorderen zich blootge--anhet
fleld vindt, door onbehoudenen van allerlei flag.
Het leeven der Brongasten is zo eenzelvig , dat het
Dagverhaal van éénen enkelen dag voor het Dagverhaal
van het geheele Saifoen kan dienen , althans met zeer
weinige veranderingen. In den morgen verzamelt het Ge
aan de Bron, waar elk de Wateren drinkt, en-zelfchap
praat mét zyne Vrienden en Vriendinnen over het gebeurde den voorgaanden avond , en fchikkingen maakt
op de Bezigheden van den nu aanvangenden dag; een alge.
meen heen en weder flenteren duurt tot negen uuren,,
wanneer het Gezelfchap vaneen fcheidt om het Ontbyt
te gaan neemen.
Staande den tyd, dien men by de Bron vertoeft, wordt
het Gezelfchap onthaald op Muzyk, door vyf Muzikanten. De geleerde en uitnoodigende Schryver van de
Cheltenhamr Guide, of de Gids te Cheltenham, heeft hierover eene aanmerking , die ik overfchryvenswaardig
keur, of ten uwen gebruike , of ten uwen vermaake,
zo als het u behaagt. „ Dit," fchryft hy, handelende
over de Muzyk, „ dit is een onthaal, 't welk, over
„ het algemeen, groot vermaak fchenkt aan lieden van
allerlei ouderdom , en het is hoogwaarfchynlyk , dat
•, de toevoeging daarvan aan de natuurlyke fchoonheden
„ der Plaatze het zyne toebrengt om de werking der
„ Wateren te beter te doen gelukken; want, de geesten
„ in beweeging gebragt en op de aangenaaml}e wyze ge,, fireeld zynde door de harmonie der Speeltuigen, wor„ den de aandoenlyke vezels buigzaamer, en de onder„ fchel.
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, fcheidene Zintuigen beter gefchikt tot de vrye uitvoe„ ring haarer verlchillende werkzaamheden." — Zulks
is eene bydraage tot de veelvuldige kragten aan de Muzyk toegekend. Deere kan de beet van een venynig
Infeét geneezen , een Leger ter overwinning aanvoeren,
het Hart eens woest ,arts lenigen , Rotzen vermurwen,
en knoestige Eiken doen buigen en de Werking
van Ontlasting bevorderende Wateren helpen. — Deeze
laatfie uitwerking, egter, moet ik voor erkend aanneemen ; dewyl ik geene Proef gedaan heb. A pojteriori
kan ik derhalven niets zeggen ; maar a priori moet ik
bekennen , dat de Talenten deezer Muzikanten my niet
voorkwamen de Geesten op de aangenaamfte wyze te
f reelen.
Naa het Ontbyt gaan eenigen der Brongasten een fpeel.
ritje, te Wagen, doen ; maar de meesten vergaderen
in de Huizen tot onthaal gefchikt , leezen de Nieuws
wandelen op de firaaten heen en we--tydinge,z.of
der tot dat vermoeijenis hun huiswaards dryft. 'Er zyti
geen wandelplaatzen naby de Stad waar men het fchoort
gezigt des omliggenden lands kan genieten. — Eind
komt de tyd om zich aan te kleeden en te middag.-lyk,
maaien , en neemt drie of vier van de anders verveelende uuren weg. In denzelfden kring loopt men rond,
heden, morgen , overmorgen , en nog eens overmors
gen.
Ik laat u oordeelen hoe groot een ramp een regen.
agtige dag , in zulke om1landigheden , moet baaren.
De naargeestigheid der Hoofdtlad in Slachtmaand kan 'er
niet by vergeleeken worden. Altoos, myn waarde Heer,
heb ik gedagt dat 'er neer kwellings dan vermaaks is
in de uitípanningen der lieden van de groote wereld.
Ledigheid op zichzelve is een ftraf zo groot , dat het
ons roet rede verwondering baare , waarom zo , veelen
zich die vrywillig aandoen. Naauwlyks ken ik eene leevenswyze, welke de voorkeuze niet verdient boven die
van volftrekte ledigheid, en zodanig is , met zeer weinige
uitzonderingen, de leevenswyze der Brongasten. — Le•
digheid is, ondertusfchen, de ééuige kwelling niet, aan
welke zy zich blootgeeven. Zy onderwerpen zich aan
ongelegenheden van veelerlei foort, jammerlyke en kostbaare intrekken • zwaare knevelaarven, en over 't geheel
aan eene Gehivertpilling , op welke het onmogelyk is,
niet eenig genoegen, terug te zien. %Vat, by voorbeeld,
kaai
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kan zo belachlyk weezen, als te zien, dat Mannen en
Vrouwen van aanzien en verftand zich zetten, om, met
ruime hand, het elendigst fpel, een worp van drie gelyken, met den teerling te fpeelen; en over het wel laagera
daarvan met verrukking te fpreeken by alle voorko.
mende gelegenheden. Deezen morgen hadt een jong
Heer van aanzien een Kinderfpeelgoed gewonnen, en die
winst was de ftoffe van het onderhoud te Cheltenham!
Welke uitwerkzels de Bronplaatzen hebben om gezondheid aan de Zieken te verfchaffen, kan men afneemen uit het getal der Zieken, die, in de daad, een zeer
klein gedeelte van het geheel uitmaaken, Bath of Bristol
misfchien uitgezonderd. Margate , Brighton en Cheltenham, zyn enkel Verlustigingsplaatzen, en de voeglykheid
of onvoeglykheid van dezelve te bezoeken kan men zeiden uit eeuig ader oogpunt dan dit befchouwen.
Wanneer de verkwisting toeneemt , en de naavolging
van het leeven naar de Mode meer algemeen wordt,
zullen deeze Plaatzen , naar evenredigheid , meer bezoeks krygen; en de Hoofdpad zal, voor eenige maanden in 't jaar, den naam krygen vats een hoogst ongezond verbl^ f.
Overal waar de last des tyds drukt zullen weinige
dingen behaagen. Op zichzelve nietsbeduidende kleinigheden worden voor Lediggangers van aangelegenheid.
Het tegenwoordig Brongezelfchap vindt zich, tot verbaazens toe , vermaakt niet het oog te vestigen op: Gene Vrouw
van aanzien, die, op verfcheide wyzen, 't •zélve verlus.
tigt. Zy danst, en aller oog is op haar geflaagen; zy
gaat na de Bron, elk volgt haar. Haare Kleeding is een
voorwerp van belang, niet om de fraaiheid of fmaak wel
daarin doorftraalt , maar om de zonderlingheid; uit -kegedoscht als eene Indiaanjche Prinfes , rookt zy Tabak
volkomen op de wyze der Oosterlingen. De fchoonheid
van haar gelaad ligt , ten fpyt der, aanfchouweren , bedekt onder een dikke laag blanketzel, en de welgevormdbeid van haare enkels kan men alleen gisfen uit de prope^rheid van haare laarsjes. Men verhaalt my , dat zy
Méestresfe der Mode is; dat Cheltenham zonder haar niets
zou beduiden; dat zy milddaadig is , en veel aan de armen geeft. Dit laatfte kan veel afdoen. Immers zal men
moeten toeftemmen, dat, wie de armen gelukkig maakt,
verfchooud mag worden als zy zichzelve belachlyk aan.
Aelt.

Ik
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ik vrees , myn Heer, dat ik langer op dit onderwerp
fïil geftaan heb, dan eenigen van onze Vrienden, aan welken ik weet dat gy deezen Brief zult toönen , goed zullen keuren. Doch ik kan my zelven niet ligt onttrekken
aan zekere wyze van denken. Ik ben geen vyand van
vermaak; in tegendeel, ik wensch, by voorkomende gele
deel te neemen in `de meeste, welke by ons plaats-genhd,
vinden. Maar ik wenschte:, dat de Liefhebbers van een
vermaaklyk leeven bedagten dat zy redelyke Sc'iepzels
zyn, en dat de tyd ons niet getchonken is om denzelven, als kinderen, te verbeuzelen.
Onmogelyk was het my, hier, even als by andere
Bronnen, niet op te merken , dat de jonge Juffrouwerr
zeer gereed een floutheid van voorkonen aanneemen ,
welke onbevallig en onvoeglyk is. Verkeeringen tusfchen
jonge lieden van beiderlei Sexen worden hier op eenets
zeer gemeenzalmen voet voortgezet; want een jong Heer
is, in de daad, een zo noouig vereischte by eene Familie,
party, dat, indien uien niets zeer bekend ilegts van hein
weete, by zelden ongenoo.tigd gelaaten wordt.
De Brontyd te Cheltenhatn duurt tusfchen de vier en
vyf maanden, naar geiai^ge het we@r zich toedraage. Het
gezel(chap beloopt doorgaans boven de vyfhonderd, De
Inwoonders der Stad fielt men op omtrent twee duizend.
Eenige nieuwe Huizen worden 'er gebouwd, waar voor
men zeer veel vraagt: de voordeelen van op goed geluk af
huizen aldaar te bouwen , waar van ik reeds gefprooken
heb, hangen noodwendig af van den prys, dien de Modes
van jaar tot jaar, teelt op het bezoeken deezer Bronplaatze, De aanwas der Volkrykheid , in eene Stad die
voornaamlyk gehaat uit op zyn tyd we4erkomende 'Trek*
vogels uit de Hoofdflad , moet zich vry gelyk bly.
ven; de voordeelen van Vreemdelingen te trekken, on.
vast zynde, zyn niet altoos zeer weuschlyk, noch altoos
aanleidelyk tot eerlykheid. Deeze aanmerking hebbe met.
als eene algemeene , en niet byzonder tot deeze Plaats
behoorende, op te vatten.
Het eenig Handwerk, 't welk te Cheltenham gedreeveta
wordt, •is het maaken van Katoenen Kouten; de Vrouwen en Kinderen van de laagte foort vinden bezigheid
in het gereedmaaken en fpinnen van het gaareu voor de
Koufenweevers,
Ik ben, enz.
(De volgende ter eerJt gelegenheid.)
sow
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HOiTENSIA , OF HET AANflCLANG DER OPENHARTIGHEID TUSA
SdHEN EGTGENOOTEN.

Eene nieuwe Zedelyke Vertelling, door den Heer DE mARMONTEL.

Livernon was begaafd met hoedanigheden,
welke men menigvoud veréénigd aantreft by de fchoone
Sexe, fchoon dezelve doorgaans met elkander in tweeftryd zyn.
Zy werd gebooren met eene deugdzaame ziel, een teder hart,
en eene leevendige verbeelding. Zy hadt desgelyks twee met
elkander onbettaanbaare Opvoedingen ontvangen. De eene onder het oog van eene uitifeekende Moeder, die haar bellen dig aanmaande tot Voorzigtigheid en Zedigheid; de andere van
haaren Spiegel, die haar eiken morgen zei, dat zy fchoon was,
en gevormd om aller harten te vermeesteren.
Zy trouwde aan den Marquis DE \ERVANNE, in het bloeiend5
van haare jeugd en fchoonheid, en leefde met hem drie jaa
in een onafgebrooken gelukílaat. Het éénige, 't welk men-ren
op dit Paar te zeggen hadt, beflondt hierin, dat zy in gezel
te naauwlettend op elkander waren.
-ièhap
Ongemerkt, egter, werd de gelleidheid baars Mans op haar
min in 'r oog loopend, en men merkte op, dat zyne Vrouw
min onverfchillig was ten aanziene van de Bewonderaars die
haar o'Tringden. Wanneer een van beiden niet flipt op het
be(temde uur kwam, zag men dat de ander min dikwyls op
het horloge keek, en niet langer zo afgetrokken fcheen. „Nu,"
(dus fprak men in den kring hunner kennisfee,) „ beginnen
„ zy redelyk te worden. 't Is zeer voegelyk , dat, naa de eerde
verregaande vervoering, zulk een hevige drift wat bekoelt.
„ Hun gezelfchap zou ondraagelyk geworden zyn, indien zulk
eene verk?eefdh id aan elkander langer geduurd hadt."
Maar, fchoon een hoop Bewonderaars de jonge HORTENSIA
omrirgde, en fchoon zy, zonder een uit dezelve uit te kippen,
hunne hulde niet fcheen te verfmanden; fchoon de Marquis,
daarenboven, van zynen kant, zyne Egtgenoote niet vergëzelde mee de onaflaatende geduurigheid, welke een Man een
zo lastig weezen maakt in 't oog van den Aanbidder der be..
koorlykheden zyner Vrouwe, bleef alles getuigenis draagen van
hunne gelukkige Egtvereeniging, en zes jaaren waren verllreeken zonder het min (Ie wolkje van ongenoegen; wanneer men,
op het onverwagtst vernam, dat deeze Egtgenooten gefcheiden waren , dat HORTENSIA terug gezonden was aan Naare
Moeder , op het oude Kasteel van Livernon, 't geen deeze
Dame in een afgeleegen Lendfcbap bewoonde.
Dit
ORTENSIA van
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Dit nieuws gaf floffe tot duizend gisIngeu ; maar niemand
kon zeggen, wat hy bepaald dagt over deeze ongelukkige ge.
beurtenis. HonIENSIA, uit den aart bevallig en goedaartig, ver
geleed, om haare f^ïoonheid en geluk en, noch-gafmenht
de kwaadaartigheid van haare eigene Sexe, nochi de losbandige
tongen der Mannen , konden haar eene dwaaling van aanbelang ten laste leggen. Zelfs veronder(leld zynde. dat zy onbedagt een verkeerden. ftap begaan had, zo kon haar Man, die
zyne voorgaande galante zeden weder hadt aangenomen , en
geen onverfchillig aanfchouwer was van nieuw opdaagende
Schoonheden , niet geheel vrygefprooken worden. — Naa
alles wel gewikt en gewoogen te hebben , hadt HORTENSIA
zich met zo veel welvoegelykheids gedraagen , dat men , vOor
deeze gebeurtenis , nooit iets ontdekt halt 't geen het minfie vermoeden kou baaren. Doch, 't geen VERVANNE boven al
aan berisping onderhevig maakte, was de hardheid van hart,
met welke men zeide, dat by zyner weenend Vrouwe dert
troost geweigerd hadt van in haare ballingfchap haare eenige
Dogter te mogen medeneemen; en diensvolgens befchouwde de
fatfoenlyke Wereld hein, zints dien tyd , als een onnatuurlyk
Monfler.

Voor VERV aNNE was het van geen beduidenis, wat men van
hein mogt zeggen in eene Wereld , waar hy niet langer gezien werd , en waarin hy niet wilde verkeeren. Hy werd
verteerd door een zielsverdriet van éene geheel andere fo.00rt;
het zielsverdriet om uit zyn hart te verbannen het denkbeeld
eener Vrouwe. door hem zo lang bemind.
De trouwloosheid , haar ten laste gelegd , hadt, helaas 1
maar al te zeer het voorkomen van eene o.nbetwistbaare baar
zou eene overmaat van zwakheid geweest-blykheid:nt
zyn , eene verfchooning te zoeken , waar geene verichoothug kon plaats hebben. „ Hoe," mogt by zeggen, „ hoe
„ kan ik twyfelen aan haare fchuld, naa haar gezien te hebben
„ in de armen `van eenen trouwloozen Vriend , die my zo
„ veel beleefdheids bewees , met geen ander oogmerk , dan
,, om my van mynen Vrede te berooven. Met de verfoeilyke
„ kunflenaaryen der vleitaale, waarop by zo meesterlyk is afgerigt, verleidde hy, ongetwyfeld, het ongelukkig Schepzel,
„ dat onfchuldig na hein luisterde , misfchLn zonder te he„ merken welk een valftrik haar gefpannen werd. Welk een
„ fchande voor de Maatfchappy zyn de Snoodaarts , die dus
fpeelen met de Eer, met den Vrede, van een geheel Gezin!
't Is de trotsheid der Vrouwen, haare Coquetterie en
„ ligtgeloovigheid, welke haar bederft! Maar wy, die onze
„ jeugd doorbrengen in het uitvinden van kunt enaaryen , oir:
„ over haare zwakheid te zegepraalen, met welk eene breng .
beid fra!fen wy haar, indien zy engelukkig der verl.idinge
ten
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„ ten prooije vallen! hIoe zeer verfoei ik in een ander een
„ misdryf, waaraan ik zelve even zeer fchuldig flaa 1 En,
;, met welk eerie getlrengheid tiraf ik eene zwakke Vrouw,
, veel min misdaadig dan ik ! Nogthans, helaas naa haar aan, gebeden te hebben , bemin ik haar nog genoeg om medely•
„ den met haar te hebben, en haar val te beklaagen! Maar,
door eerre onwedertandlyke aandrift voel ik my tegen haar
, opgezet, en het zou ondoenlyk weezen voor myu hart, met
„ het haare zamen te Hemmen. Ik ben nimmer- gebrekkig ge, weest in het volbrengen van myne belofte aan haar. Zy,
, zy alleen , heeft haare beloften verbrooken, en niy bedroo„ gen. Aanbad ik haar ten eenigen tyde , ik wil haar nooit
weder zien; het zou my bysterzinuig maaken. Steeds zou
„ ik haar befchouwen als in de armen van een Medeminnaar.
Dat denkbeeld is by my onuitwischbaar , en zal my plaagen
zo lang ik leef!"
Daarop zich herinnerende naare bedrieg lyke liefkoozingen
en tedere taai, zelfs in tegenwoordigheid van den verraadlyken
D'ONVAL, dien zy beminde, riep hy uit : „ Neen , neen, nooit
, zal de herinnering van Naare trouwloosheid vit myne geheu•
„ genis gewicht werden; het beeld van mynen Medeminnaar
is voor my ais een ichriklyk Spookzel , dat altoos tusfcheii
ons beiden zal haan ! Zy verlangt haare Dogter! — Neen,
„ myne Dogter is de haare niet langer. Zy heeft allen regt op
„haar verbeurd! nimmer zal myne Dogter the nen gaan, en de
„ kunst leeren, om een ligtgeloovig Egtgenoot te vleijen en
te bedriegen!"
De troostlooze VFRVANNE bleef dus, negen !lange jaarerf, een.
zaam en vergunde niemand by hem te komen. Zyne Dogter
werd zorgvuldig in een klooster opgevoed : zy hadt nu en
dan vryheid om aan haare Moeder te mogen fchryven: doch
naare Brieven moesten onder het oog der Abtdiste komen. I)e
1Vlarquifinne drukte, in haare antwoorden, alleen in algemeene
bewoordingen , haare finert uit over de fcheidiug van haare
Dogter ; maar het moederlyk hart Hortte duizend tederheden
zit: en onder de wyze raadgeevingen, waar mede haare Brieven waren opgevuld, werden gehoorzaamheid aan haares Vader,
en onderwerping aan diens wil, íteeds, als de heiligtie pligzen, aangedrongen.
VERYANNG, aan wien zyne Dogter deeze Brieven mededeelde, las en herlas dezelve in fine. Maar . wanneer hy zich
aan bedenkingen overgaf, riep hy menigmaal zugtende uit:
„ Hemel ! hoe veele alleruitmuntendtte bekwaamheden heeft
„ een oogenblik van zwakLeid onteerd! I-Ioe veel goedheads,
en deugds , mogelyk , is vernederd door eene onbedagte
drift
I 1ORTEI\SJA fprak, in haare Brieven, weinig van zichzelve,
-
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en vermeldde bykaris nimmer iets van den fiaat haarer gezond
beid. floe zeer haare Domier SYLVIA, op het ernlIig.t, begeerde ties Benig berigt te bekomen , kwam de Moeder niet
verder dan tot de bekentenis, dat zy zich verzwakt voelae.
Dus tragtte zy veeleer haar verval van kragten te bedekken,
dan te erkennen.
Voor de oude Mevrouw, heare Moeder, was dit maar al
te blykbaar. Mevrouw DE LIVERt\ON zag de toeneemende verzwakking, en poogde een hulpmiddel daar tegen te vinden. —
„ jch myne waarde Moeder," fprak HoRr,NNsIA, „ het hulp„ middel, of liever de eenige verzagting, voor my zou weezen,
„ dat ic myn Kind zage
Drie dagen daar naa ontving VERVANNC van Mevrouw DE
LIVEENON den volgenden Brief: „ 1Vlyn Heer ! ik kan voor
„ u niet langer verbergen , dat de gezondheid myner Dogter
y , zeer zigtbaar afneemt. Zy verlangt zeer haar Kind te zien.
„ In den laat, waarin zy zich gebragt vindt , kunt gy de
,, wreedheid niet hebben om haar deezen troost te weigeren.
Weldra, helaas! zal zy u ten prooi laaten van een langduu„ rig en onverli cbaar berouw : want uw hart is goed, en
zal, in het einde, regtvaardig weezen. Spaar uzelven, ten
„ mintien, de bist re gedagte, van aan eene Poeder het ge„ noegen geweigerd te hebben om haare Dogter te omhel„ zen en haar het laatst Vaarwel te zeggen, eer zy — ik
„ kan dat wreede woord niet fchryven. ik ben eene
„ Ivloeder , en voel liet oogenblik , wanneer ik niet langer
„ Moeder zal weezen. Vergun ons, myn lleer! d.;eze
laatfte gunst. Ik fineek ze u op myne knieën af. Binnen
t ne maand zult gy uwe SYLVIA weder hebben:"
Op het leezen van deezen Brief werd het hart van den ongelukkigen VERVANNE door droefheid vaneen gereeten.
„ Is 'er dan niets," boezemde by uit, „ is 'er dan niets dan
de dood, die in myne oogen den mistlag van een zwak fierveling kan verzoenen ? Om haar te iraffen heb ik haar negen
jasren in ballingfchap doen zugcen; en, op dit oogenblik, nu
zy, mogelyk, den laat!ien adem uitblaast, haast ik my niet
dm haar te zeggen, dat ik het haar vergeef! — ja, myn
hart vergeeft haar alles ; en ik wilde myn leeven verbeuren ont
Maar welk eene ontmoeting:
het haare te verlengen.
welk eerie pyniging zo voor haar , als voor my zelven! Zal
ik heenen gaan, en haar verbysteren door een verwytend ftilzwygen? Zal ik heenen gaan, en in een hart, door kommer
uitgeput, zoeken na gevoelens, niet van Liefde, (want de
enkele naam van Liefde moet voor altoos by ons haa lyk
weezen,) maar van edelmoedige en opregce goedwilligheid.
Ach! indien enkele Vrien,ifchap, (Vriendfchap, waarvan agtng
de ziel uitmaakt,) ons kou vereenigen, zou ik heenen gaan,
et
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en my voor haare voeten nederwerpen. Doch kan de Egtge.
noot, wiens gezigt niet kan verdraagen worden zonder fchaaul•
te, en de Vrouw, wier fchande hy onophoudelyk moet zoeken te vergeeten, ooit Vrienden weezen ? 1Jeen , medelyden gebiedt my haar nimmer weder te zien. Dan, dat ik haar
den laatíten troost niet weigere. Beledigde Liefde heeft geen
regt om de Natuur geweld aan te doen." Den volgen
den morgen vertrok SYLVIA, vergezeld van eene vertrouwde
Dienstmaagd , na Lii'ernon.
Helaas! met welk een finert was de vreugde gemengd, die
deeze jonge Juffer gevoelde, op het zien van haare 1Vloeder!
Zy herinnerde zich haar gezien te hebben in den bloei der
fchoonheid , en zy kon haar thans naauwlyks herkennen. In
Tiede van de roozen , die voorheen op haare wangen gloorden , verfpreidde zich een vuurig rood op de bleekheid haarer vermagerde kaaken; en het vuur eener fluipkoortze,die haar
verteerde, blonk in haare door finert hol ítaande oogen. Doch,
fchoon zy meer veranderd geweest ware , zouden haare traanen, haare ontroering, haare hygende boezem, en de vreugde
welke zy gaf, op het zien van haare Dogter, de Moe--gil,
der hebben aangeduid. Een Moeder alleen kan , in de
daad, deeze onnavolgbaare aandoeningen uitdrukken Alles is
onverfchillig, met haare Tederheid vergeleeken. Alles is koud,
in vergelyking met haar hart. Zo ras zy haare dierbeminde
SYLVIA aan haaren boezem zou drukken, was al haar geleeden
leed vergeeten.
De nagten bragt zy in treurigheid door; maar als de mor.
genítond haare Dogter aan haar wedergaf , fcheen de natuur
haare fmerten op te fchorten, en SYLVIA dagt dat haare Moe
der uit een zagten flaap opwaakte. — Bykans eene maand
verliep 'er in de uitboezemingen van wederzydlche tederheden , de Itreelendite gemeenzaamheid , en den aandoenelykfleii
ommegang. De Lesfen , welke HORTENSIA aan Naare Dogter
gaf, ademden niets dan deugd; maar in deeze gefprekken, waar
in de Vader ten allen tyde inkwam , werd de naam van Egtgenoot bykans nimmer genoemd ; geen ééne klagre omtrent
hein ontglipte de lippen van haar , die hy dood deedt treuren.
In 't einde, in fpyt van de begogeling, waar in de Moeder de Dogter poogde te houden, voelde zy zich afgemat,
en, denkende dat zy nog maar weinige dagen leevens overig
hadt, befloot zy SYLVIA te laaten vertrekken, 't zy om haar de
finert te befpaaren van haar uiteinde by te woonen , ' t zy
om de oogenblikken der ontbindinge zichzelve gemaklyker te
maaken.
„ Gaa heen, myn dierbaar Kind," zo fprak zy, „ keer tot
„ uwen Vader weder. Gy zult den Winter by hein doorbren„ gen,
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gel!, en in den Voortyd , indien ik zo lang leeve, zult gy
„ hem beweegen om toe te ftaan dat gy my weder bezoekt.
„ Zeg hem alles wat teder is in den naam uwer Moeder , die
„ hein altoos beminde, en altoos zal beminnen!" Toen haare
traanen met die van het fchreiend Kind mengelende , gaf zy
haar een Koffertje, nevens een fleutet ; haar verzoekende , te
zweeren, dat zy het nooit zou openen, v^iór dat zy niet meer
onder de leevenden zou weezen. SYLVIA beloofde dit met een

eed, en vertrok met een door droefheid geheel beklemd harte.
VERVANNE wagtte met ongeduld op de wederkomst zyner
Dogter. „ Hoe verlegenmaakend ," riep by uit, „ is het
„ zich met de ftrengheid van een haatend hart te gedraagen, ter„ wyl het geen haat voedt , en wreed te weezen met eene
„ gevoelige Ziel ! Ach! Indien 'er, om haar ten leeven in ge„ zondheid weder te brengen , niets meer noodig ware dan
„ al myne gevoeligheid in haare armen af te leggen; indien
„ zy den moed hadt om dit te begeeren, jalourfche en bele.
„ digde liefde, ja zelfs eer, bezwáarlyk vergeevende eer, zou
„ te vergeefsch my poogen te rug te houden. Ik zou hee„ nen gaan om haar te zien, en het leeven eerier ongelukkige
„ Vrouwe te redden."
Deeze aandoeningen , zo natuurlyk voor een welgeplaatsc
hart, en nogthans zo ongemeen, verkreegen nieuwe kragt, toen
zyne t'huisgekomene Dogter hem verhaalde, in welk een flaac
zy haare Moeder verlaaten hadt, wanneer zy hem vermeldde al
het tedere , met welks overbrenging HORTLNSIA haar belast
hadt. „ Ach! myn waarde Vader ! " voegde SYLVIA 'er
weenende by, „ hoe is het mogelyk dat eene zo deugdzaame
Vrouwe, eene Vrouwe die u aanbidt, die nooit heeft op.
gehouden van u ce beminnen , die nimmer van u fpreekt
dan met de uiterfie hoogagting, die my duizendwerf herhaald heeft, dat myn eerie pligt rtas myn Vader te eerbie.
den, te beminnen, en hem gelukkig maaken; hoe is het
mogelyk dat zy wegkwynt en fterft, afgefcheiden vara haa„ ren Egogenoot ? Gy het zints lang my ftilzwygen opge.
„ legd ten opzigte van deeze voor my onverklaarbaare fchei„ ding, en ik heb altoos dit verbod gehoorzaamd — maar"
Op deeze woorden viel VERVANne haar in de reden; zeggende:„ Dogter ! daar zyn Familie-geheimen , welke het voegelyk is dat geheimen blyven voor iemand
„ van uwe jaaren. Uwe Moeder betuigde geen verlangen om
,. my te zien, deedt zy wel ?" — Zy deedt het sliet vol
— „ Wel ! hou u dan gerust, dat tusfchen een Man-frekt.
en Vrouw, die zo veel agtings voor elkander behouden,
„ eene rede moet weezen voor zo lang eene affcheiding, om
„ welke te weeten het Kinderen niet past zich nieuwsgierig
aan te fellen."

,,
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SYLVIA liet , in gehoorzaaming van 's Vaders hevel , af van
eeuigen verderen aandrang; en voedt, zo ras zy alleen was, irt

traanen en zugten eenige verligting.
De i Dienstmaagd, die SYLVIA op de reis na Naare Moeder
vergezelde, hadt gezien dat de jonge Juffer over dit, Koffertje
zat' te tèhreien, 't welk zy zorgvuldig op haar fchoot hieldr.
7y merkte op, dat deeze dit bedryf in eenzaamheid vaak her.
h alde , en, zonder het Koffertje te openen , de oogen treuri5
op 't zelve gevestigd hield, of 't zelve kuschte met alle te.
,

kenen

van

eerbied

en

tederheid.

Ongerust over de oorzaak en de uitwerking van deeze aan•
houdende treurigheid , oordeelde zy zich verpligt . hiervan
den Vader verflag te geeven. Zy deelt hein in de gelegenneid
komen om zyne Dogzer te zien, op hit oogenblik, als deeze,
niet oogen vol traauen, het Koffertje beschouwende , de woorden herhaalde : „ Moet ãk dan onkundig blyven van haar Ge.
helm, tot dat zy eiut meer zal weezen!"
,. Dogter," fprak de :Marquis , wat is die kleine fchat ,
„ welks gezigt by u die ontroering verwekt ?" — eeze
(chat! myn Heer! antwoorde zy: ja, 't is, in de daad, een

fchat, en ik bid den Hemel, dat liet my nooit geoorloofd moge
weezen dezelve bekend te naaken ; ik beloofde lnyne Moeder
dit Koffertje niet te zullen openen dan nou dat zy
Zy kon het niet verder uitbrengen ; traanen en fnikken fmoord
den haare item. -- „ Hebt gy de Sleu^el," vroeg VE2vAN+
ja, ik heb dien; maar ik zal nimmer de gelofte, aart
NE,
, Jonge Juffers vats
myne Moeder gedaan , verbreeken.
„ uwe jaargin, SYLVIA, vallen nieuwsgierig.' — ;íc/2! neen
myn Heer ! Ik durf sen minflen voor my zelve inflaan.
„ Gy zoudt dit int meer zekerheids kunnen doen , als gy het
Koffertje my in bewaaring gaaft , en zelve den Sleutel
hieldt." SYLVIa gehoorzaamde en gaf het Koffertje
.

over; doch met dien wederzin, welken wy gevoelen, als wy
affcheiden van iets, ons overdierbaar.

(liet Vervolg in

't

naastkomend Stukje.)

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAP.
PEN, EETKEKKELYK.

PROEVE OVER fOVENMAATIGEN ROUW, OF DROEFENISSE.

(Uit het Engelsch,)

—
Some grief fhoivs much of love,
But much of grief /hews f ili Jar/te want of wit.
SHAKESPEARE.

een Hartstogt, of Aandoening onzer Ziele, valt moeílyker te verftaan en te ontvouwen, dan de Rouw,
of Droefenisfe. Dezelve is van het allervermengdUa
foort; ons opleidende, wanneer wy ons tot onderzoek
zetten, tot duizenderlei bedenkingen, aanmerkingen, en,
mogen wy 'er byvoegen, tot onoplosbaarheden.
De Rouw, van den eenen kant befchouwd, doet zich
op als redelyk, vol genegenheids en regttnaatig; doch,
van een anderen kant bezien, nadert dezelve tot dwaasheid,
wreedheid en ongerymdheid. -- Dezelve verfchilt var}
alle andere Hartstochten ; fterker, fmeitlyker en langdquriger, uitwerkzelen hervoortbrengende , als mede het ge
eerre grooter maa --lukendbryvzsleni
te Hoorende. Even zeer wraaken wy de geheele afweezigheid als de overmaate ; doch op zeer verfchillende
gronden. De eigenlyke maate, hoe verre wy aan den
Rouw bot mogen vieren, kennen weinigen, en • als men
die kent , kan men zich 'er niet aan houden ; dewyl
dezelve altoos werkt naar gelange van den voorafgaan.
den ttaat van zwakheid of fferkte, van verwyfdheid of
manlykheid , bedagtloosheid, of diepdenkenheid, onzer al.
gemeene gefteltenisfe.
De hoofdoorzaak van den Rouw, van die Droefenisfe,
welke vergezeld gaat van de geweldigfte uitwerkzelen,
is de dood van eenen teerbeminden Vriend of bloedverwant. Droefenis over de Onheilen van anderen mag
eigenaartiger Medelyden heeten , en verfchilt van die ,
Hh
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waarover wy fpreeken , door ons aan te zetten tot het
Te werk ítellen van zodanige maatregelen, als kunnen dienen om het onheil te verligten , of geheel weg te neemen : terwyl de andere en alle haare werkzaamheden
enkel beífaan in de aandoening des gemoeds van den
overblyvenden ; 'en tot geen ander nuttig einde iets ver
daad, dezelve heeft haare nuttigheden in-mogen.Id
het algemeene zamenflel; zy maakt een gedeelte uit van
die genegenheid, welke ons aan elkander hegt, goedwilligheid , onderlinge verdraagzaamheid , baart; hei geheel
uitblyven daarvan merken wy aan als een te en van een
ongevoelig hart.
De Dood eens Vriends van langbeproefde wederzydfche toegenegenheid is, ongetwytéld, een van die rampen , waar tegen wy, te vergeefsch, de kragt onzer Wysbegeerte en de Vertroostingen des Christendoms Rellen.
De moed van een Mensch is zwakheid, wanneer de genegenheid weigert haare behulpzaame hand te bieden.
Van alle verliezen zyn de onherftelbaare het moeilykst
te draagen , en van al zulke verliezen kan men de
Dood van een Vriend , dien wy bemind hebben, en die
ons weder beminde , niet vooraf befchouwen zonder af
niet ondervinden zonder boezemfinerte. Vriend.-fchrik,en
fchap is het kostlykfte , verzagtendite, onfchuldigfte en
heilzaamfle, inmengzel in den beker des leevens. Wanneer
deeze ons ontvalt, denken wy dat ons alles ontvallen is,
en wy houden al het overblyvende voor laf , fmaakloos
en onnut. De Ziel wordt te midden van de zamenleeving treurig, vindt zich eenzaam onder de menigte, en
hooploos, fchoon omringd van onderileuning: de beste.
fteun is weggenomen: de droevige rouwdranger geeft zich
zelven over aan de knaagendile bedenkingen over het
voorheen gebeurde , en wanhoopt aan geluk in het toekomende.
De Droefheid over het verlies van een Vriend, hoe
groot ook , kan nog verzwaard worden als 'er het verbreeken van den band der Bloedverwantfchappe bykomt.
De verlooren Vriend kan een geliefd Kind , een Egtgenoot , eene Vrouw, een Broeder, eene Zuster of ander
Nabeffaande, weezen. In zodanige gevallen is het verlies
te onherflelbaarder: naardemaal, by alle welgeplaatfie harten, die betrekkelyke genegenheden de 1lerkíle banden
van Vriendfchap zyn, en, ééns verbrooken, niet weder
a^neengehegt kunnen worden ; terwyl het niet onmogelyk
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lyk is, zelfs in vry ver gevorderde jasren , weder Vrienden te verkrygen , gelyk aan die ons door den dood outrukt zyn. Maar, wanneer Droefheid ontftaat uit eene
vereeniging van Liefde en Bloedverwantfchaplyke Toegenegenheid, dan zal dezelve ongetwyfeld in de geweldigste
gedaante te voorfchyn treeden.
Veele voorbeelden ontmoeten wy dagelyks van de heilboze uitwerkzelen van geweldigen Rouw. By eenigen
brengt dezelve eene verdooving en geheele opfchorting
van alle vermogens te wege, welhaast in den dood eindigende. -- By anderen, daar de Droefheid logt vindt
in traanes, en uitboezemingen van finert , blyft dezelve ,
des ondani:s, aan het hart knaagcn, droogt de leevensbron op , en doet het ongelukkig voorwerp ontydig ten
grave dwalen. By nog anderen veroorzaakt die
Droefenis eene onmiddelyke 'verbystering van zinnen ,
welker herítelling foms twyfelagtig is, en fours oogenbliklyk voorgekomen wordt door eene daad van wanhoop. Het is eene treurige gedagten dat dit de gevolgen zyli van eene naauwe deugdzaame .verknogtheid.
Het algemeen gevoelen des Menschdoms is gunftig, ten
aanziene van die ongelukkïge Rouwdraagers. Te hoorera
zeggen, dat iemand van Rouw gellorven is, verwekt eene
gemengde aandoening van de tederlle agting en geneg nheid.
De maat van Droefenisfe hangt , in alle gevallen, af
van zekere omftandigheden onzer Lichaams- of Zielsge.
fteltenisle. De Vrouwen zyn over 't algemeen meer overhellende tot Droefenisfe dan de Mannen; 't welk deels
ontltaat uit een hoorveren graad van tederheid in de
Ziels• en deels van zwakheid en ligt aaudoenlykheid der
Lichaamsgetteltenisfe. In de daad, zy zyn meer onder
aan bovenmaatigheid in alle deugdzaame Harts--worpen
tochten dan de Mannen. De flerke gezondheid des
Lichaams , de rustigheid der Ziele , en altoos veranderende afwendingen der Mannen , beletten hun al te lang
op één denkbeeld Uaan te • blyven. Zy kunnen zich buiten begeeven op de werkzaame tooneelen der bedryfvolle
wereld , verfcc eide bezigheid vorderende verbintenisfen
aangaan , die de Ziel onledig houden , en verwydering
in veelerlei opzigten verfchalfen aan de aandagt , die, op
één enkel voorwerp, by aanhoudenheid, gevestigd, bys.
terainnigheid zou hervoortbrengen. Vrouwen hebben
deeze voordeelen niet; zy kunnen zich niet bedienen 'v
die
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die plaatsveranderingen , welke verandering van denk
medebrengen. Misfchien zyn de Vrouwen des.-beldn
gelyks door de pligten der Sexe aan een meer' beperkten
kring van vermaaken bepaald, en stellen, uit dien hoofde, hooger prys op de Vriendfchap dan de Mannen; dewyl. de vertroostingen der Vriendfchappe noodzaaklykst
zyn in een ílaat die der eenzaamheid het naaste bekomt.
Wy houden ons, daarenboven, verzekerd, dat., in a'.e betrekkingen, van Dogter , Zuster , Vrouw of Moeder,
haare verkleefdheden fl-erker zyn dan die der Mannen.
Op deeze aanmerkingen mogen eenige uitzonderingen
vallen: ik had niet ten oogmerke een regel vast te fellen boven uitzonderingen verheven , en is het niet
noodig de Sexe ten koste van de waarheid te behaagen:
doch ik denk, dat het geftelde zich op de Vrouwen in
't algemeen laat toepasten, en, dit toegeflaan zynde, heb
ik alles wat ik tot mvn oogmerk verlang.
Droefenis zal ook in rnaate veranderen naar den ouderdom, dien men bereikt heeft. De Droefenis van Kinderen is ras voorbygaande; die van de Jeugd meer treffend en geweldig ; doch voor verligting vatbaar. „ In
„ het afneemen der jaaren," zegt Dr. JOHNSON, „ is de
„ Droefheid van korten duur: 't zy dat wy met gemak
draagen 't geen vdy langen tyd gedraagen hebben ,
„ of dat wy, ons in die jaaren bevindende, waarin wy
„ ontdekken, dat op ons minder agt geflaagen wordt,
„ ook minder op anderen agt geeven ; of dat wy met
een vlugtiger oog nederzien op rampen , aan welke
„ wy weeten dat de hand des doods welhaast een ein„ de zal maaken." Maar, fchoon by Oude lieden
de Droefenis zelden van langen duur zy, moet men toeílemmen, dat ze dikwyls, in zulke gevallen, de droevig.
lie uitwerkzels baarde. De vroegtydige Dood van een
flegten Zoon, of zyn Leeven, indien by 't zelve doorbrengt in eene aaneenfchakeling van misdryven , zonder
lioope op beterfchap , heeft de gryze hairen van veele
Ouders met kommer doen ten grave daalen. In 't laatfie
geval, nogthans, moeten wy aanmerken, dat de Droefenis waarfchynlyk vermengd is met aandoeningen van eerre
andere abort, met verontwaardiging , affchrik, gewonde
hoogmoed en te leurgeftelde hoope.
Verfchillendheid van Gefteltenisfe zal ook onderfcheide
graaden van Rouw en Droefenisfe te vege brengen.
Vrolyke, weinig diepdenkende, Perfoonen zyn zeldzaarn
vat-
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vatbaar voor deeze Aandoening, in eene vry groote , en,
mag men 'er mogelyk byvoegen, in eenige beminnelyke
maate. Hunne Droefenis moge geweldig weezen , doch
dezerve is enkel eene aandoening der zenuwen, verwekt
door de naare vertooning des Doodbeds, en het gezigt
van een leevenloos lichaam , dat, korten tyd geleeden , ge.
heel vrolykheid, leeven en lust, was. Dezelve verdwynt
vry fchielyk, en ruimt gereed plaats in voor meer ver
denkbeelden, laat weinig fpooren agter, en zei--maklye
den eene vertederde herinnering des overledenen. -Onbedagtzaame Losbollen, zy, die met den Godsdienst
niets ophebben , of in een ffteeds herhaalden kring van
vermaaken rondloopen, zyn nog minder gefchikt om door
Droefenisfe te lyden. Het weezen der Rou ve beflaat in liefde tot den afgeflorvenen, welke Lieden van
den befchreeven Rempel doorgaans betoonen door hun
zeldzaam te bezoeken als zy ziek zyn , door zich zo
fchielyk en zo ver mogelyk van hun te verwyderen als
zy den laatften adem hebben uitgeblaazen; ten einde zy
alles vermyden wat firekt om hunne Vermaaken te ftooren, door hun te herinneren wat aller Menfchen einde
zodanige Perfoonen kunnen wy onmo•-lykotis.Van
gelyk waare Vriendfchap verwagten , of ooit hoppen
dat zy ons met waare Droefenisfe zullen betreuren.
De maat en duurzaamheid der Droefenisfe zal veel,
en misfchien altoos, afhangen van de maate der íterkte
of zwakheid der Ziele, onafhangelyk van alle andere bedenkingen. De Droefheid van een verstandig Man ver
zo veel van die van eenig ander Mensch, als zyne-fchilt
daaden daarvan zouden onderfcheiden zyn in eenig an
der bezwaarend geval. Menfchen van een goed hart,
doch zwak verfland, lyden veel by geweldige -en door geen
rede betoomde Droefenisfe. Wy weeten allen, hoe bezwaarlyk het is een troostloozen troost te . fchenken ; wy
onderftaan het zelden met eenige hoop op een gelukkigen uitslag; weetende dat de Lyder best aan zichzelven
worde overgelaaten. Heeft de Rouwdraagende niets in
zich om de overmaat zyner Droefenisfe op te weegen;
kan by met geen genoegen agter-, met geene hoope voor
zien; kan men hem niet beweegen om de zaak-wards
in en by het licht van den Christlyken Godsdienst , of
als een Wysgeer, te befchouwen; dan moeten wy zyne
geneezing aan de werking des tyds aanbeveelen, en aan
die verzwakking der Geheugeuisfe, welke zo wyslyk ge.
Hh 3
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fclhikt is om den last der mensclilyke etenden te verligten.
Menfchen, in tegendeel, van een fterker geestgei eltenisfe, die den aart der Smerte, hun overgekomen, naagaan,
de einden , waartoe dezelve ftrekt, overwoogen , en het oog
tot de hand, die kastydt, opgeheeven hebben , die weeten op welk een prys liet menschlyk leeven gefchat, en
met welk eene fchaale de geneugten en ongeneugten tegen elkander moeten opgewoogen worden, zullen niet
bedroefd zyn als de zodanige die geene hoope hebben. Hunne Droefenis is opregt, doch manlyk; duurzaam, maar
onderwerpelyk. Zy treuren in ffilte, zonder de wegen
der hetnelfche Voorzienigheid te bedillen door uitgeboezemde klagten. Zy denken met de tederst gevoelige
Rouwe om den hun ontrukten misfchien wegge
te midden van gezondheid, eer, rykdom, en nutheid-rukt
in hun geflachte! Nogthans voeden zy de nederige hoope , dat de Afgeftorvene hun flegts eene dagreize voor.
uit gegaan is, dat zy eerlang by hem weder zullen komen -- wederkomen — om nimmer op nieuw te fcheiden.
De Droefenis van zwakke Zielen vervoert hun me.
nigmaal tot het ftorten van geweldige luidrugrige klagten , gepaard met handwringingen , — bedsyven die
aan het Godlasterende grenzen, en tot een gedrag, zo
kwellend en martelend voor hunzelven als lastig voor
hunne Vrienden , en onteerend voor de naagedagtenis des
Overledenen. Zy ftorten over allen dezelfde weéklagten
uit, zonder onderfcheid te maaken tusfchen wegneemingen , die men onder de goedgunffigfte fchikkingen des
Hemels te tellen hebbe, en die meer ondoorgrondlyke
en fchielyke tugtigingen , welke gepaard gaan niet zeer
bedroevende omstandigheden , en misfchien met oneere
voor de overblyvenden ; tusfchen het vreedzaam Sterfbed, waarop een Christen zynen laatf}en leevensadem met
de fireelendfle gerustheid uitblaast , en het fchandelyk
Schavot , waarop een verhard veroordeeld Overtreeder
voor zyne misdryven boet; tusfchen de zagte ontbinding
van de welvoorbereide, en geheel aan Gons fchikking onderworpene, Ziel; en het fchielyk einde van hem, die in
een oogenblik wordt weggeraapt, met alle zyne misdaaden
op zyn hoofd.
De Tyd , heeft men gezegd , is het Geneesmiddel der
1)roefenisfe ; en mogelyk zal dezelve, in de meeste gevallen, die kragt betoonen. Zeker gaat het, dat de Menfchen,
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fchen, zo de Rouw niet eenige lichaamskwaale heeft aan
zelden na eenig ander hulpmiddel omzien. Doch,-gebrat,
waar de Droefenis diepe wortels gefchooten heeft , moge
de Tyd dezelve verzagten en geregelder doen worden,
nogthans zullen 'er duizend geringe omftandigheden voorkomen om dezelve leevendig te houden, en nadeelige
uitwerkzels te wege te brengen. Een beter middel dan
de Tyd kunnen wy vinden in den Christiyken Godsdienst,
in de verpligtingen, welke dezelve oplegt, en in de vertroostingen, welke dezelve verfchaft.
Laaten wy , in de eerde plaatze , overweegen wat
Droefenis en Rouwe is ; dat , met fterke Liefde tot
den Overledenen een nog grouter maate van Zelfliefde
gepaard gaande , deeze ons aanzet om dien Dood meer
te betreuren, onzent- dan zynenthalven. Niemand, ver.
trouw ik, zal zeggen, dat 'er iets betreurenswaardigs is
i<n den Dood van een braaf Man. Waarom dan al die
Droefheid, welke onzen Geest afmat, onze Gezondheid
benadeelt , onze Leevensbezigheden verhindert , en ons
afiteerig maakt van de pligten , der Maatfchappye verfchuldigd, te vervullen? — Wy kunnen zo onkundig niet
weezen , dat wy niet zouden weeten, dat zulk eene bovenmaatige Droefenis den Dooden geen voordeel kan
aanbrengen, noch eenig nut doen aan de Leevenden. De
Overledene is heenen gegaan na de plaats voor alle
Menfchen be(lemd, om de Belooning te ontvangen, voor
de Deugd weggelegd. Hy is nu verre boven het bereik van
alle de moeilykheden en bekommernisfen, die den Mensch
op 's leevens loopbaane vergezellen en drukken. Hy
heeft de fmertlyke beproevingen van ziekte ert fmerte
doorgeworfteld, met onbezweeke Godsvrugt, en een onwankelbaar vertrouwen. Wat is 'er in dit alles, om de.
bovenmaatigheid der Droefenisfe te regtvaardigen? Verregaande Rouwe over zulk eenen grenst aan benyding zy.
ner Gelukzaligheid.
Zoudt gy, indien het in uwe magi geIleld ware,, hem
weder te rug roepen? Zoudt gy, voor een enkel oogen.
blik, de gedagten huisvesten , otn uw Vriend uit zynen
tegenwoordigen Staat weder te brengen tot zynen voorigen?
Of, indien gy denkt, dat gy u zoudt kunnen regtvaardigen
in het uitboezemen van zulk eenen verkeerden wensch: ,
van welk een aanbelang zyt gy in de fchaal van menschlyke
verdienílen , dat de belluiten der hemelfche Voorzienig.
held., om uwent wille , moeten veranderd worden ? —
1
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Gy zyt een Christen en gy belydt de gevoelens van een
Christen. In wiens hand wilt gy dan de befchikking van
's Menichen geluk plaatzen ? Denk veeleer , uit wiens
hand gy nu wenscht die magt te ontneemen. Beef, dat
gy zo verre genaderd zyt tot den rand der murmureeringe van den Godloozen , en de vermetelheid des Godlasteraars. Beef, dat gy, voor een oogenblik, hebt
durven morren tegen de Wysheid van hem, in wien gy
betuigt te leeven en te beweegen, en van wien gy uw
bellaan ontvangen hebt.
Men zal mogelyk zeggen, dat de hartbreekendfle Droef.
heid, wegens het verlies van een Vriend, kan plaats hebben , zonder eenig vermoeden of oogmerk om de wyze
fchikking der. Voorzienigheid, in hem weg te neemen, te
bedillen. -- Het zy zo; en gy moogt het verdedigen,
net te zeggen, dat gy een Vriend verlooren hebt, hoedanig een de geheele Wereld u niet weder kan geeven ;
dat gy jong zyt, en niet weet zulk een Vriend weder te
vinden, dat de proeve gevaarlyk, en de gelukkige uitflag
bykans onmogelyk, is; of dat gy oud zyt, wanneer het
te laat is om nieuwe 'verbintenisfen aan te gaan, en dat
gy verweezen zyt om - den avondstond uws leevens te
flyten in een treurig herdenken van een geluk , 't welk u
jiiet meer kan ten deele vallen.
Zyt gy volkomen verzekerd, d Mensch! dat het is gelyk
gy het neder{telt , en uit zal loopen zo als gy voorzegt?
]Hebt gy alles wat Vriendfchap heeten mag -in dien Overle.
denen bezeten ? of is de Wereld zo verhard, zo ongevoe3ig, dat 'er geene verbintenis overblyft voor deugdzaasnen Ouderdom, geene verbintenis die het laatfte tydperk uws beaaans zo gelukkig kan maaken als het
eerfie.
Dit zyn enkele begogelingen , meer (trekkende ter eere
van den .Gellorvenen , dan bellaanbaar is met de orde
der dingen in de Zedelyke Wereld. --- Gy kent u
zelven weinig, indien gy denkt, dat al uw geluk met
uwen Vriend ten grave gedaald is , of dat het geluk
van eenig Mensch geheel van een ander Mensch Moet af
-hange.
„ Ten aanziene van de hevigíie en finertvolfle Droe.
,, fenisfe," om my van de woorden eens uitmuntendcn
Schryvers te bedienen, „ welke ontftaat uit het verlies
,, der zodanigen, die wy met tederheid beminden, ftaat
aan te merken, dat de Vriendfchap, tusfchen Sterve, s lin-

OVER IIOVENMAATIGEN ROUW.

449

„ lingen , op geenen anderen voet kan worden aange.
,, gaan, dan dat één van beiden, in eenig volgend tyd„ perk, zal moeten weenen over het verlies van den an.
„ deren. Deeze Droefheid zal altoos den Overblyven„ den eene vertroosting verfchaffen , geëvenredigd aan
„ zynen Rouw; want de finerte welke by gevoelt , hoe
„ grootdezelve ook moge weezen, is zyn Vriend out,, gaan.»
In het afgaan onzer leeveusdagen beginnen wy onszelven aan de Vermaaken des leevens te onttrekken , en
de botviering aan Droefenisfe kan eenigermaate tot een zo
belangryke zaak medewerken. Maar in den vroegen
leeftyd zich aan buitenfpoorigen Rouwe over te geeven,
uit het denkbeeld dat ons Geluk met onzen Vriend be.
graaven is, en dat gy nimmer een ander zult kunnen wedervinden, is de hoogíte lofreden over den Dooden, ten
koste van de Leevenden. Misfchien heeft uw Vriend
Benige hoedanigheden bezeten, welke gy niet gereed in
eenen anderen zult aantreffen; doch bedenk welke deeze
waren, of zy volítrekt noodzaaklyk tot uw Geluk behoorden , dan of zy alleen tot uw Vermaak medewerkten? of gy in het treuren daarover u niet zelfcoekend
aanflelt ? en of gy, deeze dervende, waarlyk iets verliest?
Onderwerping aan den Godlyken Wille is een rede
welke op alle Menfchen rust; en die,-lykeVrpigtn,
gepaard met eene regtmaatige waardeering des Menschlyken Leevens, niet kan misfen af te weertin wat waarlyk
finertlyk en onvoeglyk is in Droefenisfe. — Wat wy
ook mogen verliezen in den Dood van eenen Vriend, het
ontflaat ons niet van de overblyvende Pligten deezes Leevens. Veel min behoort het ons te berooven van de hérinnering, dat het Menschlyk Leeven een zamenmengzel is
van Vreugde en Droefenisfe; dat het derhalven een Raat
is van Beproeving, van voorbereiding tot iets van meerder belangs.
De veelvuldige herinnering hiervan behoort by ons de
rechtmaatige hoogagting , die wy voor onze naastbeltaan.
den en dierbaarl}en in dit leeven hielden , niet te verminderen. Wy moeten de Droefenisfe niet te fehielyk ver
ons overgeeven aan de koude en gevoellooze-dryven,of
begrippen eener troostlooze Wysbegeerte ; in tegendeel,
wanneer wy den Dood onzer Vrienden in dat licht befchouwen, 't welk de Christlyke Godsdienst ons fchenkt,
Hh5
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zullen onze Zielen het re chte evenwigt verkrygen tuEfchen de uitfpoorigheid van tederheid én van gevoelloos beid. Gelyk de bekende kortilondigheid deezes 'Lee.
vens onze Driften behoort te maatigen, zo behoort Bezelve ook onze Oogmerken te bepaalen , en ons te leeren, dat wy, 't geen wy genieten, met maatigheid moeten genieten, en dat onze begeerte nooit de grenzen van
nederige hoope behoort te o verfchreeden.

WAARNEEMING WEGENS EENE ZEER BYZONDERE BORST ZIEKTE, EN BERIGT VAN HET GEEN MEN DESWEGEN
DY DE OPENING VAN HET LYK ONTDEKT HEEFT.

(Uit het Latyn vertaald.)
e Heer van ..... oud 26 jaaren, had, uit hoofde
van flerke verhitting, reeds eenige reizen eene Bloed
gehad, waarby zig in de maand Augustus Bene-ipuwng
aanhoudende Koorts voegde , welke men voor eene Zin
hield. De Lyder befpeurde geen pyn in de-kingorts
zyde, maar wierd gekweld door een geweldigen hoest,
niet het uitwerpen van eene etteragtige Rolle met eenige
ftriempjes bloed vermengd , welke vervolgens tot eene
sleepende Koorts , . vergezeld van eene flerke engborftig}leid , en eene aanhoudende loozing van etteragtige fluimen, overging. Omtrend het midden der maand September hield deeze etterlbozing op, nu en dan ontflond
°er eene drooge hoest, terwyl de engborftigheid en fleepende Koorts bleeven voortduuren; men vermoedde, dat
de oorzaak daarvan in den onderbuik gezogt moest worden.
Op den 6 January des volgenden jaars, zag de Schryver den Lyder voor het eerst; zyn fpraak was vry, maar
de ademhaaling kort; de pols ,zeer fuel; liet lichaam vermagerd; de wangen, voornamelyk de linke, roozekleurig , zo als men gewoonlyk by teeringachtigen waarneemt; de pis had een etterachtig bezinkzel; de eetlust
en tlaap waren goed, met een maatigen dorst; de onderbuik was, zo als uit alles bleek, niet bezet; de inameding was gemakkelyk , maar 'er volgde - terftond een
tirooge hoest op; de lichaamsbeweegingen waren moeijelyk, niet by gebrek van kragten, maar alleen uit hoofde
der
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der belette ademhaaling. Uit de ongemeene beklemdheid
der borst, oordeelde de Schryver, dat zig in beide de
borstholten etter moest bevinden , en wel in een nog
beflooten zak , uit hoofde van de gemakkelykheid waar
mede de Lyder op beide zyden konde liggen, van den
droogen hoest, en der voorafgaande borstziekte zonder
pyn. Voorts was 'er geen ander kenteken ,dan dat de Lyder verhaalde, dat hy, geduurende den tyd van deeze Ziekte,
altyd eene zonderlinge gewaarwordinge in de linkerborst
gevoelde, voornamelyk als dan, wanneer hy, te bedde
liggende, zig van de eene na de andere zyde omkeerde.
Een der gewoone Geneesheeren geloofje, dat 'er eene
flagaderfpat (Aneurisina) plaats vond, en hiervan wilde
hy alle de toevallen afleiden. Hy bleef ook in dit gevoelen volharden , toen zelfs, wanneer de ziekte reeds
aanmerkelyk verilimmerd was ; voorgeevende, dat 'er nu
nog eene verettering der Long zoude by gekomen zyn.
Na verloop van agt dagen, ontdekte de Lyder op die
zelfde plaats, alwaar hy te vooren die zonderlinge ge
gehad , eene zekere beweeging , die-watordingh
men, 'nadat de Lyder behoorlyk geplaatst was, met de
vinger ontdekte , tusfcheii de tweede en derde valfche
ribbe, op den afíland van om trend twee handen breedte
van den ruggraat , plaats te hebben, en die volkomen
met de ademhaaling overeenkomftig was ; zo dat het
fcheen, als of dit gedeelte der borst, by de inademing,
door zekere vloeilloffe wierd uitgezet , welke by de uitademing weder opgetrokken wierd.
De Schryver oordeelde , dat dit volflrekt geene flagaderfpat, maar een etterzak, en wel zodanige , die met
het borstvlies (Pleura) vereenigd Was, zyn moest. Op
den 26 February wierd, in 't byzyn van verfcheide Ge.
neesheeren, de Operatie verrigt, nadat vooraf de opper
een bytend middel was doorvreeten , dewyl-huidor
de Lyder een affchuw van het mes had; maar door de
wond ontlastten zig niet anders dan eenige weinige drop.
pelen bloed , en , in Ltede van etter , lagt: men flak
toen een plukzel ter lengtes van een duim, en die tot in
de borstholte doordrong, in de gemaakte, opening.
By het eerfle verband, 't welk 32 uuren daar na gedaan wierd, bevond men, dat dat gedeelte van liet pluk.
zei, 't geen tot in de borstholte geitrekt had, met etter,
en het overige met bloed , doortrokken was, zonder dat
men op dien tyd, of naderhand, Benige uitdringende lubt
meer
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meer ontwaar wierd: de Lyder, doof voor alle vermaaningen, wilde, hoe zeer men hem daarom bad, niet op
de linker-, maar altyd op de rechterzyde liggen, waardoor de opening, nu aan zich zelf overgelaaten, binnen
den tyd van 8 dagen, en liet uitwendig zweertje binnen
4 weeken , genas , ondertusfchen dat eene uitteerende
Koorts hand over hand toenam: op den 3o Maart, toen
de wond byna geflooten was, ontlastten zig evenwel tog
nog cenige weinige taaje etterachtige deeltjes; vervolgens
alles weder geneezen zynde, kon men 'er geene beweeging meer ontdekken. By de aanhoudende uitloozing van
etterftoífe kwam een flerke doorloop, de ligging des Ly.
ders bleef beftendig op de rechter zyde, en eindelyk op
den 3a May volgde zyn dood.
Toen het Lyk op den rug gelegt was , zag men de
rechter zyde van de borst aanmerkelyk opgezet; de onderbuiks ingewanden bevond men volmaakt gezond; de
linker long was hier en daar aan het borstvlies gegroeid;
een etterzak, in het midden aan het borstvlies gehegt,
voornaamelyk onder de tweede valfche ribbe , had de
grootte van een ganzen-ey, was half gevuld riet eerre in
kleur en vastheid volmaakt gelyke etterftoffe, als de Lyder van boven ontlast had; bedraagende ten naasten by
een bierglas vol; het litteken der borstfl:eek bevond men
oortrend eene lyn hooger, dan de zak; het onderlle gedeelte der Long was rood en ontftooken, het boventte
was gezond. Aan de rechter zyde vond men eene etterborst , bevattende omtrend vier groote bierglaazen vol
dunne ftoffe , waarin eenige verdikte deeltjes dreeven,
voorts, even zo als in de andere zyde, zonder de miníle reuk; de Long had de grootte flegts van een vuist;
de luchtpypen in beide de Longen waren vol etter; 'er
waren geen knoestgezwellen, en het Hart was gezond.
Het bleek, dierhalven, dat, by de Operatie, het mesje
den etterzak wel- geraakt had, maar flegts even, en dat
het liggen des Lyders, op de tegengeftelde zyde , al te
veel gelegenheid tot het fluiten der gemaakte opening
heeft gegeeven, waarom dezelve dan ook tot geene behoorlyke ettermaaking konde gebragt - worden, te meer,
daar de overige Geneesmeesters hiertoe ook hunne toeitemming niet wilden geeven. De ontlaste lugt is niet
uit de borstholte, maar uit de Long zelve, voortgekomen, en hierdoor kwam het , dat de Lyder daar door
ook geene verligting konde befpeuren , als mede dat men
by
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het
lidteken reeds ge
by de volgende verbanden, toen
'er niet meer van ontdekte. Dat men, na-maktws,
dat alles geneezen was, niets meer op het gevoel van
den etterzak ontdekken konde; dit wierd veroorzaakt om
dat ter dier tyd die zak gebrooken was, gelyk de uitgeworpene (toffe duidelyk aanwees.

IE WORDING DEK BERGEN.

(Overgenomen uit 4 View of Nature, in Letters to a Tra.
veller among the Alps, by RICHARD JOSEPH SULLIVAN, Esq.
F. R. S. & F. A. S. Uitgegeeven in 1794.)

D

e oplosfing, welke men gegeeven heeft, wegens de
voortbrenging van eenige Bergen, door het vastfiellen van Vulcanifche uitbar{Iingen , werd naderhand, door
zeer kundige Mannen, toegepast, om reden te geeven van
het beftaan aller Bergen, welke zy ook mogten wee zen.
De Heer PALLAS ondernam het, door 't geen hy voor
ontwyfelbaar gebeurde zaaken hieldt, het oude gevoelen
te wederleggen , dat de Bergen uit het water hervoort
kwamen. Hy reisde, op bevel der Keizerinne van Rusland, door de Landen haarer Heerfchappye in Europa em
,Afia, en bevondt, in den loop van een naauwkeurig en
vermoeiend onderzoek, dat de hooge eerfte ketens van
Bergen in Siberie alle Granit waren, met een grondflaig
van Quartz , meer of min gemengd niet Spats, Mica,
en kleine gedeelten van Bafalten, zonder orde verfp reid,
en in ongeregelde brokken. Deeze oude rotzige zelfttandigheid, en het Zand voortgebragt door derzelver ontbin.
ding, bieldt hy voor den grondlag van het geheele Vasteland. Die Granit vondt hy nimmer in laagen of bed.
dingen; ze was in klompen, of in hoopen, boven elkander opeen geftapeld, en nooit het minfle merkteken of
den gering[ten voetflap vertoonende van Verfteening, of
den indruk van iets geórganifeerds. Daarenboven beweerde hy , dat, behalven deeze eer(le Bergen, 'er andere
voorkwamen van een laater herkomst. Deeze noemde hy
Bergen van de tweede of derde foort: de eerstgemelde,
uit Schist beftaande, waren, iyns oordeels, voortgebragt
aan de zydeu der eerde i3ergen, door de ontbinding van
de
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de Grgnit; de laatstgemelde ont(Ionden uit overblyfzels
vary de Zee, opgeheeverr en overgevoerd door de uitbarltingen van Vulcanen en daar op volgende Overfiroomingen.
Op , eerie veronderftelling eenigzins hier naar gelykende,
hebben anderen zeer vernuftig beweerd, dat de Bergen
onwederfpreeklyk voortgebragt waren door Vulcanen, en
geen Vulcanen door Bergen. „ De geheele gronddag
„ van het Eiland Ifchia," fchryft Sir WILLIAM HAMILTON, „ omtrent achttien mylen in den omtrek , is ge.
„ vormd van Lava, De groote Berg, op dit Eiland,
„ in vroegeren tyde Epomeus en nu San Nicolo geheeten ,
„ welke bykans zo hoog is als de 1/efuvius, werd al,, lengskens opgeworpen, en het geheele Eiland is uit Zee
,, voortgekomen." Dezelfde Wording fchryft hy aan den
Vefuvius toe. „ Want waarom," zegt hy, „ zou niet
„ de Vejuvius, in een verloop van eeuwen, ter hoogte
van tweeduizend voeten gereezen zyn, daar men weet,
„ dat de Montagne Nuovo, by Puzzole, uit het Lucri„ nisch Meir, in één nagt opkwam ?" — Doch dit
was geene nieuwe Leer. Een ltaliaansch Schryver gaf te
Venetie, in den Jaare MDCCXL, een Boek uit, waarin
hy beweerde, dat de Bergen in de Zee opgekomen waren
door onderaardfche Vuuren, en met zich gevoerd hadden
de Schelpvisfchen en andere Zeelichaamen, welke men doorgaans op den bodem van den Oceaan vindt. Zelfs in uooK s Discóurfe on Earth-quakes , in denjaare MDCLXXXVII[
in 't licht gegeeven, wordt gewag gemaakt van den bodem der Zee , als opgeheven door onderaardíche Vuuren ; uit dit beginzel geeft hy reden van de Schulpen,
welke men in de Bergen aantreft, en komt het hem niet
onwaarfchynlyk voor, dat Aardbeevingen medewrogten in
het veroorzaaken van den Zondvloed.
Maar een Berg, te Taberg, in Zweeden, wordt gezegd
geheel te be[faan uit Yzer-erts; (de eenige Erts, ondertusfchen , waar uit men ooit bevonden heeft dat geheele Bergen zamengefteld waren,) vier honderd voeten
hoog, en omtrent drie mylen in den omtrek paalende;
deeze fchynt geene ftellige verklaaring toe te laaten; maar,
in tegendeel , ons tot het vast befluit te brengen , dat
geene veronderstelling, tot nog uitgedagt om de Wording
der Bergen op te losfee, voldoende bevonden is, of boven tegenfpraak verheven. Geen Y7.er -erts werd bezyden den voet van deezen Berg gevonden. i -let fcheen als
of
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of dezelve door kunst daar op het land was nedergezet, en nogthans worden 'er beenderen van Dieren in
de binnenfee fpleeten gevonden.
Het is eene zaak die geen twyfel overlaat , dat 'er
eenige Verhevenheden op deeze Aarde zyrr, zeer oneigen
Bergen genaamd ; weinig anders zynde dan hoopen van
Asch en Puimlleen, door Uitbarífingen opgeworpen, aangegroeid, en tot groote klompen gezet. Die Hoogten,
nogthans, leveren geen genoegzaamen grond op tot wederlegging vare het gevoelen, dat de Vulcanen, verre van
de oorzaaken te weezen tot het vormen van Bergen,
rechtítreeks het tegendeel zyn , en allerzekerst firekken
om dezelve te verlaagen en te verwoesten (*). De Aarde wordt veeleer nedergedrukt , dan opgeheeven , door
le kragten daar onder werkende. — Geen Vulcaan,
geene Aardbeeving, bragt ooit, by menfchen heugenis, dat
geen voort, wat men een Berg noemt. Die fchok zou
te groot weezen voor onzen Aardkloot. Is 'er, onder alle
de ontzettende gebeurtenisfen , voorgevallen binnen den
tyd dat men des aantekening hieldt , immer ééne geweest, waaruit een bewys kan worden opgemaakt , dat
'er een Berg van Granit ontllondt? Het tegendeel zou
ik denken waarheid te weezen. Daarenboven, de gefteldheid der inwendige deelen maakt het ongelooflyk , dat
gevaarten, zo eenpaarig , zo geregeld, voortgebragt zouden
weezen door fchielyke Uitbarf ingen , of andere fprongswyze Schokken der Aarde.
BORELLI merkte ten deezen aanziene op, dat het Vuur
van een Vulcaan niet voortkomt uit het middelpunt,
noch uit den grond, eens Bergs; maar vare den top; en
dat de branding nimmer dan tot eene geringe diep.
te ging. BurFON omhelsde het zelfde gevoelen , en
hieldt maande, dat de Stoffen, uit de Vulvamen voortkomende, altoos dezelfde waren met die men op den top
der Bergen vondt, alleen misvormd door verkalking, en
het .verfinelten der Metaaldeeltjes , daar in begreepen.
„ Vuur," fchryft hy, „werkt, zo als men weet, gelyklyk
aan alle zyden , het kan , derhalven, niet na boven
„ werken met eene kragt genoegzaam om groote flee-

„ nen een halve myl hoog te brengen, zonder eene
„ daar aan gelyke weder-werking op den grond, en aan
„ de
(*) BUFFON.
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„ de zyden. Waarom dan, indien de Vulcanifche floffe
„ diep ligt, komt dezelve niet uit de Vlakten, waar de
„ wederftand minder is dan op den top der Bergen?
„ Hier is niet onbeftaanliaay mede , dat ze de oorzaak zyn
„ van zwaare Aardbeevingen , noch ook dat zy gemeen.
„ fchap hebben door onderaardfche toegangen. De re,, waarom men alleen Vulcanen op Bergen aantreft,
„ is niet zwaar om te ontdekken. Grootere hoeveelhe„ den van Mineraalen, Zwavel, vindt men in Bergen,
„ dan in Vlakten. Bergen zyn meer onderhevig aan
„ den invloed der Lugt; zy ontvangen meer Regens en
„ vogtigheids , waar door de Mineraale zelfflandigheden
„ vatbaar worden voor eene gisting, die tot een trap van
„ daadlyke ontvlamming opklimt."
Dan , hoe vernuftig dit denkbeeld moge weezen , is
liet niet genoegzaam gegrond. Het Vuur moet veel dieper geíleld worden dan het middelpunt , of het voet[fuk,
der Bergen. BUFFON erkent, dat Vulcanen nooit betfaan
dan op hooge Bergen; en nogthans veronderíielt hy, dat
eenige met andere gemeenfchap hebben door onderaardfche
toegangen; de Uitbarl}ingen niet zelden ten zelfden tyde
voorvallende. „ Vulcanen," dus drukt hy zich in zyn
figuurlyken fly! uit, „ zyn vervaarlyke holen , welker
„ openingen dikwyls meer dan een halve myl in den
„ omtrek hebben, en zekere verbeeldingvolle Schryvers
„ hebben ze aangemerkt als Lugtgaten van het Middel,, puntig Vuur."
Wat ook anderen omtrent dit onderwerp mogen gezegd
Of BUFFON zelve gegist hebben , de uitkomst van kloeke
naafpeuring fchynt 'er voor te pleiten, om vast te l}el1en, dat de Vulcanen (en zy zyn aan geen Lugtftreek
byzonder eigen) noch eene noodzaaklyke, noch, in 't algemeen, eene toevallige , gemeenfchap hebben met andere
Bergen (*). Met de Zee, in de daad, fchynen zy onveranderlyk de naauwfte en onaf[cheidbaarfte gemeenféhap
te hebben. Alle Vulcanen, in een nog brandenden (raat,
heeft men doorgaans in de nabyheid der Zee aangetrof.
fen. De uitgebluschte, fchoon diep landwaards in gele.
gen, leveren overtuigende bewyzen op, dat zy de Zee
digt by zich hadden toen zy Vuur uitgaven. In Peru
rusten zy op Granit ; ia H`rfenland en Boheemen op
Schist;
() Krnwi 1:
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Schist; in Silefe, Italia, en andere Zuidlyke deelen van
Europa, op Kalkfteen ; en alle deeze zelf(Iandigheden
zyn onbetwistbaar van een wateragtigen oorfprong.
Onderaardfche Vuuren hebben algemeen in de ingewanden deer Aarde bellaan , en is 'er naauwlyks een
Land, waar men geene voetflappen aantreft van de ver.
woestingen daar door veroorzaakt. De Heer coNDANiIN&
fchreef, in den Jaare MDCCLV, dat alle Hoogten en
Bergen omfireeks Napels ruwe hoopen zyn van l'oll'en
door Vulvanen uitgeworpen, die thans uitgebluscht zyrr,
en welker Uitbarftingen , vroeger, dan de Gelchiedenis
reikt, voorgevallen , de Havens van Napels en Puzzols
fchynen gevormd te hebben. Langs den geheelen weg,
van Napels tot Rome, kon by de Lava nagaan. „ He
„ is onmogelyk," Ichryft by , „ voor iemand niet ten
vollen overtuigd te worden van eene volmaakte ge.
„ lykheid tusfchen de Voortbrengzelen van den hefu•
„ vius en die hy ontmoet by eiken voethap op den
„ weg van Napels tot Rome; -van Rome tot Viterbo ; en
„ van Rome na Loretto." „ Wanneer ik," vaart hy
voort, „ op eene verheven vlakte een ronde kom zie,
omringd met verkalkte rotzen , laat ik my niet be
„ driegen door het groen der omliggende velden; ik be„ merk terítond de overblyfzels van een ouden Vulvaan:.
„ Indien 'er een breuk in den omtrek is, ontdek ik de
„ uitloopplaats eener Lava. Indien 'er geen breuk plaats
„ hebbe, vormt het regen- en weiwater, daar verzameld,
„ doorgaans een Meir in den mon.l van den Vulcaan. Ik
„ hou de .4ppenynen en de Cordelliers voor ketens van
„ Vulvanen. Dan ik beweer niet , dat dit het geval is
„ aller Bergen. Ik kon dezelfde vertooningen niet vinden
„ op de Alpen; doch ik heb ze aangetroffen in Dau„ phir:e en in Provence, en de meeste Landen verfchaf„ fen 'er voorbeelden van."
't Geen de Fleer CONDnaILNF zegt, is zeker reetmaatig. De Kust van Paufilippo en Napels, de Capo d#
Monte, en de geheele klomp, door we ken de Catacum.
bes gehouwen zyn , is te eeneinaal verharde Tufa en
Piperno, zo gereed te onderkennen door de brokken van
diste Lava. De ftranden van de ruïnen van Pompeia tot
de Zee, twee mylen lang, weet men, dat gevorm,i zyn
van Puimfieen, Pozzolano en Asch, in den Jaare LXXIX
gevallen. Met één woord, de geheele bogt van de Baay
van Napels, van Stabea tot Baia, is niets anders an Vulca.
IIENG. I794.. No. 11,lii
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canifche doffe , door den !yd en menfchen - arbeid in
groeibaare aarde veranderd ('").
Over dit onderwerp gaf cie Heer M1CHELI, in den Jaare
MDCCXXXIII, eene Verhandeling in 't licht. Hy was
de eerfee, die de blyken van Vulcanifche voortbrengzels
opfpeurde in her i4ppenynfche Gebergte , bovenal in de
iiabuurichap van Radicofani.
De Waarneemingen , egter,, van CONDAMINL► fchynen
een ffterk fpreekend Pluk te behelzen, als hy beweert,

dat
(•) Onder het vertaalen deezer Waarneemingen van suLtrverr,
leezen wy toevallig het Derde Deel der Berigten omtrent de
Pruisfîfche , Oostenrykfche en Siciliaanfc,ie , Illonarchien, van een
Nedes landfchen Reiziger, in den Jaare MDCCXCII. Deeze,
de Heer MEERMAN, geeft hier van Bene befchryving, welke wy
niet kunnen naalaaten aan den voet deezes blads te plaatzen.
,, De geheele Golf van Napels noemt men dikwyls 11 Cratere,
„ in de vry waarfchynlyke veronderftelling,dat in de Jongeling, fehap der Waereld een Vulcaan van onmeetelyken omvang
„ hier gewoed Nebbe, en , na zyn voorraad van ontvlambaare
„ floffen byna te hebben uitgeput, ten laattlen zy ingeftort, en
door de Zee overdekt: zo dat de ganfche halve cirkel, die
;, thans deeze Golf omvademt, met Capri, Isfchia, Procida,
en hoe ook de overige Eilanden heeten , die van affland tot
„ affland na de andere zyde tegen hem over liggen, flechts als
„ Ruïnen moeten befchouwd worden van het oude muurwerk
des Colosfaalen Bergs en de Yefuvius als de eenigfle nog
• rookende en brandende mond van al het onderaardfche vuur,
„ 't geen hy te vooren in geheel andere 11roomen naar de
hoogte en in 't rond heeft gezonden. Doch ook deeze Zoon
„ is voor een ieder, die den Vader niet gekend heeft, een
„ eerbied inboezemend voorwerp. Fly heeft thans,by een om„ trek van io uuren gaans, langs zyne Bafis genieeten, eene
hoogte van boo voeten boven de o pervlakte der Zee, 't
„ welk de Ridder HAMILTON verzekert, wel rcoo meerder te
„ zyn, dan toen dezelve, nog geen dertig jaar geleeden, den
„ post van Groot-Brritannisch Minister aan dit f lof kwam bekleeden ; ook hebben veele lieden de Somma, dat is, de
„ niet brandende kruin deezes Bergs, honger dan die des te.
„ genwoordigen Craters gekend, welke thans de andere verre
„ boven het hoofd gewasfen is. De fcheiding van heide krui„ nen maakt een akelig , en niet uitgebrande Vuurftoffen over,, trokken, dal uit ; misfchien heeft de Somma wel te voores
den eigenlyken crater bevat, terwyl de tegenwoordige Hechts
aan een laater opwerpzel zynen. oorfprong verfchuldigd is."
bl. 153 en ia..
-
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dat de Alpen geen het mintl:e Spoor van een Vulcani-

fchen oorfprong opleveren. Des niet tegenftaande heeft
men langen tyd de Vulcanifche Wording van alle Biergen
flaznde gehouden. De Wysgeeren yverden voor dit ge
hevigheid, niet ongelyk aan de by hun-voelnmt
geliefde Hoofd(loffe. Doch zy lieten eindelyk af. Vera
dere waarneeming gaf aangroeiende waarfchynlykheid aan
CONDAMINE S begrippen wegens de Alpen. De Heer DE
SAUSSORE, die onverfchrokken Man, dat agtbaar cieraad
der Weetenfchappen, thans te Geneve, onderfchraagde dezelve in een zyner Schriften. „ Tot deezen dag toe,' $
luidt zyne taal, „ heeft men geen voetstap van Vulca„ nen, noch hier omfireeks, noch zelfs in geheel Zwita
„ zerland, gevonden; en, naa zelve veele plaatzen be,, zogt, en met alle mogelyke zorgvuldigheid het geheele
gedeelte van de keten der lflpifche Gebergten, 't welk
„ zich van Grenoble tot Infpruk uitfirekt, nagegaan te
hebben, heb ik, behalven eenige warmwater Bronnen $
„ geen het minfee teken van onderaardlche vuuren ge„ vonden." Doch, naa de uitgave van het Werkje,
waar by dus fchryft, heeft DE SAUSSURE zelve ontwyfelbaare overblyfzels van Vulcanen ontdekt; 't is waar,
niet onmiddelyk in de Alpen, doch niet verre van der•
zelver nabuurfchap.
'

---------------------------

IETS OPHELDERENI)S WEGENS DE OPDRAGT EENS WERK$
AAN GOD, DOOR DEN HEER GEORGE EDWARDS.

Ban de Hoeren Schryveren der Algemeene Radarland.
fche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN 1

Iet lang geleeden is door u geplaatst in uw ltten a
gelwerk een Verflag van het Leeven en de Werkere
van GEORGE EDWARDS (*) , waarin voorkomt zyne
,, Opdragt van een Deel zyner ' History of Ilirds aati
„ GOD (f), met eenige Aanmerkingen over dit Bedryf
deezes grooten Mans, die over 't algemeen niet onge,, grand
(*) Zie hier beven, bi. Zot.
(t) Aid. -- bl. 206.

„
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Onderdaags kwam my, iets naaziengrond zyn.
„ de, dit Deel zyns Werks in handen, en viel myu oog
„ op deeze Opdragt, en teffens op eene korte Voorre„ den, voor dit Deel geplaatst. Ik las een en ander,
en bevond de laat(le bykans eeniglyk ingerigt om die
Opdragt te verdedigen. Ik nam de kleine moeite om
,, dezelve te vertaalen , met oogmerk, om ze U toe te
„ fchikken, gelyk ik thans doe. Kunt Gyl. 'er eene
„ kleine plaats voor inruimen in uw Mengelwerk, my zal
„ genoegen gefchieden. Kan het gezegde van den Heer
„ EDWARDS zyn beftaan by allen niet billyken , het zal
„ hem ter verfchooninge mogen [trekken: terwyl dit korte
„ Stukje telfens een bewys oplevert van zyne denkwyze
over den Godsdienst. Ik blyf, enz.

Offchoon het my niet oneigen dagt, maar veeleer zeer
redelyk en regtmaatig voorkwam, aan CODE op te ofieren, of toe te heiligen, eenig dierbaar Eigendom of Zegen, welken wy van Hem ontvingen , zal nogthans de
ongewoonheid om een Boek aan den Grootes sCHePnrita
Drs HEELALS op te draagen , by de Menfchen eenige
Verdediging vorderen.
Zy zullen mogelyk toeftemmen, dat de Volken, in byna
alle Eeuwen, en op alle Plaatzen der Wereld, om hunne
Dankerkenteuisfe aan GOD te toonen , Hem opgeofferd,
toegebragt en aangeboden hebben, een gedeelte van de
Vermenigvuldiging, dewyl Hy, in zyne Goedheid, hun gezegend hadt met de Bekwaamheid, om de Vrugten des
Velds te teelen , of hun Vee te vermenigvuldigen : van
deeze offerden zy doorgaans de Eerstgebooren Dieren of
de vroegstrype Vrugten, welke men oordeelde de fchoon.
fte te weezen , en meest gepast om toegebragt te worden aan den Geever van alle goede Dingen.
Men zal my tegenwerpen, dat myne Offerande aan Gors
van eene Soort is, geheel verfchillende van 't geen Hem
doorgaande wordt toegeheiligd. Hierop dient ten antwoord , dat , myns oordeels , de Bekwaamheden van
's Menfchen Ziel, en zyn inwendig Vermogen om in de
wonderbaare Werken van den GROOTEN SCHEPPErt door
te dringen, en dezelve te bewonderen, Gaven zyn, verre
verheven boven die hem alleen tot Voedzel of Dekzel
dienen : waarom het meer 's Menfchen pligt is, GOD
dank
•
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dank te zeggen voor de Bekwaamheden zyner Ziele, dan
voor de Onderhouding zyns Lichaams.
Merkt iemand aan , dat dit Werk de Eerlle Vrugt niet
is van het Denkend Vermogen my gefchonken, en, uit dien
hoofde, niet zo waardig om CODE toegebragt te worden;
by weete, dat, fchoon de Dierlyke en Groeiende Lichaamen,
beter Vrugten in den beginne , dan naderhand , mogen
voortbreng^an, het anders geteld is met de Vermogens en
Bekwaamheden van den Geest, die, met de jaaren, door
Opmerking en lange Ondervinding, toeneemen; weshalven
de Ziel haare grootfte Volmaaktheid en Schoonheid niet
bekomt, dan in het laatlte gedeelte des Leevens; terwyl
het Lichaam het volkomenst is in de vroegere Tydperken.
Indien , gevoiglyk , een Mensch iets wil opofferen aan
het HOOGSTE WEEZEN, 't geen enkel een Voortbrengzel
des Ver,lands is, dan, dunkt my, moet het laatfte, 't geen
by bearbeidde, voor het volkomenst gerekend worden: om
deeze rede heb ik het Laatfte Werk van deezen aart, 't
geen ik ten oogmerke hadt af te maaken , aan GOD opge-

draagen.

Ik eigen CODE dit Boekdeel toe, in nederige Danker.
kentenislè voor al het goede , 't welk ik van ' Hem in
deeze Wereld ontvangen heb; en niet, dewyl ik my ver
dat GUI) Offeranden of Toebreng^ingen van eenige-beld,
Poort van de hinderen der Menfchen verwagt. Het is
voor myne Rede allerduidelykst, dat GOD geeue Offeran
den van ons behoeft , fchoon algemeene gewoonte Forniulieren ingefteld heeft, volgens welke de Menfcar,en hunne Verpligting en Dankbaarheid aan GOD betoonen. Men.,
fehen, die een gevoel hebben van Dankbaarheid aan GOD,
zullen altoos verlangen eenige uitwendige Tekenen van
die Dankbaarheid te betoonen: 't welk door geene foort
van Offeranden kon geíchieden, dan van zulke goede Gaven, als zy eerst van GODE ontvangen hebben.
Indien wy ons zelven aanmerken als Atomes van On .
volmaaktheid, by den ALMAGTIGEN vergeleeken, is het
onvermydelyk, dat onze Bedryven ten zynen opzigte vol
moeten weezen van onbeltaanbaare Ongerymdheden : en
het is zeker, GOD kan van ons geen Offerande, geen naar
Vonnriéhriften ingerigten Eerdienst , of woQrdlyk Gebed,
behoeven; doch Natuur en Rede leerera ons, dat, wanneer wy gevoe;ig aangedaan worden door de verpligtingen
die wy aan Goo hebben, uit aanmerking van zyn Alver
Goedheid, ons betpond in ons voort te bren--mogen
gen,,
11 3
;

46

IETS OPHELDERENDS WEGENS RENT, OPDRAGT.

gen , uit een chaos van donkerheid en verwarring, in Lee.
ven en Licht en redelyk Verfland; in ons te maaken tot
Heeren en Meesters van alle andere gefchapene Weezens,
die het gelaad deezes Aardbodems bedekken , dat onze
gemoederen zwellen van Daukerkentenisfe, Lof en Ver.
heerlyking, gepaard met de dieplle Vernedering en Aan
Goedheid van GOD, jegens ons-bidng.Eerot
allen, moet, myns bedunkens, ons natuurlyk loeren, dat,
daar een Gedeelte van zyne Liefde toegefchikt is aan ell:
hoofd voor hoofd, wy ook goedertieren en liefhebbend
jegens elkander moeten weezen: want het is zeker 's Menfchen Pligt, te beminnen, dien GOD bemint.
Ik hoop, niemand zal zich boten aan het geen ik
hier boven gezegd heb: want, dewy! dit Werk eene Na •
iuurlyke historie is, had ik bepaald ten oogmerke het to
te heiligen aan den GP OOTN GOD DER NATUURT , zo danig als ik denk dat alle Menfchen van verfland Item
ontdekken door het Licht hunner eigene Zielen; om wel
reden ik my van den by1anci der Openbaaringe niet-ke
bediend heb : 1choon niemand bereidvaardiger kan weezen, dan ik beu, om den Natuurlyken met den Geopenbaarden Godsdienst te paaren , zo verre men vindt dat
ze met elkander overeenílemmen. En ik geloof , dat
veele onzer beste Godgeleerden deze heide zo wel ver
hebben, dat ze bykans één en dezelfde zaak uit -énigd
Wat my zelven betreft , ik heb altoos myn-maken.
Wandel ingerigt volgens zulke Leerílellingen in de Openbaaríng , als aan myn Verfland voorkwamen met de Natuur, Rede en het gezond Menfchen Verband, overeen
te íbemmen: en ik geloof, daar zyn 'er weinigen, die
eene ingewikkelde toeflemming zullen geeven aan 't geen
hun voorkomt firydig te weezen met Natuur, Rede en
gezond Menfchen Verfland.

BIET CHARACTER VAN J. J. ROUSSEAU , GESCFIETSi
DOOR JAMES EDWARD SMITH,

M. D. F. R. S.

(Overgenomen uit diens Sketch of a Tour on the Continent.
k heb bevonden , dat het Charae` er van Rou 3EAU, waar.
j over men zo zeer verlchild en getwist heeft, van na
bezien, zich gunstiger, dan in den eerie opilage .,-derby
ver-

I
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vertoont. Ieder, die hem hier kende, fpreekt van hem met

de toegenegentte hoogagting, als den vriendlyk1 en, ongemaaktflen en zeítigflen, Man, en die zich in de verkeering
niets zonderlings aanmaatigde.
Tot geestdryvens toe gelteld. op de beoefening der
Natuurlyke Historie, en op LINNrcUS , dien by voor den
besten Verklaarder hieldt van haare Werken , was by
Reeds zeer verknogt aan allen, die met hem in deezen
fmaak overeen1teden. De i eminnenswaardige en uitleuntende Dame, aan welke hy zyne Brieven over de
Plantkunde fchreef, (temt dit toe, en houdt zyne naagedagtenisfe in de hoo gate eerbiedenisfe.
Ik waagde het , haar eenige vraages voor te {tellen, betreffende zom,nige onverklaarbaare bedryven zyns leevens, en meer byzonder over de menschhaatende verfchrikkingen en vermoedens, welke zyne laatfile leévensdagen
verbitterden. Zy fcheen dit laatstgemelde als niet geheel
ongegrond te houden; doch oordeelde, dat het grootendeels moest toegefcihreeven worden aan eene ongelleldheid van geest, waar over by te beklaagen en geenzins
te befchuldigen was.
De bekoorelyke Dogter deezer Dame vertoonde my
Bene Verzameling van Gedroogde Planten , vervaardigd
door ROUSSEAU, en door hem aan haar ten gefchenke
gegeeven , netjes geplakt op fchryfpapier , en onder=
fchreeven met de Benaamingen van LINNIEUS, en eenige
byzonderheden. De Plantkunde fchynt, in 't laatfte gedeelte zyns leevens, zyne geliefdPe uitfpanning geweest
te zyn; zyne gevoelens en gewaarwordingen ten deezen aanziene heeft hy met die klem en bevalligheid, hem
byzonder eigen, uitgedrukt in zynen Brieve aan LINrj us, te vinden in het journal de Paris; en van welken
ik het oorfpronglyke bewaar, als een hoogstfchatbaar overblyfzel.
Ik behoef my, by den waarheidlievenden Leezer, niet
te verontfchuldigen over de kleinigheden, welke ik op.
geef van een zo beroemd Charater. Zy, die alleen ppartydige begrippen gekoesterd hebben van ROUSSEkU-, zul
zich mogelyk verwonderen , dat zyne Naagedagtenis--len
fe in 'zegeninge is by Braaven. Deezen verzoek ik te
willen opmerken, dat ik niet byzonder het oog heb op die
Schoonheid, Styl en Taal, die uit(feekende plaatzen in zyne
Schriften, welke zyne Werken on(terfyk maaken; terwyl
de verdienlfen van eenige zyner vyanden alleen daar in be.
Ii 4
faan.3..
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faan , dat zy hem hierin eenigermaate gelykvormig zyn : ik
eerbiedig hem als een Schryver , by uitriek ,over 't geheel,
gun [tig aan de belangen der Menschlykheid, Rede en Godsdienst. Wanneer by immer een deezer drie onfchatbaare
hoofdbelangen be[érydt, verfchil ik van hem ten eenemaale;
doch wil , te dier oorzaake, alle zyne Werken niet ten
vuure doemen. Naardemaal de besten en Godsdien;}igIten myner Bekenden onder zyne grote Bewonderaars be.
hooren, (Erekt zulks, misfchien , om myn oordeel eenigzins
te zwenken; doch het is zeker verkieslyker zich te laaten
misleiden door de fchoonfte 'doelen van iemands Charac.
ter , dan zyne onvolmaaktheden ten voorwendzel te nee.
men om de fraaiheden van 't zelve niet te bewonderen,
of 'er zyn voordeel mede te doen.
Ook kunnen de gebreken of onbeflaanbaarheden in het
byzonder Character van ttovssEAU niets afneemen vart
de kieiche en Godsdienllige beginzelen , waarvan zyne
Werken overvloeijen. Waarheid is en blyft waarheid ,
van wiep dezelve ook komen moge. Geene onvolmaakt
kunnen eene in zichzel--hednrmsclykNatue
ve edele zaak benadeelen. tiet zou, by voorbeeld, dwaas
Christendom te verwerpen , om dat-heidwznt
pITRUS zynen Meester verloochende , of JUDAS heal
verraadde. Zeer bezwaarlyk zal men iets ft•gtender , opwekkender en vertroostender, leezen, dan het
Sterfoedde van JULIA. Haar Character is blykbaar ge
een Godsdienftig fterven.-fchetsnvorblda
Laaten wy hiervolgens oordeelen over den Schryver,
en niet volgens de twyfelingen en veel gewaagde uitdrukkingen, de jammerzalige vrugten van onregtmaatige ver
volging hem aangedaan, en van kwalyk Beduidde goede
oogmerken. En zou het Beenzins bezwaarlyk vallen, uit
de Verken van ROUSSEAU eene veel grooter hoeveel.
beid plaatzen aan te voeren, regtf'reeks (trekkende ter onderfleuning van het Christendom, dan die men Relt daar
aan vy andig te weezen. Het is eene bekende zaak, dat
by z,ch blootl}elde aan de befpotting van VOLTAIRE, om
dat by het Charter en den Dood van CHRISTUS boven het Chara^ter en den Dood van SOCRATES ver.
klief.
„ Maar by was," zeg±_ren zyne TegenfIreevers, „ lis•
tig, en geloofde in geene Wonderwerker." Indien by
in den Chriatlyken Godsdienst geloofde ,' zonder de tus.
fchen.
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fchenkomst der Wonderwerken om zyn Geloof te onderfchraagen , is dit een bewys zyns Ongeloofs ? Was
by listig, dit blyft voor zyne rekening. Ik heb niets te
doen met verborgene meeningen, of geheimzinnige ver.
klaaringen van eenig boek , althans niet van de Schrif.
ten eens zo vernuftigen en duidelyken Schryvers als RousSLAU.

Ongelukkig voor hem, was het geheele beloop zyner
Schriften te zeer aangekant tegen de heerfchende begrip.
pen; of ten minften regen de geliefde belangen der ge
onder welken by leefde; want bet ontbrak-zagvoernd
nimmer, of ergens, aan Schriftgeleerden en PharPeen , om
elke pooging , tot het onderwyzen en verbeteren des
Menschdoms , te dwaisboomen.
Te deezer oorzaake was het, dat ROUSSEAU, de eer
gehad hebbenae om de wraak te gevoelen van alle rangen van Tyrannen en Bygeloovigen, van een Koning of
Bisfchop van Frankryk tot een Magiltraarsperibon van
Bern, of een Zwitzers Leeraar, zich genoodzaakt vondt
de wyk na Engeland te neemen. In dit Ryk werd die
vervolgde met open armen ontvangen; met reden aangezien wordende voor een Martelaar van dien geest des
Onderzoeks en der Vrvheid , welke den grondtlag uit.
maakt van onze Engel/clie Staatsgefteltenisfe , en waarop
alleen onze Hervormde Godsdienst rust. Hy vondt zich
verwelkomt en bemind van de besten, en genoot in 't
byzonder de goedheid van onzen K'ning.
't is waar, dat eene zekere maate van zeer ligt ontfieekbaare aandoenlykheiid , gevoegd by de ongelykma-tigheden van eene geaartheid, te nedergedrukt door ver
ongezondheid, te wege bragt, dat ROUSSEAU-volgine
dikwyls biykbaar welgemeende vriendfchapsblyken , op
eene onbevallige wyze, ontving. Nogthans vermoed ik ,
uit de meeste der klagten van deezen aart , die ik ge.
hoord heb uit den mond van lieden daarin onmiddelyk
betrokken , dat hy niet zelden gelyk hadt. Maar, veronderfteld zynde dat hy te laaken ware in alle deeze geval
plaats lange naa de Uitgave zyner meest-len,zygrp
beroemde Werken. Was het dan niet zeer onregtmaatig,
dat zy, die hem verheven en befchermd hadden om die
Wei ken , hunne gevoeligheid tegen hein lieten blyken
om iets in zyn volgend gedrag ?
Verre zy het nogthans van my eene volkomene regtvaarIi 5
-
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vaardiging zyner Schriften op my te neemen. ík kaslap
alleen voor het algemeen goed oogmerk des Schryvers.
De Werken zelve moeten door eene onpartydige Naakomelingfchap beoordee(d worden. Ik Liel alleen myne eigene gevoelens voor ; doch ik doe het rondborílig ; het verfmaadende myne begrippen te verheelen ,
of om dat de Ongeloovigen ROUSSEAU als onder hun
flandaard dienende aangemerkt , of om dat de Onbraaven en Oneerlyken hem valschlyk doorgef'reekeu
hebben; de waare reden van hun Wederzin — zyne deugdzaame Opregtheid niet durvende openbaaren.

AANMERKINGEN, GEDUURENDE EEN ZESWEEKS VER SLYF IN OXFORI)SkIIRE EN GLOUCESTERSHIRE.,
IN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 433•)
ACHTSTE BRIES.

Gloucester, Sept. 1794.
MYN HEER!

mynen laat(Ien Brieve moest ik nog gevoegd heb
dat, in het tegenwoordige doodllille Saifoen -,ben,
(want te Gloucester heeft men, op deezen tyd, geene
openbaare Vermaaken,) de nabyheid van Cheltenham aan
de inwoonderen deezer Stad voor een tyd tot een wyk•
plaats verllrekt om de elenden der Eenzelvigheid te ontgaan. Men maakt dikwyls party, om voor een dag of
twee de Vermaaken van Cheltenham te genieten; van waar
enen wel voldaan , en zonder het verveelende van een
Bronplaats gevoeld te hebben , tot zyne zaaken en Stads
wederkeert.
-kenisf
De Stad Gloucester heeft een gebrek, en 't geen, myna
bedunkens , niet ligt kan opgewoogen worden. Men
vindt 'er geene openbaare wandelwegen ; nogthans zyn
'er veele fchoone gelegenheden , waar ze aangelegd en
nit gebrek verholpen kunnen worden. De Stad is, over
Iset
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het geheel, deftig; men heeft 'er weinige openbaare Ver
weinige kan men nog flegts een klein-maken,dz
gedeelte van het jaar genieten. De Schouwburg , Beeft
men my gezegd, is een klein doch welgefchikt en fraai
Gebouw, en de Acteurs en Actrices zyn van de beste
Poort. Het is de Mode geworden om laag te denken
over die buiten de Hoofdilad ten tooneele treeden; zulk
eene Mode zou misfchien gegrond weezen, indien men
de naamen kon vergeeten van SIDDONS, JORDAN, DODD,
EDWIN, WILSON en veeie anderen, die op deeze veríinaade Tooneelen die volmaaktheid bereikten , welke hun te
Londen zo veel toeloops gaven. --- Ik kan niet nalaaten hier aan te merken; dat de wederkeering deezer Tooneelfpeelders, tot hunne oude Standplaatzen , vergezeld
gegaan heeft met byzonder harde omtlandigheden voor
die eertyds hunne Broeders waren. Wanneer een Tooneelfpeelder, om zo te fpreeken, de Stads Rempel van
Londen gekreegen heeft , en , voor eene b itenfpoorig
hoog loopende belooning verzogt wordt, Benige weinige
avonden buiten die Stad te fpeelen, verflindr by de
voordeelen van zulk een Jaarfaifoen, en heeft de Monopolie van de aandagt te dier plaatze.
De Verkeering in Gloucester is zeer aangenaam, dat wil
zeggen , zeer naar niyn fmaak. Men ontmoet 'er Hee ren en Dames van kundigheid , gefpraakzaam , gastvry.
In ééne Familie ontvangen te worden is zo goed als, de
intrede by alle te hebben. Ik heb gehoord , dat Dr.
PRIIISTLEY de Verdraagzaamheid der Geestlyken en Inaezetenen van Gloucester erkent, en zyn gevoelen , op dit ftuk,
hou ik voor een voldingend gezag; weinigen zyn minder
genegen om in 't wilde van de Kerklyken te fpreeken , of
den lof uit te bazuinen van een Deken , of iemand die
eenige andere Iierklyke Waardigheid bekleedt. — hier
zyn talryke Aanhangen van allerlei ' Geloofsbelydenistèn ,
Disfenters, Methodisten Yooden, enz. en ik kan niet bemerken , dat verlchil van Gevoelens hun van elkander
verwyderd houdt.
De voornaamf'te Geestlyken, tot de Hoofdkerk behoo.
rende, zyn de eerwaardige Deken Dr. JOSIAH TUCKER ,
wiens veelvuldig uitgegeevene Schriften hem by de Iaate
Naakomelingfchap zullen doen kennen, als een Man, die
niet weinig toebragt aan het. welweezen zyns Vaderlands;
en Dr. JOSEPH WHITE, doorgaans BAIIIPTON WHITE ge.
Ileeten 2 wiens Bundel Leerredenen , in de Barnpon Lec,
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turen gepredikt, nooit overtroffen zyn, 't zy in de ftoffe
of in de wyze van behandeling, fchoon Mannen van ontwyfelbaar groote begaafdheden hem daarin zyn naa,
gevolgd. Het gefchil , waartoe die Leerredenen aanleiding gaven , wat derzelver oorfpronglykheid betrof , is
thans ver1geeten , en. hy zelve heeft de fchuld dat het
immer ontltondt. Dat hy byftand ontving van Mr. BADcoct. en Dr. P-eart, en misfchien van anderen, zal memand zyner Vrienden ontkennen , en by zelve lochende
het nimmer, fchoon hy zich niet verpligt rekende elke
plaats uit te merken met den naam van hem , dia dezelve fchreef, of hem aan de hand gaf. Het is zeker
jammer, dat hy zyne verpligtingen- aan zyne geleerde
Vrienden niet erkende in de Voorreden; dit hadt hy,
in algemeene bewoordingen, kunnen doen, en zyne vyan-P
den voor altoos den mond floppen.
Naauwlyks behoef ik u te zeggen, dat de Inwoonders
vat& Gloucester- hoog fpreeken van. hunnen Deken Tuc.
KeRR, als een Eer van hun Hoofdkerk. Hy werd, in
July des Jaars MDCCLVIII, tot Deken van Glouces•.
ter verheven ; hy was toen een der Prebendarisfen van
Bristol , en keéltor van St. Stevens, in die Stad. Hy
deeds afltand van de Prebende;. maar behjeldt, indien ik
liet niet mis heb, het Rederaat.
Dr. WHITS (laat desgelyl^s in 's Volks gun(te ; doch
zou het meer doen, indien by wat diktnaaler predikte;
zy houden hem voor wat gemaklyk; en ik geloof hy zal.
dit zelve bekennen: want hy wederfpreekt het niet door
daadera of door fchriften. Hy kreeg deeze Prebende
van zyn Patroon Lord THUttLOW, en ik geloof, dat dezelve 's jaarlyks 300 Ponden Sterling waardig is, behal9
ven het Huis, waar hy thans bykans bestendig zyn ver
houdt. -- Zyn Vader was een Weever te Glouces -blyf
ter, en nooit in ruime omftandigheden. JOSEPH werd in
de openbaare School opgevoed, en gedroeg zich altoos
als een liefhebbend Zoon. Gisteren werd my eene Anecdote van hem in gezelfchap verhaald , welke hem zeer
ter eere ítrekt. Toen de plegtigheid- zyíier Inzegeninge
in de Hoofdkerk volvoerd was, en de Geestlyl;en en de
Adel hem met deeze Bevordering gelukwenschten, koos
by zyn Vader uit de omltaande menigte, omhelsde hein
hartlyk, en boodt deezen Man zynen aanzienlyken Vrienden aan. Dit was geheel en al het bedryf van zyn
hart; want Dr . WHITE heeft geen zier van- tooneelvertoo.
-
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tooning, en zal nimmer, des ben ik ten vollen verte»
kerd, zich Benige moeite geeven om iets gemaakts te verrigten.
De Volkrykheid van Gloucester is in den laatften tyd
niet opgemaakt. Men helt dezelve tusfchen de zeven en
acht duizend. Gisfenderwyze, de Stad befchouwd zynde van den tooren der Hoofdkerke, en wit andere omftandigheden , zou ik het getal boven de acht duizend
nellen. Omtrent acht honderd en zestig is het getal der
Huizen. Deeze met vyf vermenigvuldigd, volgens de wyze van Volksberekening van Dr. PRICE , zou ons niet
meer dan vier duizend en drie honderd Inwoonders geeven; eene omftandigheid, welke my die wyze van be.
rekening heeft doen mistrouwen. Wat 'er ook van de
Voikrykheid moge Weezen , vast gaat het dat dezelve
toeneemt , fchoon misfchien niet in eene maate geëvenredigd aan die van andere Steden, gunftiger voor den Koophandel en Handwerken gelegen. In de Voorfteden worden thans verfcheide nieuwe Huizen aangebouwd , die
'er net uitzien, en geryflyk ter bewooninge; de heen,
waar van ze gemaakt zyn, is zeer goed, maar de aanleg
wat ligt; zeer gelykende naar de Huizen in St. George's Fields , die zeer tot oneere van eerre Tyke Stad
firekken.
In Gloucester onthouden zich veele ooden; zy hebben
'er ook eene Synagoge. Zy reizen van Bristol en andere
Plaatzen; zodanige foort van Waaren verkoopende , die,
uit hoofde van den Prys en de Hoedanigheid, by onder.
vinding bekend flaan voor 7oodsch Goed.
De Methodisten zyn hier zeer talryk; zo van WESLEY'S
als van WHITLFIELra's Aanhang; de laatstgemelde werd,
gelyk ik meen in een voorgaanden Brief reeds gefchree.
ven te hebben, te Gloucester gebooren.
Verfcheide Kerken zyn 'er tot de vastgeflelde Kerk behoorende; doch geen derzelven heeft in haar Maakzel of
Gefchied"enis iets byzonder opmerkenswaardigs. — De
Overblyfzels van Godsdienftige Gefligten in en omftreeks
Gloucester zyn veelvuldig. 't Geen 'er nog overig is van
de Lanthony Priory, omtrent Bene myl van de Stad af
gelegen, is belangryk voor den Oudheidkundigen. De.
zelve werd geltigt door MILD, Graaf van Hereford, in
den Jaare MCXXXVI , en toegeheiligd aan de Maagd
AIARIA en Sr. JAN DEN DOOPER, voor de Zwarte Kanunniken van Lanthony in ,MonmoutlNhire , door die van
Welch
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Welch uit hunne Woon1teden gedreeven. Het geen 'er
no van is overgebleeven behoort aan den Hertog van
Norfolk, en wordt door een Landhoevenaar bewoond.
Zinder u op te houden met een breed verflag van de
algemeene Regeeringsgefteldheid van Gloucester, die niets
byzonders in zich heeft, afwykende van de Regeeringsvorm der meeste Steden in dt Ryk, moet ik u meer
bevaald onderhouden over eene Eer , welke aan deeze
Stad byzonder toekomt. Hier was, het dat de Zondags
allereerst werden ingevoerd. Gy kent myne ge.-Sciwolen
voelens over de natuur en nuttigheid dier Inftellinge. Ik
vertrouw, dat dezelve eene allerwenschlyklte Oinwente•
ling zal te wege brengen; de Omwenteling in de begrippen en zeden van het gros des Volks. Dat dezelve ter
oorzaake moet firekken van de heilzaamfie gevolgen voor
de Maatfchappy, loopt zodanig in 't ooge, dat men rede
hebbe zich te verwonderen over de laaie invoering deezer
hoognuttige lnflellinge.
Eergisteren hield ik het middagmaal met den waardigen eerflen 'Uitvinder en Invoerder , Mr. RQBERT RAIES , en wy fpraken in 't breede over dit onderwerp.
In de onderfcheide Zondags-Schoolen te Gloucester, telt
men boven de vyfhonderd Schoolgangers, en de verandering, welke 'er , ziuts derzelver oprigting, is voorgevallen in het uiterlyk voorkomen vals de laagfle Clasfe
der Burgeren, is groot, en zeer aanmoedigend. -- Men
vertoonde my onlangs een Brief in een onzer Maandwerken , waarin men poogde Mr. RAII.ES de eer te betwisten van eerst deeze Schoolen ingefteld te hebben , en
die eer over te draagera aan een Kerklyken te -Gloucester. Het gefchil valt ligt uit te maaken. Noch Mr. RAI
, noch die Geestlyke, zyn Lieden die op Eerbejag-KLs
gefteld zyn; zy hebben elkander altoos de hand geboden om het Plan deezer Schoolen te volmaaken, en zyn
alleen in zo verre Mededingers in den yver om den
verderen voortgang te bevorderen. — In 't geheele Landfehap worden zes-en-dertig van die Schoolen gevonden.
In 't ganfche Ryk beloopt het getal deezer Schoolen
achthonderd en drie; en dat der Schoolgangeren meer dan
twee-en-vyftig duizend.
Het heeft aan geene Tegenwerpingen tegen deeze Inrigting ontbrooken; de voornaamfte is, dat wy, dus doencie, Heertjes, in ftede van Dienstknegten,van de Kinderen
der 4rmen zullen maaken. Als eene zwaarigheid tegen
de
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de Zondags - Schooleg, is dezelve te eenemaal beuzelagtig,
en verdient naauwlyks eenig antwoord ; naardemaal een
der hoofdzaaken, welke men den Kinderen inícherpt, is
onderdanigheid en gehoorzaamheid aan hunne Meerderen.
Als een voortel op zichzelven aangemerkt , llrekkende om alle Opvoeding der Armen te ontmoedigen,
is deeze tegenwerping barbaarsch, en ongepast voor de
Eeuw waarin wy leeven. De verfpreiding van kundigheden onder de laagere Volksrangen is eene pligt, rustende op de zodanigen, die zich in Raat vinden om dezelve mede te deeleis , en kan geene nadeelige gevolgen
naa zich lleepen; dewyl het eene beweezene zaak is, dat
meer dan de helft van de Ondeugden, waaraan de Ar
zich fchuldig maaken , ontilaan uit hunne droeve-men
onkunde. --- Onkunde, in de daad, is zo algemeen de
moeder van Ondeugd, Laagheid , en van alle Ruwheid
in begrippen en daaden, dat wy nimmer een onkundig
ryk man van bedryf ontmoeten ,of hy is, over 't algemeen
gefprooken, laaghartig, zelfzoekend en onheusch. Kun
daarenboven , indien wy al eens toeflaan dat-dighe,
dezelve (trekt om van deeze arme Schoolgangeren Heertjes te maaken, wordt 'er in zulk eene ruime maate niet
uitgedeeld, dat 'er deeze uitwerking van te wagten ffaat.
Wat men 'er onderwyst , gaat niet verder dan dat zy
leeren leezen, en de Pligten, van GOD en Menfchen voor
verflaan. Dit, begryp ik , zal , in alle be--gefchrvn,
fchaafde Gezelfchappen , voor een zwakken grond gehouden worden om het Heerfchappige op te vestigen. Zal
een arme Jongen ongehoorzaamer weezen , om dat men
hem geleerd heeft te gehoorzaamen; zal hy ondeugender
zyn, om dat men hem vroegtvds inboezemde, dat by eer
zo wel voor heilige als burger--lykheidnvtbo
lyke pligten te houden hebbe? In tegendeel, zal de kennis en overtuiging hiervan niet {trekken om de nood.
zaaklykheid en het vermaak der Deugd zyner Ziele in te
drukken , in zulker voege , dat hy geweetenshalve zynen
ligt volvoert, en in zyne Dienstbaarheid eene volmaakte
'ryheid vindt? — Men heeft het niet onvoegelyk ge
1ndiaanen, die wy in kerenen van Slaaverny-ordel,
houden, te onderwezen; en zullen wy dan min agts (laan
op die tot Dienstbaarheid als 't ware te midden van ons
gebooren worden, en wier verfEanden beter voorbereid
zyn om Onderwys te ontvangen ? Met één woord, het
komt 'er alleen op aan eene Godsdienftige Opvoeding,

p
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ding , of geene ? Kan nu een denkend mensch
twyfelen aan welk van die beiden de voorkeuze te

geeven , daar de Ondervinding met zo luider fcemme
fpreekt (*) ?
Maar ik moet deezen fluiten. — Men heeft my een
kleiti uitfiapje voorgefteld na Herfordshire; en ik misreken my grootlyks, indien dit uititapje my geene Schryt.
ftoffe verfchaft tot een veel langer Brief , dan ceeze.
Over een uur vertrekken wy; en ik heb thans naauwlyks tyd om te herhaalen dat ik ben, enz.
(*) Zo in Engeland als in ons Vaderland , waar SchoolInrigtingen van foortgelyken aart, in eenige Steden, plaats hebben, is het te hoopen dat ze ftand zullen houden, en meer en
meer toeneemen. Gedwarsboomd kunnen ze worden door zulke laagdenkenden van hunne Medemenfchen , als zich niet
fchaamen eene Tegenwerping, gelyk de Brieffchryver hier aan•
voerde en oploste ; doch zy zullen fchootvey blyven , zo
wy hoopen en vertrouwen , voor beflrydingen van dien
aart als wy aantroffen in de zo even aangehaalde (b]. n58.)
Berigten omtrent de Pruisfifche, Oostenrykfc,'he en Siciliaanfche,
Monarchies , I11 D. bi. 243 ; waar de Schryver , naa een
verflag van eene door hem te Napels bezogte Regia ,Scuola
Norneale per la publica Educazione, 'er byvoegt: „ Zo deeze
„ onderneeming met dezelfde warmte ware doorgezet, daar ze
„ aanvankelyk mede was ingevoerd , zoude misfchien binnen
„ twintig of dertig jaaren een Natie van Lazarones in een ge„ polyster , beter onderweezen en zedelyker , Volk hebben
„ kunnen omgefchaapen worden. Klaar, helaas! deeze Volksverlichting kwam niet met het belang van een groot gedeel„ te der Geestlykheid o ereen, die 'er zich in vervolg van ryd
„ eenen minderen invloed op de Schaapen hunner weide door
voorfpelden, of de invoering van Ultramontainfche beginze.
„ len in de Kerk; en dit gaf, met de domheid, de traagheid,
a , de bigotterie van anderen uit dezelfde orde aan deeze Schoo„ len . den eeroen krak ; den tweeden en noch geduchteren
,; ontvingen zy van de Franfche Omwenteling; en zedert dien
„ tyd heeft ook het Pdiniflerie, fidderende om over wyzer On.
„ derdaanen te regeeren, de lust, om die inrigting verder voort
„ te zetten, te eenemaale verloren (als of men, om hei leezen,
„ fchryven , en zyne pligten , te verftaan, noodwendig een Ja
moest worden!) en het laat nu Hechts wat 'er is, zon.-„cobyn
„ der, zo veel het zichzelven niet tegenfpreekende doen kan,
„ aan eenige uitbreiding meer te denken."

(De volgende ter eerie gelegenheid.)
110K-
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)EIORTEXISIA , OF HET AAN$ELANG DER OPENHARTIGHEID TUS•
SCHEN EUTGENOOTEN.

,,gene gieuwe Zedelyke Vertelling, door den Heer Dit MARE
NONTEI,.

( Vervolg en Slot van bl. 440.)
Marquis het, Koffertje nu in handen hebbende, vervolgt
Verhaal aldus:
DInehet
elke andere omftandigheid zou de Marquis zich op het

llriktst verbonden gerekend hebben , om een Geheim, deezerwyze door eene Moeder aan haare Dogter toevertrouwd, hei.
lig ongefchonden te laaten. Maar, met welk een ouwederltandelyk geweld moest de verzoeking, om het verborgene
in dit Koffertje te weeten , hein aandryven P Verzelberd , dat
het niet wel iets anders kon weezen, dan eene foort van Ui
Wil of laatfile Aanbeveeling, hoe veel belangs moes r hy-terfn
dan 'er niet in hellen, om te weeten, hoe de Ziel van Hoa.
TENSIA zich bloot lag voor de oogen van haare 1)ogter,, en
welke de waarheden mogten weezen, die zy haar niet dan als
uit het graf wilde openbaaren ? Welk een berouw zou de
ondervinding hem, den eenen of anderen dag, niet kunnen
Kaaren, dat hy verzuimd halt om tot kennis van dit geheim te
geraaken Het was voor hem onmogelyk zyne Vrouw onfchuldig te agten; doch het zou hem genoegen verfchaffen ,
haar min fchuldig te vinden: en, fchoon het bezef van onregtvaardig geweest te zyn frnertelyk mogt weezen , verlangde
hy nogthans niets hartlyker, dan zulk eene zelfbefchuldiging
te voelen. — Hy twyfelde langen tyd , hy gevoelde een
lievigen tweetlryd , hy poogde de neiging , welke hy zelve
afkeurde, te overwinnen; meer dan twintig keeren zette hy het
Koffertje weg, en poogde op zich zelven e verkrygen, om
het zyne Dogter weder te geeven. Maar zlne hand, ondanks
zynen wil, gehoorzaamde eindelylt aan de drift, en hy brak het
for af en toen was het hem onmogelyk het Papier niet re
leezen , met HORTENSIA'S eigen hand gefchreeven , en in dit
Koffertje geflooten. Het zelve was van den volgenden
ontdek kenden inhoud:
't Is myne wensch , myne waarde Dogter ! by mynen
dood, u eene allergewigtigtte les te geeven. ik flerf gefchandvlekt; maar ik flerf onfchuldig. Men heeft my een A isdryf
ten •laste gelegd, terNyl ik alleen fchuldig ftondr aan Dwai lin
gent, welke ik denk dat geregtigd zyn tot vergiffenis. Maar
deeze dwaalingen , beuzelagtig in zich zelve, hadden een emvoorkomen, en bedroegen uwen Vader. Befchuidig hersi
fig voorkomen,
niet;
k
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niet; zyn misslag was onvermydelyk: myn eerlle mistlag was,
geese gepasre maatregels te neemen om 'er hein tegen op de
hoede te doen zyn. Ik dart, by zou deeze gevaarlyke fchyn
baaiheden veragten: ik hegtte een nietsbeduidend gewigt aan
iets, 't welk niets betekende, en verfmaadde 't geen van het
uiterulé aanbelang was. Stout op de deugdzaame gevoelens,
welke lit in myn hart koesterde , hield ik my verzekerd, dat
ik de agting van anderen , en die van eenen waardigen Egtgenoot, nimmer zou verliezen. Vry van vcrwyt in myne eigene
oogera, vleide ik my zelven, dat ik i oven verdenking verheven was; en, zonder iets te doen om my waarlyk veragtlyk
te maaken, verviel ik in de veragting der wereld en van myn
eigen Egtgenoot. Deeze veragting, myne waarde Dogcer! is
bet langzaam werkend vergif, 't welk my verteert, en welhaast
ten grave zal fleepen. Luister, denk , en vergeet nimmer, wat
uwe Moeder ten val bragt.
„ Negentien jaaren bereikt hebbende, trouwde ik aan een Man,
dien ik van alle Mannen den agtenswaardigtlen en beminnelykften oordeelde Ongelukkig moge ik op eenige Schoonheid
boogen. I'n mynen tegenwoordigen toefland, helaas! mag ik
dit zonder.trotsheid zeggen. Deeze gevaarlyke gift der Natuure onderuleunde de zorg, welke ik nam, om te behaagen
aan den Egtgenoot dien ik beminde, dien ik alleen ooit be.
minde, en dien ik zal beminnen tot mynen laattien fnik. Maar,
fchoon dit gevoel alleen genoeg zou geweest zyn voor
myn geluk, had ik geen veruands genoeg, om te begrypeii
dat het voldoen moest aan myne eerzugt. Myne grootschheid
deedt my uitzien na andere zegepraalen , door de bevalligheden ,
eigen aan myne jasren. Ik vergunde my zelve om te fireeven
na het béhaagen aan anderen, en, terwvl ik voor myn Egtgenoot
at de genegenheid van myn hart bewaarde, liet ik toe, dat
snyne verganglyke fchoonheid onfchuldig de hulde genoot,
welke men daar aan betaalde. Niet dat ik ligtgeJoovig ge itoeg was om veel in die hulde te fiellen : want Ik wist, dat
dezelve voor beuzelagtig, en dikwyls voor ongetrouw, moest
gehouden worden. Myne Moeder hadt zorg gedraagen, om my
de weezenlyke waarde daarvan te doen kennen, en al deeze
aanbidding was voor my van weinig beduidenis. Maar , ziende
dat de Dames van myne jaaren, zonder deeze meer te agten
dan ik zelve, 'er nogthatrs vermaak in fchieepen, liet ik my
daar door flreelen , even als zy. Uw Vader was niet agterdenkend of jalours. Onze wederzydfche tederheid hadt een
character aangenomen, 'c welk wy onveranderlyk oordeelden:
ttwe Gebourte hadt de vereeniging . onzer harten kiefcher en
naauwer gemaakt, en eene genegenheid. die, fchoon van een
bedaarder aart, geenc sterkte ontbrak, had de helderheid van
vergenoegen de plaats van liefdesvervoering doen vervangen.
In deezer voege was ik in het volle bezit van myns Egtge.
soots
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Hoots agting. Ik maakte voor hem geen geheim van de op.
lectenbeden, my betoond door het vrolyk en jeugdig gedeelte
in den kring onzer verkeeringe. Zy werden, zonder eenigen
agterdogt, ten onzen huize ontvangen. — Myne Moeder
alleen betoonde des eenige ongerustheid: niet dat zy iets in
't minfle twyfelde aan de deugdzaame gevoelens van myn hart;
maar het fchrander vooruitzigc deeds haar vreezen voor het
gevaar,'t welk haare Dogter liep, en van het twyfelagtige licht,
't welk enkel voorkomen aan eene zaak kan byzetten , en van de
valfche kleuren, die boosaartigheid over de voorwerpen verfpreidr.
„ Gy• zyt," dit voerde zy my te gemoete, „ wel voldaan
„ over de gerustheid van het hart uws Egtgenoots; gelyk ik,
„ leest hy. in uwe Ziel. Maar zy t gy even zeker, dat de
,, wereld u regt zal doen? Denkt gy dat nydige trots, en
„ niets ontziende boosaartigheid, die een fpel maaken van vergiftige py!en te werpen , geen nadeel zullen toebrengen aan
uwe Etr, zo teder, zo ligt gewond, en welke gy onvoor„ zigtig bloot geeft ?" Ik antwoordde, dat de onfchuld
myns gedrags zo blykbaar was, dat niemand daar op kon aan
zonder zich allerhaatlykst te maakes.
-vailen,
„ En, in de daad, 'er was in myne hedryven, n mynen o m
voorkomen, niets, 't welk-megan,doprthivmyn
eenigen zweem hadt van de kunflenaaryen der Coquetterie;
en, daar ik op niets dagt, dan om beminnelyk te zyn, zonder
eenigen trots om overwinningen te beha2len, kon de kwaad•
aartigheid op my niets te zeggen hebben. Myn Egtgenoot
fkrekte ten voorbeeld van het vertrouwen , 't welk men op
myne Deugd kan Hellen. Zonder onverfchillig of onoplettend
te zyn, Rondt hy my toe eene vryheid te genieten, van welke
by verzekerd was, dat ik geen misbrui!c zou naaken; en, op
myne beurt, zag ik, zonder eenige ongerustheid, de vryheid,
welke hy zelve nam.
„ Liefhebbery voor fraaije Letteren, en bovenal een finaak
voor liet Tooneel , hadt hein in een kring van Liefhebbers
gebragt; en een Vriend, dien ik my zelve befchuldig van
trouwloosheid te verdenken, de Ridder •D'oN'/AL, hadt hem iit
dit Gezelfchap ingeleid. Dit Gezelfchap maakte van de herhelling des Fran/then Tooneels en vermaak en werk. Ziet- gaf
aanmoediging aan de zodanigen, die ontluikende Talenten bezaten; zy werden menigmaal ten Avondmaaltyd genoodigd, aan
het huis, waar dit Gezelfchap de byeenkointten hield.
„ lig wist zeer wel, dat jonge Schoonheden daar de aandagt
der Galante Fleeren trokken; doch, overtuigd dat myn Egtgenoot my beminde, en dat by niets kon beminnen dan 't
geen agtenswaardig was , zou ik my gefchaamd hebben over
het denkbeeld, dat hy voor eenige verzoeking zou wankelén.
„ n'OnvAL, zyn Vriend , nogthans , die zich ook myn
Vriend noemde, vroeg my zomtyds, of deeze kleine TooKk a
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neelvergaderingen, en 't geen 'er agter de fclermen omging,
Iry geen onrust baarde y fly booth my aan, zyn Vriend vzitVM NE over te haaien , om alle verbintenis met dit Gezelfchajt
af te breeken, indien het by my de minfie lastige gewaarwar*
ding verwekte.
„ n'ONvAL had, mogelyk, niets anders ten oogmerke, dan
tnyne gerustheid; misfchien wilde by zelve die ftooren. 't Is
een vermoeden, 't geen ik wraak; doch 't geen, zinas myu
ongeluk, my meermaalen voor den geest kwam. „ Zo wei.
„ nig," zeide by my, herhaalde keeren „ zo weinig is genoeg
a , om het geluk te flooren van een hart, zo fyn gevoelig als
„ het uwe! Ecu fchaduw van vermoeden,de min(ie zweem van,
verkeerdheid in 't gedrag myns Vriends, hoe deugdzaam en
„ eerlyk by my voorkomt, doet my voor u beiden beeven ! "
Helaas! wyne lieve llogrer, ik was het, die deeze gedagren verbande , door hem te verzekeren, dat myne agting
voor mynen Egtgenoot onveranderlyk was, en dat ik nimmer
laag genoeg zou weezen om voor zulk eene mededinging te
vreezen. Te tneermaalen hoorde ik myn Man zelve de be.
kwaamheden, de perfoon, en de bevalligheden, der Actrices pry-.
zen; doch, dewyl dit alleen ter loops gefcbiedde, gevoeld§
zyn hart geen de minfle aandoening van jaloufy.
„ Eindelyk werd deeze onfchatbaare gerustheid gelloord door
eene omttandigheid, welke ik tot nog naauwlyks kau,geloo.ven, naa dezelve met eigen oogen gezien te hebben.
Myn Egtgenoot hadt my rykly'k befchonken met alle die
cieraaden van weelde , eertyds zo hoog geagt. ik had Diamanten van ongemeene grootte en het zuiverst water : in.
anyne armbanden, oorringen en haiscieraad, werd de kunde era
fknaak van den kunflenaar nog meer bewonderd, dan de ryk.
beid der Steenen zelve ; nogthans , naa eenige jaaren nu en
dan gebruik gemaakt te hebben van deezen opfchik, tooide ik
ruy 'er nimmer langer mede op. Naa uwe geboorte ,
het charaíter van Moeder wat meer vastheids gegeeven heb,
bende aan myne getleltenisfe , gaf ik weinig ages op de voor
deden, die de kleeding aanbrengt. ik bewaarde, voor myn lief
Kind , de Diamanten, my onnoodig geworden.
„ Maar, op zekeren dag, onder myne kostbaarheden zoeken.
de na een Ring , om welken my o'o^vAr vroeg, tot een
madél om 'er een volgens te laaien zetten , verplaatfte ik
myn Diamant-koffertje. en bemerkte dat het zeer ligt was. Ili,
opende 'r zelve, en vond het ledig. Ik ontftelde verfchriklyka
zulk een dieftlal kon niet naalaaten my zeL r aan te doen. Ik
fpiak 'er egrer niet van in huis; doch vond my zeer verle
gen, en in onzekerheid, of ik terltond, dan naa eenig uit•_
tiet, myn Egtgenoot van deeze myne verlegenheid zou onder -.
rigten. Ik raadpleegde hier over met v'oNVAL• Hy gaf
my deezen raad; „ Neen, zeg her hein nier, het zou hem
„ ont,
,
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„ ontrusten zonder eenige vrugt. Indien do. Dief hiet vóorzige
, rig genoeg geweest hebbe om ze uit elkander te neemen, zul=
„ len uwe Juweelen wederkomen. De Policie heeft de oogera
;, van een Lynx; en ik wil myn best doen om eertig licht aan
„ de nafpeuringen te geeven." Ik deelde aan n'0 NVAL alles
mede, wat de Policie in Raat kon Rellen om myne Juweelen

te ontdekken, en beval aan hein het bezorgen deezer zaake.
„ 's Volgenden daags kwam by aan ons huis, met een lachend
gelaad ; zeggende: „ Goede tyding! uwe Juweelen zyn ge„ vonden." Myne eerde aandoening was die van blyd=
fchap. Ik had den geheel n nagt niet gellaapen : ik twyfèlde
niet of de Dief was zeer wel bekend in ons huis; doch ik
durfde niemand bepaald verdenken. Ac/i! riep ik uit , zeg
my terfiond , by Wien zyn ze gevonden? „ Dit ," gaf
by my ten antwoord, „ zal ik u nimmer zeggen: het zou u
„ vrugtloos bedroeven; en mogelyk is, naa dat alles zich oat'
wikkeld zal hebben. de misdaad zo groot niet als gy denkt
„ Stel u gerust dat uwe Juweelen eerlang weder in uwe han.
,. den zullen komen; en dit, dit is de groote zaak." --^
JVeen , zeide ik, het is niet! Ik word door vermoeden ge!eisterd,

en leef in de knellendfie ongerustheid, tot zo lang ik den Dief
kenne. Ik zal denken hem {e zien in elk, die my nadert.
„ Neen," voerde by my lachende te gemoete, „ de Dief
„ is niet gevaarlyk, en ik flaa 'er voor in , dat by In tlaat
Ik drong at
„ is u alles ten vollen weder te geeven."
Iterker aan, en haalde hem eindelyk ter ontdekking over. „ Ik
„ zal," fprak by , „ uwe vrees gerust Rellen ; maar beloof
my op uw woord , dat dit voorval tusfchen ons een on;, fchendbaar geheim zal blyven." Deeke woorden werkten op
my, als een firaal lichts te midden van de donkerheid, Myt
Heer, zelde ik, 't geen gy zegt, en de wyze waarop gy fpreekt,
doet my op niyn egigenoot denken. Wq!` heeft by 'er inédé gei
laan? Gy behoeft niet te fchroomen de geheele zaak aan my
te openbaaren. Hy is mogelyk zeer ongelukkig in het [pet
geweest. „ Neen," was zyn taal, „ gy hebt mis: myn
„ Vriend is al te voorzigtig , dan dat by zou fpeelen out
„ fommen , die hem in zulk eene engte zouden brengen.
, Uwe Juweelen zyn giet verkogt, of verpand. Ik geloof,
dat het gebruik, 't geen by 'er van maakt, veel verfchoon=
„ lyker is. Nogthans is het mogelyk .dat ik mis heb! en ik
„ verzoek u te zien met uwe eigene ooges , of ik mistast.
s, Met dit alles zal uw gezond verí}aud u loeren, als geen

misdaad aan te zien , 't welk misfchien niet meer is dan eene
onvoegelyltheid, een grilligheid, eene verbeelding, of, this
„ fehien, een oogenblik van bewondering en geestdrift, ver
wekt door jeugdige en ongemeene Talenten."
-„
Op deeze woorden voegde ik dat nay 't }aait id den hoe'
$ets kromp: het bloed Rolde in myne aderen. de itetn begaf
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maar ik bertlelde my zo goed mogelyk, en fpralr, met

zo veel bedaardheids als ik kon aanneemen : — Op welk eene

wyze, myn Heer! kan ik my, van 't geen gy zegt, met niyne
eigen oogen verzekeren? — ,, Niets," antwoordde hy, „ valt

geinaklyker. Op gisteren fpeelde MELANIA, voor de eerfile
„ keer, eene rol, waarin een zeer uitfeekende kleederpragc te
„ paste kwam. Zy vertoonde zich in een toehel van fchitte, rende Juweelen , dat elk ('aarover verbaasd hond : terwyl
„ ik, in gevolge van de onderrigting, door u aan my gegee„ ven, dagt, dat ik kon raarnen, vanwaar die kostbaare toe•
flel kwam. Op morgen zal zy dezelfde rol fpeelen. Gaa
heen, en zie haar, zonder zelve gezien te Worden; maar,
„ nog ééns, fchoone en tedere HORTENSIA! moet ik u randen,
„ dat gy , zelfs naa de ontdekking van de zwakheid myna
„ Vriends, deswegen geene bekommerdheid betoont. Eerre ont
dekking zou voor altoos, de rust van uw huis verfiooren,
• en uw gLheele leeven verbitteren. Eene fchynbaare onkunde
„ van 's Egtgenoots ongetrouwheid is een der hoofdvereischten
eener Sluisvrouwe: want, wanneer het verwyt regtmaatig is,
„ zal het, wel verre van de wond te heelen, dezelve wyder
„ openryten.
„ VEZVAN1 E hadt, in myn byweezen ,te meermaalen van deeze MELANI I gefprooken , zonder Benige agterhoudenheid , als
Belie jonge en zeer bevallige Actrice. Deeze verklaaringen waren uit myn geheugen niet, uitgewischt : maar , fchoon alle
fchynbaarheden 'er voor waren, kon ik my niet diets naaken,
dat een Man , in wien ik altoos eerre zo groote maate van
kies,.hheid befpeurd hadt, zich zo verre zou vergeeten, dat
iiy myne Diamanten leende aan eerre Actrice. Ik bragt vier
en twintig uures in benaauwdheid door. Ik moest alle myne
kragren verzamelen , om Mevrouw B te vraagen of ik
agter in haare Loge mogt zitten. Ik ging er heenen.
„ De vrees en beeving, toet welke ik het ophaalgin van het
gordyn te gemoete zag, was niet ougelyk aan die van eel
Offerdier, 't welk den doodlyken flag w .gt. Myne ontroering
nam toe, tot dat MELANIA verfcheen. Toen zy op het Tooneel
trad, herkende ik myne Diamanten. Myne oogen bezweeken;
eene huivering verviel my geheel en al; en, bemerkende dat ik
in zwynt znnu vallei) , verzogt ik in de open lugt te mogen gebragt
worden. Men bragt my buiten den Schouwburg ; riep myne
Knegts. Ik flapte in een koets, en reed na huis, om lugt te
geeven aan myne boezetnfinert. — 't Geen my geheel over
haag wierp, was, dat ik uw Vader gezien had, flaarende met
zyne oogen op de nieuwe Actrice, en fchynbaar zeer aanga.
laan over de rol, die zy fpeelde; hy juichte haar vol verrukhing toe.
„ Toen ik alleen was in myne kleedkamer, zeide ik, half leunen.
de op een Sopha, wanhoopeude: 't Is gedaan! -.-- Ik heb kat
-
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hart vara wyn Egtgeroot onherkryghaar verlooreti 1

7L reede

Man! Hoe zeer heeft hy my bedroogen
„ Terwyi ik dus verzonken zat in hartbreekende overdenkingen, trade 'oNvar, binnen, vond my in traanen bleek, wan.
hoopig. „ Hemel!" riep by uit, „ wat heb ik gedaan! In
welk een toeliknd heeft myne onvoorzigtigbeid u gedom„ geld! Vergeef het my, Mevrouw! vergeef het my! ik bid
„ u , vergeef my al het verdriet , 't welk ik u veroorzaakt

heo. Ik ben 'er ten hoogoen mede begaan !" — Op
deeze woorden, en met een oog vol medelyden , vatte hy niyne
hand, drukte die aan zyne lippen , met de bly!c baartte deel
Helaas! ik was verre van te veron--nemigyfrt.
derilellen , dat 'er in deeze deelneewing iets was 't geen te
Maar hy, die myne gedagten-gendbtamlykhiíre.
op dat oogenblik alleen bezig hieldt, uw Vader, kwam op
't onverwagtst binnen, en dagt, dat hy zynen trouwloozen
Vriend in myne armen gezien hadt. „ Verraader! " riep
by uit, den Degen trekkende, ,, dit was dan de rede, dat
gy van my afgegaan zyt! Gaa heen; dewyl gy ongewapend
zyt, gaa heen, uw laag hart is myn Degen onwaardig — gaa heen , en 11erf door de hand van een fiuood„ aart, zo flegt als gy zelve I" D'ONVAL poogde te fpreeken , maar myn Egtgenoot herhaalde: „ Gaa heen , en be,, finet myn huis nooit weder! " Zich tot my wendende, (prak hy, met eene bitterheid welke myn hart doorfneedt,
,,

en my zedert altoos gegriefd heeft, „ Mevrouw, was dan dit
„ de vlaag van Bezwyming, die u zo fchielyk den Schouwburg
„ deedt verlaaten ! " ...
„ Verontwaardigd over deezen hoon, wilde ik hem antwoorden, en met verwyten overlaaden; doch by gunde my geen
tyd. „ Kom, kom, Mevrouw," was zyn woord . „trotsheid
s , voegt weinig aan de wanorde waarin gy u bevindt. Bin„ nen tien minuuten zal de koets gereed weezen. Gaa
heen, kleed u voeglyk aar , om na uwe Moeder te gaan.
„ 't Is in haare armen dat gy u voortaan moet verbergen!"
Eene Vrouw, die meer kloekmoedigheids bezat dau ik,zott

in haar eigen kamer geb!eeven zyn, en hem daar afgewagt; zy
zou de eerfte belediging verdraagen, en, met de bedaardheid
der onfchuld, in 't einde, gehoor verworven, hebben. Maar
ik was haastig en onvoorz;gtig. Ik voelde niets dan de mishandeling my aangedaan , en zag niets dan het tegen(lrydige
tusfchen myn belasterde Eer en het onwaardig gedrag van een
Man, die,. naa my bedroogen te hebb n, my veroordeelde op
geringe fchynbaarheden, zonder my tyd te laaien om my te
verdedigen. Ik ging na myne Moeder, met het vast opzet,
om nooit den onmenschlyken en trouwloozen Man, die myne
^lchande berokkend had, weder te zien.
„ IVlyne Mo iex,myn geval uit myn mond verflaan hebbende,
Kk 4
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zogt my over te haalen aan VERVANNB te fchryven. „ Hoe,"
zeide ik, „ tot verklaaringen te komen, welke hy niet zou
gelooven, en de agting af te prachen van een hart, myn hart
„ onwaardig! Neen , Mevrouw I naardetnaal zes jaaren van een
onberisplyk gedrag hem niet bewoogen hebben om aan myn
misdryf eenigzins te twyfelen, zou niets hein overhaalen om
;, my voor onfchuldig te houden. Gewoon, laagti en bedorven
,, zielen te zien in het gezelfchap, waar hy verkeert, veronder„ fielt by my even flegt;zelve in flaat om de fchandelykfle daaden
te doen, oordeelt by my naar zyn eigen hart. Laat by dat
„ hart aan zyne mELANIA geeven. Het is zo weinig myne
fmert waardig, als de ydele optooizels , waarvan hy my
„ beroofde, om ze aan zulk _een Vrouwmensch te fchenken 1"
Myne Moeder poogde te vergeefsch my tot bedaaren te
brengen. Zy fchreef hem nogthans; doch ik deed haar vooraf
belooven, dat zy in haaren brief hem alleen zou verzekeren,
dat ik vry van fchuld was, en dat ik, aftland doende van allen
eisch op 't geen my toekwam, alleen om myne Dogter verzogt.
„ In zyn antwoord ging hy flilzwygend voorby wat by van
my dagt. Een flilzwygen wreeder en verfmaadender dan zyne
hoonende taal; en, my rnyne Dogter weigerende, gaf by my
alleen myne goederen weder. Dus, myu waarde Kind, was onze fcheiding volkomen.
„ Het was myne wensch, dat gy, op dien ouderdom, als gy
myn ongeluk zoudt verneemen,niet onkundig zoudt weezen van
de oorzaak. Doe uwe Moeder, uwe ffervende I Moeder,
bet ongelyk niet van haar te verdenken, dat zy zich van uwe
ligtgeloovigheid bedient. Indien ik fchuldig geweest ware
aan het misdryf, my ten laste gelegd, dan zou ik het in ítilte
betreurd , of, in uwen boezem, myne belydenis, met de betui.
ging van myn berouw , afgelegd hebben. Maar de weezenlyke
misflag door my begaan , en waar tegen ik u wensch te waar
dat vermetel vertrouwen,-fchuwen,asdiovrzgthe,
't welk , afhangende van het getuigenis van myn geweeten , my
deed denken , dar ik my over niets anders te bekommeren had.
Dit heeft uwe Moeder ten val gebragt. Ik heb reéds gezegd,
dat ik myne jeugd doorbragt in de hulde van een kring he.
wonderaaren te ontvangen; en nogthans kon ik veronderltellen, dat ik geen gevaar liep van lastertongen. Zo trots op
behaagen, en zo ydelzinnig als deeze, die deeze rol in zwak.
lteid eindigen, verwagtte ik alleen vóor zwakheid bevryd te
veezen, te midden van de gevaaren, welke my omringden.
Uit het bezit van myns Egtgenoots agting, leide ik een regt af
op zyn onveranderlyk betrouwen. Zelfs dan , wanneer de
fchynbaarheden tegen my waren, verfnaadde ik dezelve weg
te weeren. -- Deeze, myne waarde Dogrer, waren de Dwaalingen myns leevens. Ik ben niet in (laat geweest uws Va.
ders eerhen misflag te bedekken; maar het is aan my dat gy dien
-
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* oet wyten. Indien ik minder geíteld geweest ware op uit,
fpanningen, indien ik oplettender geweest ware om hein te be
haagen , en indien ik aan zyne begeerten geen tyd gegeevert
badt om te verwilderen, zou hy nooit, helaas! een ander be.
mind hebben. --- Neem een les uit myne Dwaalingen, en
vergeet de zyne. Bemin hem zo zeer als by my altoos bemind had; en, wanneer gy eene Vrouw en Moeder zult worden, herinner u dan, dat het door de eeuwige belluiten der
? atuure vast bepaald is, dat Eer, Vrede der Ziele, en GeJuk, voor eene Vrouw onaf»cheidelyk zyn van haaren pligt."
Het valt niet zwaar zich te verbeelden, welk een indruk
het leezen van dit Gefchrift op VERVANNE maakte. Bovenmaate bezwaard over het zo verkeerd fcharten van zulk een zuiver en deugdzaam hart, overftelpt van berouw wegens het ver
verkorten van haar leven; verlost nogtbans van het-bitern
verwyt haar gedaan, als van een zwaaren last ontheven; onverduldig om heen te gaan , en zyn misdryf aan haare knieën te boeten,
en den Hemel fineekende om haar ce mogen zien vóór haa•
ren dood, van welken by de oorzaak was, kuschte hy duizend
keeren de letteren door haare hand gefchreeven, die zo veel
nieuwe wonden aan zyn hart toebragten, doch één, erger dan
alle de andere, genazen; hoe groot was, te midden van alle
deeze aandoeningen , de verontwaardiging, welke hy gevoelde,
toen by in HORTENSIA'S verhaal ontdekte al de werken der
duisterheid en fnoodheid van den trouwloozen D'ONVAL.
,. Ach !" riep hy uit , „ ik was 'het dan, dien de Hemel
„ wreekte , door hem tot een fchandvol leevenseinde te brenVERVNNE bragt den nat in traanen door, den
Hemel biddende hem tyd te geeven om het aangedaane ongelyk
te herftellen. Den volgenden morgen vertrok by met zyne
Dogter in een Postchais na Livernen.
De verbaasdheid en vreugde van HORTENSIA'S Moeder, als
zy vernam dat SYLVIA met haaren Vader gekomen was, klom ten
hooghen top. Maar, als zy afkwam om hem te ontvangen,
verzegt zy hem de Zieke te fpaaren , en haar eenige oogera-.
blikken te vergunnen om haare Dogter voor te bereiden tot
de ontmoeting ; ten einde zo fchielyk eene ontroering haar den
dood niet eensflags mogt aandoen.
,. Ach! myne waarde Moeder!" fprak HoRTENSiA, toen zy
by langzaame ontdekkingen vernam dat haar Egtgenoot gekomen was, „ ik bevind my flegter dan ik dage te weezen. —
„ Laat by terfond by my komen, om my 't ]aatf't Vaarwel
„ ce zeggen, en my te vergeeven die finerten met welke ik
„ zyn leeven verbitterd heb!"
VERVANNz bevondt zich naauwlyks in de tegenwoordigheid
zyner Vrouwe, of hy vatte haare hand, befproeide die met
zyne traanen, en fineekte haar om vergiffenis. Gy moes
a el zeer edelmoedig weezen, 1'prak zy, op een tederen toon,
,
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ttaarderraal gy, my fchuldig houdende
. „ Neen," viel hl
daar up iu , „ ik geloof het niet langer, en ik moest her

nooit geloofd hebuen : myce agting voor u moest my in
Plaat gefield hebben , om hedrieglyke fchynbaarheden te we„ dertiaan. alaar alles is nu ontwikkeld. Ik maakte my
„ fenuldig aan de verbreeking van het vertrouwen myrer Dogter. ik opende haar Kotlèrtje; ik las, en myn hart was
nier langer ten prooije dan aan berouw. Maar dat berouw
„ beschuldigt my niet van de trouwloosheid , waaraan gy my
„ verondertielt schuldig te weezen. —, Geloof, waarde uoR„ TENSIA . in de opregtheid van een Man, wiens hart ui niet
„ onbekend kan weezen. Zo ras gy kragten genoeg bekomen
„ zult hebben, om hem verder t.- hopren, zult gy hem on„ fchuldig vinden, en nog uwer Liefde waardig."
De aandoening van HORTENSIA, op het hooren deezer weinige
woorden, was zo ílerk , en de frikken van teerhartigheid en
vreugde waren zo geweldig, dat het fcheen of haare ontbinding
naby was. -- Dit was liet middel haarer behoudenisfe. De
verzweering, de zetel haarer kwaaie, brak door en ontlastte
haare borst: toen ze bekwam uit haare bezwyming, voelde
zy haare beterfchap, en zich als weder in 't leeven herbragt.
De vreugde over deeze gelukkige gebeurtenis kende geen paaien
in het Kasteel van Livernon, 't welk van dankzeggingen, teii
H-femel opgezonden , weergalmde. De oppasfingen van moe
Liefde, gepaard met die van Dugter en Egtgenoor,-derlyk
vereenigden zich om de herhelling te vultuuijen, en, binoen
korten tyd, bevondt zich de Lyderesfe in een haat van fpoedigs hertlelling.
Op zekeren dag fprak zy tot haaren Egtgenoot , met de inneemendfle vriendiykheid : uy hebt my dan altoos berni!.d ?
Aan dit verrekkend denkbeeld is al het vermaak van rnyn ver
Leflaan verknogt!
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antwoordde : „ Gy zult in haat zyn hierover
„ zelve te oordeelen," en , haar het Koffertje vertoonende.,
waarin de Juweelen waren , voegde by 'er nevens : „ Hier
„ zyn uwe Juweelen , die voor een oogenblik ontheiligd wetden, zonder ooit op te houden de uwe te weezen. Hoor
„ dan toe met bedaardheid van geest en fhlzwygen; want het
„ is niet aan n, maar aan deeze uitmuntende Moeder, dat ik
„ hel: verhaal doe."
„ 'Er was, gy weet het Mevrouw! een •tyd, waarin men
„ de Juweelen voor een onvermydelyk noodwendig gedeelte
„ der Vrouwelyke Kleeding hieldt. Die tyd duurde niet lang:
want braave Vrouwen, de ryktte van alle cieraaden misbruikt
ziende , lagen ze met wanfmaak weg. Reeds in het derde
jaar van ons Huwelyk heeft HORTENSIA haare Juweelen.
weggelegd. Zy werden toevertrouwd aan dit Koffertje , en
„ vcrgeeten.
»Het
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„ liet zwak om voor een Man van Vernuft te gaan, was
, ten dien tyde eene heerfchende kwaal, en ik ontging die
,, belmetting .niet. Ik was Lid van een Gezelfchap, 't geel)
„ dagt in de Letterkunde voor te zitten. Het Tooneel fcheeu
„ voornaamtyk onze zaak. Wy waren de Raadgeevers en Pa.
,, troonen der Mteurs; doch de onderfcheidentle gunst was
voor de Aárices weggelegd; en meer dan één onzer ver
keerde met dezelve gemeenzaam. -Ik behoorde nimmer tot-„
dat getal ; de jeugdige Egtgenoot eexwr Vrouwe, nog jon„ ger dan ik , voelde nooit , dank , zy den Hemel! de min.
„ fte aantokkeling om haar ongetrouw te veezen. Myn
fmaak voor het Tooneel dreef my. allee$ derwaards,
„ Een onzer Liefhebberen, de .Ridder D oNVML, hadt zich
„ zo wel bediend van, zynen infchikket den aart, dat ik met
„ hem , 't geen men Vriendschap noemt , aanging. Hy bezat
vernuft, finaak, veele verkreegene kundigheden, en toonde
,} zich doordrongen an fentimenteele Wysbegeerte. My ever„ reed hebbende , dat hy , met een' aandeel Galanterie en
„ Vrygee teiy , nogthans genoegzaame Eeriykheid behouden
„ hadt, liet ik my in zyne frikken vangen. Hy kwam dik.
wyls ten myven huize; en daar by niets meer in zyne ge„ draagingen jegens myne Egigenoote betoonde dan de wel ,y voegeiykbeid gehengde,' wantrouwde ik hem niet, en haar
„ nog tuinder. Maar welk een net fpande hy ons beiden
,, Op een dier avondmaaltyden, tot welken ons Gezelfehap
„ de bezitters van Tooneelbekwaamheden noodigde , brags
„ eene der beroemdlle Actrices eene jonge fchoone Dingller
„ na openbaare toejuiching , wier eertte ten Toonbel- verfchy.
„ fling was bekend gemaakt. Deeze heette MELANIA. Zy zou
, eene rol fpeelen, die uitgevoerd moest worden in eene Klee,, ding ryk van Diamanten. Zy bezat 'er geene ; en hield
„ het derven daarvan voor eene vernedering. Die van
„ haare Vriendin waren bekend , en zy wilde niet dat men
„ van haar (prak als iemand die met geleende Juweeleu
pronkte.
„ r eeze kiesc'Iheid, zeide de Ridder D'ONVAL tot haar, haaf
„ fluisterende, is èdel; maar indien een Vriend u Diaman.
, i ten leende, welke men nooit op {eet Tooneel zag? — „ Zeker,”
„ fprak MELANIa, ik zou aan hein eene. gevoelige verpligting
„ hebben'. Marquis, voerde D'ONVAL 'my daar op ta
gemoete, met eene loste houding, gy kunt ons deeze gunst
„ betoonen. De Diamanten van uwe Egtgenoote leggen in haar
Kofertje vergeeten; gy kunt gernaklyk dezelve voor een dag of zes
„ daar uit neemen. Ik feel my borg voor het wederbezorgen.
„ Ik had de zwakheid om daarin toe te hemmen , en maakte
„ my fchuldig aan het nog grouter zwak om het voor mvLe
„ Vrouw te verbergen. Hie.uit ontbonden de rampen
,, tva:u.
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„ waarvan wy beiden de onfchuldige Slachtoffers geweest
„ zyn.
,, Gy weet welk een indruk het zien der Diamanten op
„ HORTENSIA gemaakt heeft , gy weet met welk eene behen,
digheid de listige fchurk dit alles te haarer ontroeringe be,, Hemde. Hy hieldt het oog op haar gevestigd; hy zag, dat
„ zy den Schouwburg verliet; en ging van my af met oogmerk
om haar te verleiden , terwyl hy zich voordeedt als eer;
„ trooster. Het bezwymen van eene Dame in eene der Lo.
„ gies veroorzaakte eenige beweeging. Ik hoorde uit de om,
„ ftanders den naam der Dame. Ik begaf my terflond na huis,
„ met al de angstvalligheid van een liefhebbend Egtgenoot,
„ Oordeel over de omwenteling van gedagten , welke myne
„ Ziel befiormde , op het oogenblik toen ik in haare kamer
„ trad!"
0 Hemel! fchreeuwde HORTENSIA , welk een tooneed van$

[noodheld! welk een fchriklyk Charat7er luit gy aan myn oog
blootgelegd! „ Ik,” fprak daarop VERVANNE , ,, ik ben ge.
wrooken 1 Bekend voor een gelukzoeker , en zyn leeven
„ moede, haalde by, door onbefcheid, de welverdiende ílraffe
„ zich op den halze ; hy gedroeg zich als een lafaart, en Stierf
„ gelyk by moest Herven.
Maar ,"myne dierbaareHOKTRNSI.A, „welk eene wereld van
„ moeilyk- en verdrietlykheden zouden eenige weinige woor.
„ den van ontdekking ons befpaard hebben ! Zonder een al.
lervolkomendst vertrouwen-, zonder een vertrouwen 't welp
,, alle egterhoudenbeid verbant, beliaat er zodanig iets als on„ veranderlyke hoogagring niet, zelfs by de best voor eiken,, der berekende harten. Vermoeden en ongerustheid sluipen
,, in, en verfpreiden derzelver vergift in filter en, indien men,
voor eene wyl, het opkropt, krygt het meerder kragts. De
wortels van allen misverstand moeten op het eigen oogenblik.
„ wanneer zy zich voordoen, uitgeroeid worden; men heeft
niet zonder reden gezegd , dat de ondergaande Zon geen
wolkje, tusfchen een welgehuwd Paar, moet agterlaaten. '
ale hoop, fprak HORTENSIA, aan V RVANNE de hand tdereiken.
de, dat gy u behendig zult houden aan deezen .Grondregel;_ van
wnyne zyde beloof ik dien vervolgens te zullen aankkeven las
vuyn laretJlen leevenskdem 4
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PROEVE OVER DE NAAJAAGING EN
KUNDIGHEDEN.

VERKRYGING VAN

(Uit het Engelsch.)
Sciencel thou fair efufive ray
From the great fource of mental day,
Free , generous, and refln'd!
Defcend with all thy treafures fraught,
Illumine each bewilder'd thought
And bles my labouring mind.
AEENSIDE.

H

et mag voor eene erkende waarheid doorgaan, dat
veele Beoefenaars der Weetenfchappen hunne ge.
zonáheid gekrenkt hebben door eene onaflaatende Naajaa•
ging van Kundigheden , zonder dat zy daar aan geëven.
redigde vergeldingen erlangden , van vermaal( of vordering. Zy leezen, in de daad, dewyl zy dit aanzien voor
een pligt ; of, omrl dat zy zich wenfchen bekwaam te
maakei tot zeker bepaald geleerd Beroep; doch zy beken
dat de geheele taak hunner Letterbezig--nemigàal,
heden een aanhoudende vermoeiende arbeid is, en dat het
genoegen, daar uit hervoortkomerrde, eene zeer ongelyke
vergelding is voor de uitputting hunner geesten, en daar
uit volgende naargeestigheid.
Letteroefenaars van deezen ('tempel bevindt men veelal
deugdzaame en beminnenswaardige MenCchen; en het zou
een geluk voor hun zyn, wilden zy agt geeven op eeui.
ge wenken, die, opgevolgd, hunne Letteroefeningen ge•
no2glyker en voordeeliger zouden maaken.
Een der eerfte en belangrykile Voorwerpen, derhalven,
om de eigenaartige voordeelen van onze Lerteroefeningen te trekken , moet zyn het Leezen niet tot Benen taak,
maar als eene verlustigende bezigheid , te neemen. Zodanig immers is de getleltenis onzer Menschlyke Natuure,
dat geen bedryf lang en geregeld zal voortgezet worden,
Li
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't welk niet gepaard gaat met zekere maate van vermaak.
Tot eene Letterbezigheid die afmattend en onbehaagelyk
is begeeven wy ons met wederzin , onze aandagt daar
op gevestigd is oppervlakkig, en wy zyn gereed om het
onderwerp te laates . vaaren, zonder 'er op te denken in
eene maate genoegzaam om het einde, de verkryging van
meerder Weetenfcbap, te bereiken. In Rede van 'er ge.
ftadig op te denken, zoeken wy het uit onze gedagten
te verbannen , als een voorwerp van onaangenaame aandoeningen. Maar het hart en de neiging, de verbeelding
en het geheugen, werken te zamen met het verfland, om
de grootl}e voordeelen te trekken van eene by ons geliefde Letteroefening.
Het is, overzulks, van het uiterste aanbelang, dat wy
ons eene flerke getteldheid eigen maaken op zulke deeien der Weetenfchap, of op zodanige Boeken, als ons
oordeel ons zegt dat wy zullen beoefenen of leezen. —
Tot dit einde kunnen ons verfcheide hulpmiddelen te
Rade komen ; doch onder deeze is misfchien geen aan
dan de Verkeering met Lieden van fmaak,-leidykr,
vernuft en geest , dat wy met hun fpreeken over de
Boeken , welke wy leezen, en over de Onderwerpen,
die wy beoefenen. In de verkeering is eene vuurigheid
en geest, welke de voorwerpen, die anderzins koel en
fmaakloos zouden weezen, leeven en fmaak byzet. Wan.
neer wy ons weder alleen bevinden, voelen wy ons natuur
opgewekt om de Boeken te raadpleegen over de on--lyk
derwerpen, die de holle des gefpreks uitmaakten : en
het licht, geduurende het onderhoud verkreegen , is een
uitfteekend hulpmiddel tot voortzetting onzer naafpeuringen.
Zo ras wy door Leezen eene genoegzaame kennis ge.
kreegen hebben van Benig byzonder Boek, of Onderwerp,
zal het ons zeer aanvuuren om verder voort te vaaren.
Spreeken wy daarover met onze gelyken in Letterkundige vordering, of met de meer Geleerden en verder geoefenden, dan wordt zulks meer opgewekt; onze Eigenliefde maakt ons bezorgd om het verkreegene te behouden ; wy zoeken de hulp der Boeken, en doorleezen dezelve met verdubbelde aandagt en opmerking. Daarenboven zal het ons, misfchien, zwaar vallen ons te wederhouden van genegenheid op te vatten voor iets, waarop wy vroegtyds en veelmaal het oog vestigen.
In de daad, iudicn wy eengaal onze aaudagt bepaald
kun-
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kunnen vestigen op een goed Boek , dan zal 'er niets
meer noodig weezen om ons hetzelve te doen bemin.
nen. Even gelyk in de natuur twee lichaamen, wanneer
zy elkanderen naderen, vereenigd worden door aantrek
zo zal de ziel , als zy zich op-kingofalev,
eenig Onderwerp, welk het ook zyn moge, vestigt, als
't ware , daar mede vereenigd worden , en 'er na toe
vliegen met eene eigenwillige fnelheid. Voorwaar,
'er is geen onderwerp zo dor en droog, of wy zullen,
door onze aandagt daar op te vestigen, ten laatften be.
vinden, dat het ons geen gering vermaak aanbrengt. Bovennatuur- en Wiskundige onderwerpen , zelfs wanneer
zy in het afgetrokkenste loopen , weeten wy , dat den
daar in zich bevlytigenden eene groote maate van voldoening fchenken. Deeze gedeelten, derhalven, van Geleerd.
heid en Weetenfchap, die in derzelver aart &neer onderhoudend zyn, kunnen niet mislèu, in een hoogen graad,
genoegen te verfhaffen, als de ziel 'er heeds Clerk op
is ingefpannen.
Om het vermogen en de hebbelykheid te verkrygen
van onze Aandagt te vestigen, zal het noodig zyn, in
den beginne, een zeer ernstig beduil te neemen. In den
aanvang van het leeren eener "Tale, by het opvatten van
een Boek over eene Weetenfchap , 't welk ons geheel
vreemde denkbeelden voor den geest brengt, kunnen wy
niet naalaaten zekeren wederzin ontwaar te worden. Maar
indien de Letteroefenaar volhardt, dan zal die wederzin
welhaast verdwynen, en door vermaak, als een belooning
des doorgellaanen arbeids , vervangen worden. — Vóór
dit dit plaats heeft, is het hem geraaden, het zich, hoe
onaangenaam het moge weezen, tot een ouveranderlyken
regel te ftellen , om eene zekere hoeveelheid, of een bepaalden tyd, te leezen, en by zal ongetwyfeld bevinden,
dat, het geen by als een Taak opnam, van hem als een
verlustiging wordt voortgezet.
Het houden van Aantekening-Boeken is door den Heer
LOCKE, en andere Mannen van naam en agtbaarheid,fierk
aangepreezen. Maar Dr. KNOX, wiens befpiegelende naafpeuringen wy mogen veroncierllellen dat kragtig onderfchraagd zyn door de ondervinding in het beoefenend
deel der Opvoedinge, wraakt dezelve ten hoogtien. „'Er
zyn," fchryft by „ veele Studenten, die hunne dagen
flyten in plaatzen uit de Schryvers op te zamelen , en
geheel in hunne Aantekening - Boeken over te fchryven:
eene
L12
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Bene wyze van Letteroefenen hoogst af te keuren , als
die zelden den Student voordeel of vermaak fchenkt, zyn
tyd verllindt , zyne oogen vermoeit , en zyne gezond
krenkt. Ik raad, op het allerernftiglie, alle deeze on--heid
gelukkige Studenten, die zich hebben laaten diets maaken,
dat het gebruik hunner handen denkbeelden in de hars
kan drukken ; die hunne aandagt afwenden door-fen
overfchryven; die zichzelven afmatten in liet uittrekken
en verkorten; en die denken, dat zy, door hunne Aantekening- Boeken te vullen, hun verfland verryken, hier mede op te houden, terwyl zy nog oogen om te zien en
Zy zyn geheel van
vingers om te fchryven hebben.
den weg ter Geleerdheid afgeweeken; en als zy, op dit
bypad , langen tyd voortgaan , zullen zy onbekwaam
worden om weder te keeren , of een beter fpoor op
te (laan. Naa veele jaaren gefleeten te hebben in deezen noodloozen arbeid, is het geen wonder, dat zy
hunne Boeken digt doen, onder het uitboezemen van de
oude klagt, dat veel leezens ydelhejd en vermoeijing des
geests is.
„ Niets kan ons in het Leezen weezenlyk dienen, dan
't geen de Geest zich eigen maakt door denken, en het
in de geheugenis te prenten. Het overgefchreevene krygt
door dien arbeid geen meer eigendoms , dan toen wy
liet in druk voor ons hadden. Het is eene misvatting, te
(tellen, dat, door het fchryven der woorden met een pen
op het papier, de denkbeelden zich klaarder in de harsfe•
men drukken, dan door aandagtig leezen.
„ De beste wyze van UittrekzeIs en Verkortingen te
maaken beftaat in des Schryvers denkbeelden, naa zyn
Boek digt gedaan te hebben , met onze eigene woorden uit te drukken. Door dit te doen , oefenen wy het
geheugen , en gewennen ons aan een fchryf tyl. Wy maa-_
ken , 't, geen wy fchryven, ons eigen; wy denken; wy
zyn werKzaam , en veroordeelen ons zelven niet tot eene
bezigheid, die enkel werktuiglyk, of een handwerk, mag
heeten.
„ Dan , naa alles wat zommigen mogen zeggen , fchry.
ven of denken. vast gaat het, dat de grootfee Letteroefenaars zich te vrede hielden met leezen , zonder Uit
korte Begrippen te maaken. Zy waren vol -trekzlsof
geen in hunnen geest overbleef naa een-danmeth
aandagtig leezen, en, als zy fchreeven, fchreeven zy uit
zich zelven.
„ Her
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„ Het Leezen noemt men, met regt, voedzel voor den
geest. Gelyk voedzel, moet het geleezene verteerd en
gefcheiden worden, en de voedende kragt vertoonen in het
veroorzaaken van groei en fterkte, om den geest in fraat
te Rellen van gezonde en rype vrugten voort te brengen. Het moet, gelyk men zegt, veranderd worden in
fuccum & fanguinem , in fap en bloed, en niet weder
verfchynen in dezelfde gedaante als men het innam. Het
is waar (en dit voorbeeld zou men kunnen aanvoeren
ter wederlegging van het door my beweerde) dat DE•
B1OSTHENES acht maaien met eigen hand THUCVDIDES
uitfchreef; maar men hebbe hier by te bedenken, dat DzDiosTHENES leefde toen de Drukkunst nog niet was uitgevonden, en dat by zich opgewekt voelde om TEIUCYBIDES over te fchryven, niet alleen te zyner eigene leering , maar ook om de Affchriften te vermenigvuldi-

gen van

een

by hem

zo zeer

hooggewaardeerden Schry.

ver."
Wyders zal eene behoorelyke maate van Verfcheiden•
heid niet luttel toebrengen om het Leezen Bene aangenaame bezigheid te doen worden. Want, fchoon het
waarheid is, dat men niet meer dan één of twee Roe.
ken teffens onderhanden moet hebben , zal het egter,
als deeze uitgeleezen zyn, zeer gepast weezen, dat wy,
eenige afmatting gevoelende, eenen Schryver opneemera,
die eenen anderen ftyl voert, of over een geheel verfchillend onderwerp handelt ; dat wy Werken in Oarym voor
Dichtwerken, en de laatfre weder voor de ee^fte, verwis•
Pelen; dat wy de Ouden met de Hedendaagfchen mengen; beurtlings het Boek nederleggen en de Pen opvatten; en foms die beide laaten vaaren, om ons in een aan
-genamzlfchp,otraevnbrlustiging, te begeeven. De geest zal , naa die korte verpoos
zing, met al de greetigheid van Letter- honger, na r"e Boeken wederkeeren. Die Tusfchenpoozingen moeten niet
te lang weezen, of zo veelvuldig, dat wy eene hebbelykheid krygen van ledigheid of uitfpanning,
Hy , die met vermaak wil leezen , (en wy mogen het
herhaalen, dat allen, die met weezenlyk voordeel leezen,
het met vermaak doen,) moet agtgeeven op den tyd van
den Bag, en het Saifoen des jaars. De Morgen heeft
men algemeen erkend voor den besten tyd ter Letteroefeninge; de Naamiddag kan voordeeligst befteed worden
in kennis • aankweekenden ommegang. De eigenfte verL13
ma-_
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lnogens, die vó5r het Middagmaal in Raat zyn om zich
te bepaalen tot de fcherpzinnigile en verheeven[le naafpeuringen, leert de algemeene ondervinding, dat naa het
Middagmaal , in vergelykjug gefprooken , onvermogend
en (lomp zyn. „ Ik weet niet hoe het bykome," zegt
een beroemd Schryver, „dat al myne Wysbegeerte, waar
„ toe ik my met alle vuurigheid begaf vóór den Mid„ dag, my als onzin voorkomt zo ras ik het Middag„ maal gehou.len heb."
Zeer heet Weer is byzonder ongefchikt ter LetteroefeIning. De Maanden 3'uly, Augustus en September, zyn
geenzins de Maanden des Jaars, in welke de Vrugten des
Verftands tot rypheid komen. — Misfchien zal een
£zeng Wysgeer willen beweeren, dat de Zielsvermogens
Beene aandoening moeten gevoelen van de veranderingen
van Koude en Hette. Dan wie zal luisteren na den Wys•
geer, als by van het tegendeel, door de daadlyke onder
overtuigd is? Het verdient onze opmerking, dat-vindg,
deeze Maanden tot Rusttyden beftemd zyn in de Ge
Academien. — By koud en guur-Tegtshovnpd
Weer, wanneer wy ons heul aan den haard zoeken, vinden wy dat vermaak in onze Boeken , 't welk wy in den
Voortyd, en in den Herfst, in den Zonnefchyn zogten, en
in de bekoorelykheden der Landvertoonipgen. Wy zwerven niet langer rond ; wy verzamelen onze verftrooide
denkbeelden, en fmaaken, in de beoefening onzer Zielsvermogens, dat genoegen, 't welk het gevolg en de beboning is van, op eene gepaste wyze, de natuurlyke
kragten te werk te Rellen van het Godlyk deeltje, 't welk
in onzen boezem huisvest.
Maar te aller Uuren, en in alle Jaargetyden, zullen wy,
dien wy de buitenfpoorige omzwervingen der Verbeeldingskragt kunnen beperken, de Togten van het hart regelen, en t evel voeren over onze Aandagt, zo dat deeze
zich bepaale tot het onderwerp 't geen wy onderzoe.
ken, onze Aandagt ryklyk beloond vinden.
Verleen
gezette aandagt; en gezette aandagt op eenig deswaardig
voorwerp zal altoos weezenlyke voldoening basren.
Ten aanziene van het Leezen inzonderheid , hier op moge men (laat maaken als op eene beweezene waarheid,
zal de maate van Voordeel, zo wel als van Vermaak, al.
toos aan de maate van Aandagt geëvenredigd weezen.
-
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OPHELDERENDE AAN ➢IERKINGEN OVEIt DE NIEUWIZ
WIN - PROEVE, Bi NE VENS DE BEREIDING VAN EEN
VERSTERK I' PItOL+FVOCI1T, (Liquor probatorius for.

tior.) Door den Heer HAHNEMANN.
(v. CRELL , C&em. Anna!. 1 794•)

S. t. r oen ik myn middel ter beproeving van Wynen

j vervaardigde, was myn oogmerk , om het lood,
koper ea andere fchadelyke metaalen , die daarin bevat
mogten zyn, aan den dag te brengen, op eene wyze,
waardoor het yzer, zo dit te gelyk door het eigen zuur
des Wyns daarin opgelost ware, niet tevens nedergeplofd
werd, en de proef dus niet hinderen kon.
§. a. Wanneer eenig tegenwerkend middel (reagens) duizende maaien aan de verwachting voldoet, zo is het meer
dan waarfchynlyk , dat, wanneer het eenmaal kwalyk
uitvalt , de oorzaak daarvan niet aan 't Voorfchrift van
het Proefmiddel, maar aan de verkeerde bereiding , of
bewaaring, of aan eenige omttandigheden by het gebruik,
moet toegefchreven worden.
S. 3. Zodanig was het geval met myn Proefvocht, welks.
nuttigheid my noopt, om, zo veel mooglyk, alle misflagen, die by het bereiden, bewaaren en gebruiken, vats
hetzelve kunnen plaats hebben, uit den weg te ruimen.
S. 4. Onder de mistlagen, die by het bereiden hebbett
plaats gehad, is mooglyk een der minst zeldzaamen ge
dat men, daar ik by het eerfte voorfchrift niets-west,
van den graad van warmte , die het water, het welk
'er toe gebruikt wordt , hebben moet , gemeld hadde ,
fomtyds zeer koud water daartoe gebezigd heeft ; het_
geen voorzeker niet in (laat was, om de overbodige hoeveelheid wynfleens , die nodig is om het gezwaveld.
yzer opgelost te houden, te ontbinden. Water. van 33°
Fahr. lost naauwlyks , wynfteen op; in zulk een onecht Proefvocht is wel leverlucht (gaz hydrogêne fulfuré)
genoeg om het yzer neder te ploffen , maar geen genoeg
hoeveelheid zuur, om het in deszelfs vereeniging-zame
met zwavel opgelost te houden. In myne aanmerkingen op het eeráe Deel der Arzneimniddel - leer van moNno,, heb ik reedt den graad van warmte opgegeven.
Moog.
LI 4
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Mooglyk heeft men ook wyntleen- kristallen genomen, die
piet fyn genoeg gefbampt waren.
5. S. Ik gelastte voorts het vocht tien minuten lang
cm te fchudden , hierdoor meende ik zonder tusfchenpoozing, deels om de werking der moeilyk op te losfen
kalk -lever (lul/ure de chaux) op het niet min ongemaklyk te ontbinden zuure zout te bevorderen ; deels
om de oplosfing van eene genoegzaam overtollige hoe.
veelheid wyníteens te verhaasten, ten einde 'er een ge.
zuurd leverlucht- water door te verkrygen. Misfchien
•heeft men met dit omfchudden niet lang genoeg aangehouden.
§. 6. Wanneer men het mengfel eenigen tyd (laan laat,
zo,,der het van liet onopgeloste af te gieten, of door te
zygen , alsdan klimmen 'er nog leverlucht - blaasjes op,
die de fynere deeltjes van de ligrer kalk - zwavel lever
snede opwaarts veeren , en op deze wyze het weinige
overfchietende wynfteen -zuur weder wegneemen; het is
dus beter, dat men het mengfel eenige dagen tot de
volkomen ontbinding der lever fhaan laat , (waarop zich
,alsdan de overfchietende wynfteen weder oplost,) of
hetgeen nog de voorkeur verdient, dat men het teríhond
na het omíchudden , zodra het helder geworden is, afgiet en doorzygt. Mooglyk is men ook in dit fluk fomwylen onoplettend geweest, daar ik 'er in myn Voorfchritt
niet van gefproken heb.
S. 7. Zo men een wel bereid Proefvocht op eene plaats
nederzet, alwaar het aan de winterkoude is blootget%eld,
dan heeft het geval plaats, waarvan 5. 4. gefproken is.
De overvloedige wynfleen , die 'er in opgelost is, fchiet
tegen de wanden van 't glas tot kristallen aan; omdat
'er by eene zo geringe warmte flechts eene ongemeen
kleine hoeveelheid opgelost kan blyven, die niet toereikende is om het yzer ontbonden te houden. Misfchicn
heeft het foms ook hier aan gehaperd.
5. 8. Wanneer het vocht ter beproeving van Wyn ge.
bezigd wordt , is het onverfchillig , of men 'er veel of
weinig op eenmaal by giete , indien 'er flechts zn veel
wordt bygedaan, als tot het nederploffen der daarin bevatte fchadelyke metaalen genoegzaam is , en tevens de
tegenwerking van 't middel bevordert, door het mengtel
een paar minuten lang om te roeren.
•. 9. Dit echter moet ik herinneren, dat, by het doen
der Wyn - proef, flechts het yzer, hetgeen in een plantzuur
,
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guur (het zuur van den Wyn) opgelost is, zich niet kentekenen zal, en ontbonden blyven. Wil men daarentegen het middel , door het bydoen van yzer - vitriool of
yzer - falpeter, op de proef ffellen, gelyk zeker fcheikun.
dige onlangs deed, alsdan vordert men meer vair hetzelve, als ik beliofd heb. Hoe verbaazend zeldzaam toch
zullen die gevallen voorkomen , waar het yzer- vitriool
met Wyu vermengd is , en by toeval althans naauavlyks
ooit met voordagt nimmer , omdat dit zout niets aan
den Wyn verbeteren , maar 'er wel een waglyken fmaak
aan geeven kan.
5. to. Het half gedephlogifticeerd yzer van het yzervitriool kan , in deszelts gezwavelden toeeland , door filet
weinige zuur dezes Proefvochts niet opgelost gehouden
worden, maar wel het yzer , dat door het zuur van
den \Vyn , zeifs tot verzadiging toe, ontbonden is. Dit
moet het Proefvocht doen, en dit kan het.
§. ii. Ten einde dus de misvattingen by de bereiding
van tnyn Proefvocht te kunnen vermyden , geef ik nog.
maals het Voorfchrift daarvan op , maar met zodanige
voorzorgen, waardoor dergelyke feilen kunnen voorgekir•
men worden.
S. ii2. Op een mengfel van twee drachmen ge[l:ampte
drooge kalk-zwavel -lever, en zeven drachmen fyii gettooten wynfteen - kristallen, giet men in een wyde fierke flesch
zestien oncen laauw (90° Fahr.) bronwater, fchudt het
tien minuten lang zonder ophouden om , zet het dan
omtrent één minuut lang neder, om te bezinken, piet
tert}ond het melkwit vocht af , en zygt het door vierdubbeld vloei - papier op eene maatig warme plaats. Dit
vocht, hetgeen dan byna zo helder als water is, bewaart
men in kleine wel toegekurkte flesjes op eerie taamelyk
warme plaats, en neemt by het gebruik daarvan omtrent
één deel op twee deelen Wyn , hetgeen men dan twee
minuten lang omroert. Blyft het mengtel klaar, zo bevat
het, uitgenomen misfchien eenige yzerdeelen, geen metaal
in zich; wordt het troebel, dan is het zwartactitig neder
metaal, lood, koper, enz.
-plofenigchadyk
§, 13. Wordt het vocht op deze wyze bereid en be.
waard , dan is het ter beproeving van Wyn , in welks
eigen zuur yzer is opgelost , onfeilbaar.
§. 14. Dewyl ik echter niet gaarn een zaak Hechts ten
halve laat fteeken, zelfs dan, wanneer ik niet beloofd
heb meer te zullen doen, en men toch mooglyk in het
011
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ongemeen zeldzaam geval van het aanzyn van yzer-vitriool in Wyn, of van eenig half verkalkt yzer in andere
vocbt_en, die den Artzen ter onderzoeking worden aangeboden, en waarin tevens fchadelyke metaalen bevat konden
zyn , gaarn verlangen zoude zodanig een Proefmiddel te
bezitten zo heb ik een middel uitgevonden, hetgeen alle
de voordeelen van de ftraks opgegeven Wyn - proef heeft,
eu te gelyk eene genoegzaatne hoeveelheid zuur bevat, om
het half verkalkte yzer, hoe veel het ook zyn mogt, opgelost te houden. Dit is het geen ik, onder den naam van
Liquor probatoriur fortior, op de volgende wyze bereide.
S. 15. Men ontbindt twee drachmen wezenlyk wynfteenzuur (Jal esfentialis acidus tartan) in zestien oncen zuiver
water van eene maatige warmte, doet 'er dan twee drach•
men fyn geftampte drooge kalk zwavel - lever by, fchudt
het mengtèl in een ruime flesch tien minuten lang zon.
der verpoozen om, zet het dan een half uur neder, om te
bezinken , giet vervolgens het vocht in een flesch af,
waarin te voren vier drachmen fyn gewreven wezenlyk wyn.
(leen-zuur gedaan zyn , lost dit door omfchudden daarin
op, laat het een dag en nacht flaan om te bezinken,
en giet het bovendryvend helder Proefvocht in kleine
lieschjes af.
5. id. Het gebruik van dit vocht is het zelfde als van
't voorige; het ploft de fchadelyke metaalen, het onfchadelyke yzer uitgezonderd, met eene donkere kleur neder,
en wordt op dezelfde wyze gebruikt. Daarenboven bezit
het 't voorrecht, dat het ook 't half verkalkt yzer vats
de yzer- vitriool en yzer-falpeter niet doet nedervallen,
zelfs in de ftrengtie koude zyn kracht niet verliest, (het
bevriest op 32 0 Fahr. niet,) en veel meer lever-lucht in
zich heeft.
§. 17. Het oogmerk, dat ik by het bereiden van dit
een en ander Proefvocht bedoelde, was het volgende. Op
de kortfte, minst duure en gemaklykíie, wyze, een met
zwavel - lever- lucht verzadigd vocht te verkrygen , (om de
metaalen gezwaveld [donkerkleurig] neder te ploffen,) het
geen tevens zo veel zuur bevatte, om het uit metaalontbindingen (vooral de met lood , enz. vergifte Wynen)
zo moeilyk te weeren yzer, geheel en al opgelost te houden , terwyl de overige fchadelyke metaalen met eene
zwarte kleur nedergeplofd worden.
S. i8. Om water met zwavel - lever -lucht, die in by.
zondere glafen ontbondenien in een ander glas overgebragt
is,
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een arbeid,
is, tot
die aan elk niet kan toevertrouwd worden, tevens niet
gemaklyk , (want Blaazen ]asten deze lucht door,) en
ook kostbaar is, wanneer by gelykvormig zal uitvallen.
Bier gefchiedt beide te gelyk, het wyntieen -zuur ontleedt
de kalklever, door met de kalkaarde een byna onoplosbaar nederplolfel te maakes , en in het water niets an.
ders ov:rlaat als lever- lucht, waarmede het tot verzadi.
ging toe vereenigd wordt. Deze hoedanigheden vindt men
alleen in deze zwavellever, en alleen in dit zuur.
§. 19. Het overtollige wynffteen - zuur, het welk in dit
mengrel gedaan wordt, (hetgeen, wegens de wederöplosbaarheid van den kalk -wynlleen in een grooter hoeveel
zuur, by het Liquor probatorius fortior eerst-heidvan
wordt bygedaan, nadat het lever - lucht - water gereed is,)
kon geen der bekende gezwavelde metaalen op nieuw op.
losfen, (zelfs niet het kleinfte gedeelte derzelven) zonder hunne vereeniging te fcheiden. Slechts het gezwavelde yzer, dat ook in het nederploffel begrepen is, kan
het ontbinden. Dit blyft opgelost, terwyl de andere metaalen met eene donkere kleur nedervallen, zodra 'er het
Proefvocht by gedaan wordt.
§. ao. Het yzer, dat voorheen gedeeltelyk verkalkt is,
gelyk het in 't yzer- vitriool gevonden wordt, maakt, na
het byvoegen der zwavel .lever -lucht, eene ftof, die door
de zuuren veel moeilyker kan ontbonden worden, en dus
een fterker zuur vordert. Daar wordt naamlyk een tegenwerkend middel (reagens) vereischt, zo als het Liquor
probatorius fortior is.
5. 21. Elk redelyk fcheikundige zal dit laatst genoemde
middel , ter beproeving der delfftoffen, dikwyls nuttig,
fomtyds onontbeerlyk, vinden; terwyl het, ter ontdekking
der fchadelyke metaalen , by geregtlyke onderzoekingen van Wynen , _ waarin men lood , koper , rattekruid
vermoedt, van vergiften , van kwakzalver - middelen ,
enz. niet kan misfen van dienst te zyn. Het veel of
weinig verkalkt yzar komt by deze beproeving niet te
yoorfchyn, en maakt dus den uitflag niet dubbelzinnig.
,
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EENE VERBETERING

Door
Mr. ROBERT PATTERSON , van Philadelphia; aan
Wien de Magellan Jche Gouden Eerprys daar voor
is toegeweezen.

BENE VERBETERING VAN DE BLIXBIII-A1 LEIDERS.

(Uit the Transaalons of the ilmerican Philofophical Society.)
voorbeelden, welke
dan voorkomen,
getroffen,
U Gebouwen,
voorzien,
veelvuldige gevallen, dat
de

nu en
van
door den Blixem
fchoon met
en de
Alleiders
deeze Afleiders aan den Top gefmolten waren door een
Blixemttraal, blykt, dat deeze bewonderenswaardige Toefiel tegen de gevaarlyke uitwerkzelen van het Blixemvuur, in zeker voege, nog onvolkomen is.
Eenige verbetering fchynt 'er nog noodig aan beide de
Einden der Afleideren. Aan het boven Einde, om dezelve te beveiligen tegen het toeval van te fmelten: waar
door de Afleider onbekwaam wordt om aan het oor
oogmerk te voldoen: te weeten, de Eleé`lrieke-fpronglyk
Vloeilloffe, of den Blixem, uit de voorbygaande wolk, op
eene ftille en ongevoelige wyze , te trekken: want het
zyn gepunte Afleiders alleen , die deeze eigenfchap bezitten — en aan het bereden Einde, om een meer
gereeden doortocht te bezorgen aan die Vloeiftoffe , in de
omringende aarde.
Het eerife deezer oogtnerken, hou ik my volkomen verzekerd, zou bereikt worden, door, in den top des Afleiders, een Pluk Potlood in te laaten van omtrent twee
duimen 'lang , genomen van het beste Potlood, en uitloopende in een fcherpe punt, een weinig flegts buiten
de. Metaalen kooker uitfleekende: zo dat, indien de Pot.
loodpunt 'er door eenig toeval af mogt breeken , (waar
voor ik denk, dat dezelve weinig gevaar loopt,) de Metaalen punt des Afleiders nog fcherp genoeg bleeve, om
te beantwoorden aan het oogmerk van een Metaalera
Conductor.
Men weet, hoe deeze Zelf(landigheid de grootfie hette,
zonder te finelten, kan door[iaan; waarom men 'er zich
van bedient tot het maaken van Stookkroezen; ook vervliegt dezelve niet , gelyk CRONSTEDT opmerkt in zyne
.Mineralogy, (Seat. 231.) dan wanneer zy blootgefteld
worde aan langzaam verkalkende Hette; waaraan ze zich
nim-
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Afleiders kan blootgenimmer aan
i}eld vinden.
Teffens is het vermogen des Potloods, als een Afleider
der Eletrieke Stoffe , misfchien gelyk, of flegts een wei.
nig minder , dan dat van eenige andere der Metaalen.
E.ene lyn, op een fluk papiers met een Potlood getrok.
ken , zal , gelyk ik te meermaalen beproefd heb , een
Eletrifche Ontlaading oogfchynlyk zo wel geleiden, als
een gelyke llreep Verguldzel zou doen ; en zulks zonder immer het geleidend vermogen te verliezen, 't welk
het geval van Verguldzel niet is.
Het tweede oogmerk is, om de Ontlasting der Electrieke
Vloei(toffe "te bevorderen aan het beneden Einde des Afleiders in den omliggenden grond. — Het is, in veele
gevallen , door de tusfchenkomst van rotzen of andere
hinderpaalen , niet doenlyk , het onder Einde des Afleiders zo diep te plaatzen , dat hetzelve den vogtigen
grond bereike , of by eenig ander voorwerp kome , 't
welk een tamelyk goede Afleider is van Eleétrieke Stoffe.
Ja zelfs , waar dit doenlyk is , zou zulks , zo ik my
verbeelde , alleen niet genoegzaam weezen , om aan het
verlangde oogmerk te beantwoorden. -- Yzer in den
grond , en bovenal in een vogtigen grond, begraaven,
zal terrond met roest omkorst worden, 't geen fleeds
voortgaat , tot dat het Yzer geheel in roest verandert:
doch Yzer- roest, en in de daad de Kalk van alle Metaalen , is geen Geleider, of althans eene zeer gebrekkige
Geleider, der Ele&rieke Stoffe. Hier uit valt gereedlyk
op te maaken, dat, binnen weinige jaaren naa het flel.
len eens Blixem - afleiders , het gedeelte, 't geen onder
den grond is , weinig of niets zal toebrengen tot de
beveiliging des Gebouws. Daarenboven is de opper
dit gedeelte des Afleiders te fmal , om eene-vlakten
gemaklyke en overvloedige ontlasting der Eleë^trieke Stof
in den grond te bezorgen , welke als dan een zeer onvolkomene Condthor is.
Als een hulpmiddel tegen deeze gebreken, zou ik voorlellen om het gedeelte des Afleiders, onder den grond,
van Tin of Koper te maaken, welke Metaalen min vatbaar zyn voor roest en wegvreeting, als zy onder den
grond leggen , dan Yzer. — Of misfchien zou dit oogmerk nog beter bereikt worden , als men dit gedeelte
van den Raaf des Afleiders , van welk een Metaal dezelve volt moge vervaardigd weezen, bekleedde met dik
om-
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omkleedzel van Potlood, vooraf tot eerre foort van deeg
gevormd , door hetzelve fyn te maaken , en met gefmol•
ten zwavel te vermengen, (gelyk men te werk gaat in
het vervaardigen der gemeene Potlooden ,) en dan , nog heet
zynde, om den liaaf te voegen. Door dit middel zou het
beneden Einde, mens oordeels, het geleidend vermogen,
zonder eenige vermindering , eeuwen lang kunnen behouder'.
Ten einde de oppervlakte van het beneden Einde des
Afleiders te vermeerderen, graave men een gat of put
van behoorlyke diepte, en doe in deeze put eerre zekere
hoeveelheid Houtskool rondsom het benedenfte des Afleiders. De Houtskool bezit twee eigenlchapl en , op eene
by undere wyze gefchikt om aan dat oogmerk te beantwoorden. Voor eerst is dezelve een goede Conductor
der Elettriciteit; en, ten anderen, zal dezelve weinig of
geen verandering van eigenfchappen ondergaan, met, hoe
lange ook , onder den grond te liggen. -- In deezer
men de oppervlakte van dit gedeelte des Af--voegzal
leiders, 't welk den grond raakt, met weinig moeite em
zeer geringe kosten, naar welgevallen kunnen uitbreiden.
Eerie omstandigheid, welke een ieder, die eenige bedree
bezit in de Eletrifche Proefneemingen , moet-venhid
erkennen van veel aanbelangs te weezen tot het hier
beoogde einde.

ZERIGT, WEGENS EEN DEEZEN ZOMER UIT ZPE OPGEKOMEN NIEUW EILAND IN DEN ARCHIPEL.

„Qreeder en omftandiger Berigt, wegens dit Verfchynzel,inwagtentte, kunnen wy niet naalaaten het vol„ gende- te plaatzen , uit een Engelsch Nieuwspapier, ko„ mende van de hand eens Heers te Smirna."
De Inwoonders van het Eiland Tenedos , in den Archipel, greep, in den nagt van den vyfden Juny laatstleden,
een vry groote fcthrik aan , veroorzaakt door verfcheide
zwaare fchuddingen eener Aardbeeving. 's Morgens ontdekten zy, te hunner groote verbaazing, een klein Ei.
land, van omtrent eerre halve myl in den omtrek, uit
Zee opgekomen , tusfchen hun L iland en de Afiatifche
kust. In het midden ontdekte men eene kleine Vulcaan,
waaruit een roodagtige rook opging.
Toen
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Toen ik dit vreemd verhaal hoorde, befloot ik oogge.
tuigen vane dit Voorval te weezen, en huurde een kleiti
Vaartuig, 't welk my derwaards bragt. Men onderrigtte
my, dat het Eiland, naa het eerfte vertoon, grooter ge.
worden was, en nog fleeds in grootte toenam.
Naardemaal de Inwoonders van Tenedus vry onkundig
en bygeloovig zyn, fchroomden zy digt by dit nieuwe
Eiland te komen. Ik voer, derhalven, nevens myn knegt,
derwaards. Wy maakten onze boot vast aan een rots
van het nieuwe Eiland, en traden 'er op. Ili ontdekte
veele takken van Coraal over hetzelve vertpreid ; als mede verfcheide foorten van Schelpvisfchen. Uit den Vul.
caan kwam een wonderbaar geluid, veel geiykende naar
het gery van wagens.

BESCHOUWINGEN VAN, EN WAARNEEMllVGEN OP, DEN OUDEN EN TEGENWOuRDIGEN STAAT VAN RO1IE.

( Ontleend uit de onlangs in Engeland uitgegeevene Letters,
during the Courfe of a Tqur through Germany, Switzerland
atnd Italy, in the Tears i79z and 1793; with Reflections
on the Manners , Literature and Religion of thofe
Countries; by ROBERT Ga /Y, M. A. Vicar of Farringdon , Berks.)

D

welk eene verfcheidenheid van trekken zullen
wy Rome kenmerktekenend befchryven! Wy vinden
ons verward door de min zamenhangende verfcheidenheid
van voorwerpen, welke wy, in het verloop van weinige
dagen, gezien hebben, onder het geleide van den Abbé
ANDRé; een Cicerone, die ons geleide op zeer fchiklyke
voorwaarden, en zeer fpaarzaam is in uitgaaven : hy mag
een wandelende Kaart heeten, en heeft genoegzaame kennis aan de Oudheden, tot welke hy ons bragt.
Wy hebben reeds veele der vervallene Gedenkftukken
van het Heidensch Keizerryk bezogt _-- de verltrooide
Kolommen van Tempelen , waarin de Afgodery zege.
praalde — de verbrookene Overblyfzels der Waterleidingen, welke geheele Rivieren in Rome bragten --- de
vergruisde Meuren der Schouwburgen, waar de Zwaardi
fchermers onderhouden werden om vrywillig hun bloed
te lonen, en geleerd bevallig te llerven, tot vermaak
der onmenschlyke aanfchouwers van beiderlei Kunne
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de ingezonke Boogen, onder welken men gevangen Koningen heenvoerde, geketend en befpot.
Onder deeze hebben wy vermengd gezien, de trotfche
Heerfchappy van het Pauslyk Rome -- de Paleizen der
hoogmoedige Paufen — de Mufeurns, waarin de Werken der oude Vernuften verzameld zyn, met de mede.
dingende Voortbrengzelen van laatere tyden — de Kerk
ken, waarin de Cieraaden der Heidenfche Gebouwen in.
gevoerd zyn , wel fchitterend, doch zeer ongepast.
Vergeefsch zoekt men na eenige trekken van het Hei
en het Christensch Rome van elkander afgezon--densch
derd; ze zyn wonder dooreen gemengd, en in elkander
ingelyfd. Zomwylen valt het bezwaarlyk de Werken van
ouden of laateren Tyd te bepaalen, en het is bykans onmogelyk, onderfcheid te vinden tusichen de characlïer•
trekken der oude of hedendaagfche Bygeloovigheid. Hui,
zen van laate jaartekening vertoonen de afgenomene brokken van die Oud Rome vercierden. Christen- kerken zyn
gegrondvest op de grondflagen van Heideniche Tempelen,
en opgehaald met bouwftofffn van dezelve ontleend. De
Standbeelden der Apostelen ftaan op Kolommen van de
Keizeren ; en de overblyfzels van de Puteoli, gefchikt om
de flegtfie Slaaven te ontvangen, maaken thans een doolhof uit van Catacombes , vereerd als de Begraafplaatzen
der eerfte Martelaaren. Hadt Rome, in de dagen haarer
grootheid, kunnen voorzien,dat de Belyders van den toen
verfmanden Godsdienst van JESUS, in volgende eeuwen,
in zulker voege de heerfchappy zouden voeren over de
ruïnen van haare Heidenfche grootheid , hoe zeer zou
zy het trotfc`:ie hoofd geboogen hebben?
Het is , met de daad , opmerkenswaardig , hoe het
Pauslyk Rome als uit de asfche van het Heidenfche herreezen is, en zich met de cieraaden daarvan opgepronkt
heeft. De Kerk van St. Theodorus rust op de grondflagen van een Tempel , opgerigt ter eere der kinderlyke
Stigters van Rome, op de plaats waar de vertelling wil.
de, dat deeze gezoogd werden. De Kerk van St. Cosmo
en St. Damian opent de deuren van een Tempel, toegeheiligd aan dezelfde Grondvesters der Stad. Die van
Santa Maria, Sopra Minerva, duidt haare oude herkomst
aan; en , zonc er buiten Rome te treeden , om de muuren
van den Tempel van Bacchus, in de Kerk van St. Urbino , te vinden , behoeven wy alleen op te merken, dat
het Pantheon, door AGRIPPA toegeheiligd aan Jupiter en
an•
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andere Goden , door Paus BONIFACIUS DEN IV gewyd
is aan de Maagd en de Heilige Msrtelaaren , en door
GREGORIUS DEN IV aan alle de Heiligen. Het Corinthisch Koper, van het Voorportaal deezes Tempels genomen, werd veranderd in een verhemeizel, onderfleund
door kolommen, by het Pauslyk Altaar van St. Pieters
Kerk; en de Kerk van St. Paulus is vercierd met marmeren Pylaaren, ontleend van het Maufoleum van Keizer
ADRIAAN.

De Onderfchraagers van het Roomfche Geloof fchiepen genoegen in het denkbeeld, dat zy de Heiligdommen
der Valsehheid en Godloosheid veranderden in Plaatzen
van gewaande Heiligheid ; en , op dergelyke beginzelen , bouwden zy het Carthuizers Klooster over de Baden van DIOCLETIAAN de Kerk van St. Andrea
dells Valle ter Rede waar de Schouwburg van ronzPEJUS ftondt — die van St. Marcello op de plek des
Tempels van Ifts, door TIBERIUS zelve, uit hoofde van
de fchandlykheden daar gepleegd, geflooten en die
van St. Agnes ter plaatze waar eenige Bordeelen lionden, voor welker befmetting deeze Heilige wonderdaadig
bewaard werd, gelyk het fraaije beeldwerk van AI,GARDI
getuigt.
Het zou dientig geweest zyn voor de agting der
Opvolgeren van St. Petrus, indien zy alleen de u}itwendige Bouwpoffen der Heidenfche Geftichten ontleend, en,
ten zelfden, tyde, de Heideniche plegtigheden niet overgenomen hadden; deeze onheilige dingen vermengende met
de zuiverheid van den Christlyken Eerdienst. Maar ongelukkig werden de Tempels, aan Christen. Heiligen toegewyd, dikwyls even zeer de tooneelen van Afgodery,
als die geheiligd geweest waren aan ingebeelde Godheden. De Standbeelden der Helden werden veranderd in
die van Martelaaren, om nog de aanbidding te ontvangen, en befchermers te weezen van de hun geheiligde Altaaren. Zy,, die de Kerken bouwden, befprengden zich
met heilig water, deeden het wierookvat branden, ftaaken kaarten op, enz.
De volharding in Heideniche gebruiken heeft zich zomtyds, in andere voorbeelden, ten zigtbaarften vertoond. De
Vestaalfche Maagden herleefden in de perfoon der Nonnen de ommegangen met het Heilige boottien een
oud voorbeeld nsa gecanonifeerde Heiligen volgden
op de Befchermgoden, en de wellustige plegtigheden, ter
eere
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éere van fchaiamtlooze Zinnebeelden, worden nog in ge.
ciagtenisfe gehouden (*).
De omftandigheden en toertel van den Heidenfchen Eerdienst werden zomtyds overgenomen , waarfchy,tulyk in
gevolge van de verwyten der Heidenen, aan de Christenen
gedaan , dat zy deeze dingen ontbraken , welke het
Menschdom gewoon geweest was te eerbieden, als Gode alleraangenaamst. Zy fchynen ten mintten, uit hoof.
de van de naauwkeurige overeenkomst, hervoort te komen uit Bene naavólging van de zyde der Roomschgezinden, en niet, gelyk de geleerde en verbeeldingvolle wea.
nURTON zich verbeeldde , uit den algemeenen invloed des
Bygeloofs; dezelfde uitwerkzels onder de Christenen, als
by de Heidenen, te wege brengende.
Gewoonten, in den Godsdienst lang gevestigd , kon.
den niet naalaaten eenige kragt te behouden over de zo
hunne dwaalingen te laaten vaa--danige,bflot
ren ; en hoe zeer de vroeglie Christenheid de heerfchende
Bygeloovigheden mogt wraaken , werden eenige dingen
behouden, als fchadelooze infchiklykheden aan de voor.
oordeelen , en andere werden ongévoeli'g aangenomen
door dien geest van navolging, waardoor de zeden al.
lengskens in elkander fmelten , wanneer eene langduu.
vige gemeenfchap plaats heeft; even zo valt het gemak.
1yk in het burgerlyke eenige trekken van gelykvormigheid
te vinden, tusfchen het Character van het oude en heden daagfche Rome.
Dat het gevolg deezer overneeminge, in zaaken van den
Godsdienst, nadeelig geweest hebbe voor de agting des
Pausdoms, en dat de Leer der Roomfche Kerke, diensvolgens, voor een groot gedeelte , Anti-christisch is,
hebben veele Schryvers aangetoond. De geest van die
overeenkomftige Inftellingeti was dikwyls, mogelyk, goed;
doch die geest is thans vervloogen, en het waare oogmerk verdweenen, terwyl de Kerk zich overlaáden vindt
met een hoop dorre, en niets dan kwaad doende, plegtig.
hedèn.
Eén trek van Zuiverheid, nogthans, heeft de Roomfche
Kerk, •te midden van alle die verdervende verkeerdheden,
be.
(*) Getuigen de Ommegangen, die, nog binnen een Eeuw,
op rzcilie plaats hadden ; de Vinger van ;St, Cosme, en de
Concha Ycgcris, door de Pelgrims gedraageu.
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behouden; een Geest van Christlyke Goeddaadigheid je.
gens alle derzelver Leden, dikwyls tot uiterften gedree•
ven; een Geest betoond in allen mogelyk betoon van
Liefde, ter hulpverleening in ongelegenheden van allerlei Poort. -- Wy kunnen een treffend kenmerk van onderfcheid befpeuren, tusfchen het Heidensch en het Paurlyk Rome, in de ontelbaare inrigtingen„, welke 'er tegenwoordig be[iaan, tot verligting van met^schlyke elenden,
die hem van de wieg tot het graf vergezellen , en he
voorzien in alle behoeften, geestlyke en lichaamlyke, die
by[tand of hulpmiddel toelaaten.
Ten allen tyde is 'er iets grootsch geweest in het Charat`rer der Romeinen: door alle eeuwen heen heeft het
althans trekken ten toon gefpreid , die ontzagwekkend,
fchoon gevaarlyk, waren. In de tydperken van het Ge.
meenebest kunnen wy, te midden van de krygsdriften, en
eene woede om vermeesteringen te maaken , niet naalaaten
te bewonderen eene ongemeene maate van edelmoedigheid omtrent de verwonnenen , eene onverwinnelyke
dapperheid, eene onbaatzoekende vaderlandsliefde, maa
braafheid van huislyke zeden.-tigelvnswyz,
--- Te midden van het bederf, 't welk den aanwas
des Ryks vergezelde, worden wy nog verrukt door de
ten toon fpreiding van vernuft en behaagende letterkunde;
door eene zedekunde zeer verfynd en fchitterend , fchoon
verlaagd door daar aan kleevende dwaalingen , en vermengd met ondeugende beginzelen; door eene leevendige
en bezielde welfpreekendheid, en de betoverende bevalligheden der Dichtkunde. Indien de deugden der Ro.
rneinen iets zeer aantreklyks in zich hadden , hunne ondeugden waren desgelyks groot en buitengewoon : het
verderf was onder tiun uitgeftrekt , en hunne bygeloQ.
vigheden hadden een wydheertchenden invloed.
De aart der Romeinen, altoos hoogvliegend, vertoont
nog dikwyls haare kragt in het verzwakt hedendaagscli
geflacht; wanrin, wy nog mogen opmerken een veelbete
geland, een ontzagwekkende houding, een (terkte-kend
van geest, die alleen aanmoediging en be[Iuur ontbreekt,
om de banden, welke het betoon daar van verhinderen,
aan flarden te rukken.
Indien wy het oog wilden wenden op de grootschheid
der oude, Stad, nog merkbaar in overblyfzelen, zullen.
wy, met bewondering, befchouwen het groote , fchoon
ball verbryzelde, gevaarte van het Collisfcum de uit e.
,
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ftrektheid en fchikkingen der Keizerlyke Baden, uitgelegd
als landfchappen , met wandelwegen, Porticos en Mufeums, verrykt met alle verfcheidenheid van cieraaad (*);
de Tempels der Stad, de Obelisken, de Zegeboogen,
de welaangelegde Wegen, aangelegd over Rivieren en Bergen, tot het uiterfle der verstafgelegene Landfchappen,
de Waterleidingen (t), de Catacombes en de Paleizen.
De overgebleevene gedenktekens, opgerigt in de bloeiende tyden van het Gemeenebest, zyn van weinig bedui
Raat.-denis,vrglkmtandeszlfvr
De Tyber verdeelt de Stad nog, fchootl niet met den
ucOapov poov, den Klaaren Stroom, van welkeil DIONV6IUS
fpreekt; dan hoe zeer zyn de Kunstwerken van menfchenhanden verlooren geraakt! Wél drukt het de Italiaanfche Dichter, JANUS VITALIS, uit:
Difce hinc quid posfit Fortuna, immota labascunt
Et qux perpetuo funt fluitura manent.

Dat is:
Leer wat Fortuin vermag: het vaste valt Ier neer,
Het altyd vloeiend blyft.
Van de Subliciaanfche of 1Emiliaanfche Burg is maar
weinig muurwerk overgebleeven; van het Capitool weet
enen alleen de plaats , de onbeweeglyke Saxum van 't
zelve is verdweenen ; van den Tempel , waarin NUMA
PoMPILIUS zynen vertrouwden ommegang hadt met tGERIA , pn de bekragtiging zyner heilzaame Wetten ontleende, is niets te zien dan een druipende Grotto en een
gebrooken Standbeeld; van het groote werk der Cloaca
Maxima is flegts één boog van een riool te zien.
'roem kennis aan de Werken van Griekenland, en andere
Lan-

in modum provinciarum extrutta, fcbryft AMMIANUS MABCELLINUS , fpreekende van de Antoniaanfche Baden,
opgerigt door CARACALLA, welke byzondere Badplaatzen hadden voor 23,000 Perfoonen, en nogchans kleinder waren dan
die Van DIOCLETIAAN.

(*) Lavacra

(t) Ten tyde van cssAlt waren 'er veertien Waterleidingen,
die I$o fpringende Fonteinen en 118 openbaare Baden water
bezorgden, behalven het water, noodig tot de NRumachire,
of de Scheepsfiryden.
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Landen , fmaak voor de Kunften baarde , vervulde de
nayver der ftreeveren na volksgunfte, als mede de mededinging en ryklykheid der Keizerlyke befcherming , de
Stad met Gebouwen , die de 'merktekens droegen van
nutbeid of praalzugt. Men voerde Steenbrokken uit EgypIe, en het marmer van ,ifia- werd naar Griekfche ontrerpetn bearbeid. Ongelukkig viel het zo uit , dat de
Tempels, in vroegeren tyde opgerigt, en de Gebouwen,
in laatere dagen daar by ge(Iigt , zo digt opeen gepakt
wierden, dat zy de helft verlooren van derzelver aanzien.
Rome was lang bepaald aan haare zeven Bergen, en
vervaardigde haare Werken op eene bepaalde fchaal. Van.
neer de Heerfchappy zich uitbreidde , bleef eene voor
voor den Zetel des Ryks ítand houden; en de Kun -keus
flen , fchoon algemeen ingevoerd , werden in derzelver
uitoefening beperkt. De noodzaaklykheid om. eene Stad
te verfterken, wier Inwoonders in geflaage oorlogen zich
vonden ingewikkeld met de nat'uuren , vorderde, dat de
itraaten naauw moesten weezen , als daardoor te ge.
maklyker te verdeedigen, en minder ruimte beflaande.
Vastgeftelde plans worden niet ligt veranderd , en het
middelpunt van Rome moest, eeuwen lang, bepaald blyven tot de oorfpronglyke afineetingen , die zeer beperkt
waren , gelyk wy mogen oordeelen uit het oude plan
van Rome, ontdekt op een vloer in de Kerk van St. Cosmo en St. ,Damian; uit de afmeetingen van den ouden
Forum, en de breedte van de Via Sacra, eene hoofdftraat
van Rome , in welke de Godsdienstige ommegangen ten
toon gefpreid werden, en in welke HORATIUS, met andere
zich aan befpiegeling overgeevende lediggangers, zich onthielden. Rome breidde zich niet uit in open pleinen,,
vóór dat vastgeftelde welvaard vertrouwen op de zeker
Hoofdpad voortbragt.
-heidvan
Genoeg, nogtháns, is 'er van Rome overgebleeven, om
ons in that te Rellen tot het nagaan van de Bouwkunde
in die Stad, van derzelver volkomenheid ten tyde van
AUGUSTUS , tot derzelver verval in de dagen van coNSTANTINUS. De overblyfzels van de marmeren Stad des
eerhen Keizers befchouwende, moeten wy ons vereenigen
met den wensch van Vader AUGUSTtNUS , om Rome in
Kaaren luister te befchouwen. Den Boog van den laatften
Keizer beziende, belaaden met de cieraaden van een gelukkiger tydperk , moeten wy het verval der fchoone
Kunsten betreuren.
't Is,
Mm -1
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't Is, egter, eene geheel andere zaak, Rome te befchoti.
wen als een Bewonderaar der Fraaije Kantten , dan als
een Wysgeer. In het eerlle geval moeten wy genoegen
fcheppen by elke trek van uitmuntenheid; in het laattte
moeten wy beklaagen die befcherming , aan de Kun
verleend, welke de aandagt der vrygeboorene Inge--ften
zetenen van Rome aftrok van ontwerpen die de ,veyheid
moesten verdelgen , welke van langzaamerhand medewrogten
tot bederf des Volks , en die lirenge deugden verzwakten , welke derzelver voorfpoed te wegti gebragt hadden.
Het genoegen, 't welk men fchept in liet bezien der
Ruïnen van oud Rome, van welk eenen aart dezelve zyn
mogen, moet voornaamlyk ont{laan uit de aanmerkingen,
-die ze opleveren : over het algemeen gefprooken , hebben deeze Ruïnen weinig fchoonheids in, derzelver tegen•
woordig voorkomen. -- Een Bouwkunttenaar moge de ge
(tukken des Tempels van .7upáter Suitor, als een leer--broken
boek, beltudeeren; een Beeldhouwer weekeu doorbrengen,
om alles te ontdekken, wat hem de Torfo, kan leeren; en
een Schilder zyne aandagt vestigen op de Boogen van den
Tempel des Vredes, als fchilderagtige fehoonheden; doch
de elgemeener Reiziger moet zyn vermaak haalen uit het
herinneren der Gefchiedenis , by de voorwerpen , welke by ziet, en door den loop te volgen van de gedag.
ten, die zy inboezemen. De Ruïnen van Rome zullen
altoos belangryk weezen, naar gelange onzer kundigheid
in de Romeinfche Gefchiedenisfen, en onzer hebbelykheid
om aanmerkingen te maaken.
De enkele Toekyker, die de voetfpooren van oud Rome
t1leen beziet als voorwerpen , welke zich aan zyn oog
opdoen, vindt zich welhaast verzadigd en moede; maar
de verlandige Reiziger, die met aanleerend denken ver
omtrent de lotwisfelingen , welke de Stad onder--kert
gaan heeft , en let op de zedelyke oorzaaken , ,die de.
zelve hervoortbragten, wordt eene groote voldoening gewaar in deeze wondervolle Stad, en vindt elk voorwerp
zwanger van onderwys.
He Collis(-cum, treffende als een fchoone Ruïne, vestigt onze aandagt niet genoegzaam, wanneer wy ons niet
flegts herinneren de wreede oogmerken, waartoe het doorgaatis gebruikt werd; maar dat ook de Altaaren, in den
omtrek daar van opgerigt, gewyd zyn abn Heiligen, daar
gemarteld voor dort thans heerfchenden Godsdienst. -- De
Tempel der Vredes wordt belangryker, als wy bedenken,
-
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dat in denzelven gebragt wierden al de Goederen, uit den
Tempel van Yerufalem geroofd , en dat dezelve nader band verbrand wierd, even als de Tempel, welks fchat.
ten daar gebragt waren, en dat de rykdorn deezes Tem
een ge£molten ítroom vloeide door de Straaten-pelsin
van Rome. --- De Zegeboog van TITUS levert bewyzen
op van de vervulling der Yoodfche Vóorfpellingen , voor
hem, die de gebeeldhouwde afbeeldingen opmerkt van
de Offervaten, van den Tafel der Toonbrooden, van da►
Wet, en den Kandelaar met zeven armen (*) — Onze
Godsvrugt zal zich opgewekt vinden, by de herdenking,
dat TITUS onder deezen Zegeboog doortrok om de deu.
ren van den Tempel des Vredes te fluiten, ten gunftigen
teken van een vastgelleld Verdrag; zinfpeelende op dien
Vrede , welken het Christendom, de 3oodfche Staatkunde
affchalfénde, eindelyk zou aanbrengen. --- Het Opschrift
op den Boog van CONSTANTINUS wordt met de daad
leezenswaardig, voor den Leezer, die, in de uitdrukking,
dat de Keizer het Gemeenebest behouden hadt, „ door
eene aandrift der Godheid, en de grootheid zyner Zie.
„ Ie (t)," eene toefpeeling vindt op den Droom, welken de Gefchiedfchryvers willen, dat zyne overwinning
van MAXENTIUS voorging. By het wandelen over
het groote plein , voortyds idoor het Paleis van NERO
bedsagen, fchenkt het voldoening, met OROSIUS te beden
dat een Gebouw, bezoedeld met de inoodIte mis --ken,
dryven , en waaruit de Christenheid de wreedite vervol.
ging leedt , door 's Hemels wraak uitgemerkt werd tot een
gedenkteken van verwoesting.
De Gebouwen van de tyden der Pau£en, te zamen
met den hoogmoed kenfchetzende Ontwerpen van Paustyke Magt, behoeven naauwlyks te wyken voor die van
het Heidensch Rome; en de bedenkingen, welke zy eigen.
aartig inboezemen , zyn zo gewigtig en belangryk als die
onFífaan uit het befchouwen van de Werkhukken der
Heidenen. De Fonteinen, de Paleizen, de Kloosters bn
de Kerken, door de Paufen gebouwd , dingen om den
voor(*) Het is Bene bekende zaak, dat de Jooden altoos zorg.
voldig vertnyd hebben onder deezen Zegeboog door te
gaan , welke hun herinnert aan hun verlooren Staatsbwind en Voorfpoed, verbeurd overeenkomflig de oude Voor
-zegin.
(,) INSTINCTU DIVINITATIS ET MENTIS MAGNITUDINE.
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voorrang met de Werken der Oudheid. Men wil dat het

Vaticaan elf duizend vertrekken bevat, en, met de Tuinen,

eene plaats beflaat gelyk aan de grondvlakte van de Stad
Turin. Twintig millioenen Ponden Sterling waren 'er
aan de St. Pieters Kerk te koste gelegd, in den tyd van
FONTANA; en wie, die dezelve gezien heeft, fmert deeze
koste ?
De Schilders en Beeldhouwers van LEO DEN X behoefden naauwlyks onder te doen voor die der Keizeren, en
zy lagen hunne Talenten te koste aan veel verhevener
voorwerpen; want, in ítede van de woeste, wreede en
onge(Iuime, driften, welke de Helden der Oudheid ken.
merkten, door penfeel of beitel uit te drukken, werden
de hedendaagfche Kunftenaars aangevuurd om hun kunst.
vermogen in te fpannen tot bet verbeelden van de verhevene aandoeningen der Godsvrugt. — SIXTUS DE V
vercierde Rome, indien niet zo veel als AUGUSTUS, ten
minllen , volgens VOLTAIRE , ZO veel als Koning HENDRIK DE IV Parys , fchoon by 'er, met een trek van
Volkshoogmoed, byvoege, dat dit de minfte roem van
iIENDRIK DEN IV, en de gIootfte van Paus SIXTUS DEN V,
ware (*).
De Roomfche Kerk, 't is waar, heeft haare tydperken
van Smaak in de Kunflen gehad, en ook de tydperken
van verval. Haare Tempels , grootsch gebouwd , waar
men de als bezielde Standbeelden, en de leeventreffende
Schilderhukken, vertoont, zyn maar al te dikwyls overlaaden met ryke Stoffen en uitgewerkte Cieraaden ; de
Beelden van de Moeder - maagd, pragtig uitgedoscht, en
de Altaaren, opgevuld met Kerkcieraaden, laat men zien;
maar wy moesten bewonderen de Kunstflukken van
BRAMANTE, RAPHAëL en MICRAëL. ANGELO. Met zulke
beuzelingen zyn, egter, veelen voldaan; en Vreemdelingen
flaaren met oogen vol verwondering, als zy hooren ver
-meldnwaryvilfcheStnagmk.
te Diamanten , ten ge chenke gedaan door de ANANIASSEN van vroegere dagen.
(*) SIXTUS DE V herflelde de Fontein van Masfa, welker
bron twintig mylen van Rome aflag, naby het oude Preneste,
en geleide het water door eene Waterleiding van 13,000 fchre.
den, op boogen geraetzeld.
(Het Vervolg en Slot ter eerstkomende gelegenheid.)
AAN-
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,AANMERKINGEN, GEDUURENDE EEN ZESWEEKS VERBLYF IN OXFORDSHIRE EN GLOUCESTERSFIIKE 1
IN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een Vriend.

(Vervolg van bl. 471.)
NEGENDE BRIEF.

Gloucester, Sept. 1792.
MYN HEER!

aardemaal ik, zints mynen laatften Brief, verfcheide
uitflappen in de nabuurfchap van Gleucester gedaan
heb, waarop de nieuwsgierigheid dikwyls verdrukt, of ten
Ininften de voldoening daar aan afgebrooken werd, door
de gezellige bekoorlykheden van Landverinaaken, moet
gy van my het geregeld verlag eens Aardryksbefchryvers niets verwagten; ik kan niets meer doen dan u beboven eenige weinige aanmerkingen, welke de gelegenheid my deedt opzamelen, zo veel eene bykans onophoudelyke verfcheidenheid van aangenaame voorwerpen wilde
gehengen.
Zints myn jongfte fchryven ging ik uit met onzen
Vriend Mr. T en diens Zoon, om een Toertje te
doen in Herefordshire , eene Landftreek der kennisneeming van de Reizigeren wel waardig, niet min ter oor
dan van wegen de-zakevndry.ugtbahei,
veelvuldige fchoone gezigten , welke het oplevert.
Wy verlieten Gloucester in den morgenflond , en toogen de Westpoort uit , de éénig overgebleevene Poort van
deeze oude Stad. Van de brug , op welke wy ons toen
bevonden, hebt gy, ter rechterhand, een zeer uitgeflrekt
veld met Vee bedekt, en doorfueeden van de Severn.
Aan de ílinkerhand vormt deeze Rivier eene foort van
Eiland, Olney of Alney geheeten, waar men zegt, dat
een Tweegevegt gehouden werd tusfchen EDMUND ,
Koning van Engeland, en CANUTUS, Koning der Deenen,
om het lot te beflisfen des Koningryks, door bloedige
Oorlogen vaneen gereeten : dit eindigde in eene verdee•
ling des Koningryks; vermids geen der vegtende Partyen
Mm5
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de overwinning behaalde. De Inwoonders van. Walton,
Benige mylen ten Noorden van Gloucester gelegen , be.
weten, dat dit gevegt voorviel op Oleneay,, een Eiland
in dien oord. Het komt my, op dit pas, niet gelegen,
dit gefchil uit te maaken; en misfchien ware het droevig dit te beflisfen ; daar die twist het gefprek, als het
in de Landdorpen aan 't kwynen zou (laan , kan leevendig houden.
Omtrent twee mylen van Gloucester kwamen wy te
Highnam Court , de Plaats waar zich Sir JOHN GUISE,
Bart. onthoudt, en welke wy bezogten. Het Huis is
een eenvoudig, doch, in zommige opzigten , een fraai
Gebouw, naar de tekening van 1NIGO JONES. De ver•
trekken zyn ruim ; de grond is in den tegenwoórdigen
fmaak aangelegd. Het Perk is zeer uitgeftrekt , en heeft
eenige verrukkende gezigten op het omliggende land. -Weder op den weg komende, en rondziende, Ronden wy
niet weinig verlleld, wanneer wy bevonden, dat het gezigt op het Huis belemmerd wierd door de onguníiige
ligging der Kerke ; een voorwerp op zichzelve niet ongevailig; doch zeker daar geplaatst , zonder te letten op
het genoegen des Reizigers, die 'er door beroofd wordt
van een der beste gezigten op het Huis. ik moet hier
in 't algemeen aanmerken , want ik bevind my buiten
iaat om tot byzonderheden af te daalen , dat 'er veele
goede Schilderyen voorhanden zyn te Highnam Court.
be Voorzaat van den tegenwoordiger waardigen Eigenaar,
de Generaal GUISE , fchonk die Verzameling van Schilder.
ftukken , welke men zien kan in Christ - church Collegie,
Oxford. Met dit te doen beroofde by zyne Familie niet
zeer veel. Hy was een welbetaalende Verzamelaar van
Schilderyen; doch 'er zyn weinige Kunstkenners, die zyn
(maak niet in twyfel getrokken hebben.
Van Highnam reeden wy door een met hout begroeide
en fchilderagtige landfireek, waar het oog onthaald wordt
door eene verfcheidenheid der aangenaamfte voorwerpen ;
't welk eene aandoening te wege brengt op eenen geest,
aan zulke voorwerpen niet zeer gewoon ,' die zich beter
laat gevoelen dan befchryven. „ Het Landleeven," gelyk een bevallig Schryver op merkt, „ boezemt eigenaar.
,, tig gevoelens van Goeddaadigheid in: door, by aanhou,, denheid , de giften der Natuure te ontvangen, wordt
de Zi 1 uitgebreid, en de Menfchen ongevoelig gewoon
om d zelve rondsom zich te verfpreiden."
'Er
zyn
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zyn weinige Menfchen, geloof ik, op welken Landgezig
ten geene zedelyke uitwerking te wege brengen , voor
een poos misfchien; want zigtbaare voorwerpen kunnen
niets meer doen. En, indien de zodanigen, wier Leevensliand 'hun Leeds gelegenheid verfchaft om Landge.
zigten te befchouwen, daar door luttel aangedaan worden, dan mogen wy, met reden , vermoeden, dat de
mistlag fchuilt in groote onaandoenlykheid, of in een ver
-kerdnfwa.
De Kerk van Churchham, of Church-hill, welke wy
an onze linkerhand lieten leggen, is zonderling, uit hoofde van de Zitplaatzen, of Banken, vóór den tyd der
Hervorming in gebruik; het zyn laage open Banken, waar
Kerkgangers, zonder eenige onderfcheiding, plaats-inde
neemen. — Veele ongelegenheden zouden voorgekomen
of vermyd worden, indien de Zitplaatzen in alle Kerken,
op die wyze, waren ingerigt; maar ik weet niet hoe men
dit zou kunnen overeenbrengén met den Familie - Trots
op 't Land', en met den -nog belachlyker Kerkpraal, om
Gel'oelten, den Landtrots leevendig houdende , in de
Kerk in de Hoofdjtad te. hebben : waar zy veelal, geduurende den dienst, ledig blyven; terwyl de yverige Kerkganger zich genoodzaakt vindt op den fteenen vloer te
staan, is de Godsdien(lige Eigenaar dier afgeilootene Banken, of Gestoelten, bezig met Landvermaak te neemen,
of onthoudt zich aan een verlustigend Bad, niet zyn
Gezin.
Kort naa dat wy Lea Brook voorby waren , omtrent
twaalf mylen van Gloucester, kwamen wy in Herefordshire, en bevonden ons naauwlyks op de grenzen van dit
Landfchap, of onze aandagt viel op de ílegtheid der wegen. Ze zyn, in de daad , daar door tot een fpreekwoord geworden , en zodanig , volgens het getuigenis
van zekeren Schryver, „ als men zou verwagten aan te
„ treffen in de Moerasfen van Holland, of de Geberg.
ten in Zwitxerland." Van den voet van May-hill, een
voorwerp 't geen men omtrent allerwegen kan zien, moesten wy waaden door een amplzilioufen, of tweeflachtigen,
weg, mag ik die uitdrukking bezigen, tot Bill-Mill, werwaards wy van Weston heen reeden, de plaats onzer eerst
volgende be(temining. De diepte des waters was, op veele plaatzen , drie voeten. Dit zelfde ondervindt men
dikwyls in dit Landfchap, 't geen, in de verbetering der
wegen, agteraan komt by alle andere kandfchappen in dit
Ku=
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Koningryk. Wanneer een weg (legt is door oneffenhe.
den, door eene fteen of rotsagtige oppervlakte , heeft
men eenige vertroosting daar in, dat dezelve droog is;
doch ciie vertroosting moet men den meesten tyd des
jaars hier misfen, en in het regenfaifoen kunnen zy niet
dan onbruikbaar weezen voor wagens.
Waarom enen de wegen in dien Raat laat blyven, weet
ik niet. ; De Heeren in het Landfchap, die zich ander.
zins aanmoedigers betoonen van verbeteringen , kunnen ze
niet onkundig weezen , , hoe zeer de waarde van-ker
het Land vermeerdert door welaangelegde wegen , en hoe
zeer alle gunftige omftandigheden, het belang eens Land.
fchaps betreffende, bevorderd worden door eene gem.aklyke gemeentehap tusfchen de eene plaats en de andere.
Wat wordt 'er van den Handel der voortbrengzelen des
Landbouws, en wat kan de ryki[e Oogst des Lands aan
den Eigenaar opbrengen , . wanneer 'er zes of zeven paar.
den noodig zyn om een Wagenvragt Koorn, ter markt te
brengen? — Onze Friend T — bragt, o op zyne wyze ,
in 't midden, dat de weg, op welken wy ons thans bevonden, met zeer kleine kosten, bevaarbaar zou kunnen
gemaakt worden; misfchien zal de weg, eenige jaaren aan
zichzelven overgelaaten, bevaarbaar worden, zonder eenige
kosten in 't geheel.
Maar, de ilegte wegen overgeflaagen, het Land , doot
't welk wy reeden, vloeide over van fchilderagtige Landvertooningen, zomtyds afgebrooken en ongeregeld, zom•
tyds flegts een gedeelte van het tooneel voor 't gezigt
openttellende; maar dikwyls hadden zy alle eigenfchappen
van eene waare Landfchapsfchildery.
Bill-Mill, waar
wy op den Middagmaaltyd aankwamen , is gelegen in het
middenpunt van eene holte , gevormd door rotzige . en
met geboomte begroeide hoogten , die omtrent cirkelswyze opryzen ; dit geeft een denkbeeld van landfchaplyke eenzaamheid , en eene afzondering van het druk
gewoel der menfchen , zo Clerk als ik zelden gezien heb.
Tegen over het Huis , gebouwd door CHARLES BON'
INOR , Eiq., de Eigenaar van deeze Plaats, vindt men,
op den top eener fleile hoogte, de Ruïnen van Penn yard
Castle; agter de hoogte, nog fteiler oploopende, en met
Heutgewas beplant, ontdekten wy eene menigte van holen in louter rots, wonder gefchikt ter verblyfplaats eens
Woestyniers; eenige deezer vormden natuurlyke boogen ,
,uw en fchriklyk. En derzelven noemden wy DruidsBall,
—
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Hail, en llemden overeen, om 'er u , en eenige andere
Vrienden, op een Druidisch Feest te noodigen -- doch
hiervan nader.
De Valei wordt bewaterd door een kleine Stroom, die
eene genoegzaame hoogte bereikt om een Papiermoolen
te doen gaan. Ik fond eenigzins verwonderd , dat ik
eene Papiermaakery in deezen eenzaamen oord aantrof;
pogthans zyn 'er verfcheidene in deezen hoek. Zy maaken meerendeels grof Papier , en zenden bet ter markt
te Hereford en Briflol , vanwaar het na Ierland afge.
fcheept wordt.
In den naamiddag toogen wy uit om Goodrich Castle
te bezigtigen. Schoon men dit verheven voorwerp, zich
hoog verheffende, ziet, lang vóór dat men aan de oevers
van de Wye komt, aan welke het gelegen is, nogthans
is het, wanneer men daar komt, dat 't zelve het meeste treft. Ik voelde my 'er zo zeer door aangedaan, dat
ik het hield voor het floutfte Voorwerp van deeze foort
in 't geheele Koningryk; en gy moogt oordeelen over het
vermaak , 't welk ik genoot, toen men my, op onze
terugkomst, de volgende plaats in GILPIN'S Tour aanwees:
„ Naa vier mylen van Raft gevaaren te hebben, kwa„ men wy by Goodrich Castle , waar een groot3ch ge;, zigt zich opdoet, en wy gingen op onze riemen leggen
, om het te bezigtigen. Een arm der Riviere, eene
fchoone Baai vormende , doet zich op aan 't doge.
„ De oever, aan de rechterzyde, is íteil, en bedekt met
„ houtgewas; boven 't zelve fleekt een flout voorge„ bergte uit, bekroond met een Kasteel, den kruin uit
„ het geboomte verheffende. Dit gezigt, 't welk een der
grootschfle is op de Rivier, zou ik niet fchroomen,
„ ftrikt gefprooken, fchilderagtig te noemen, 't geen zo
„ zeldzaam het charaé`ter is van een zuiver natuurlyk
„ tooneel."
Wat de Gefchiedenis van dit Kasteel betreft, moet ik
u na GROSE verzenden. Hy heeft 'er de gezigten van
gegeeven; doch ze zyn, het plan zyns Werks geene andere gedoogende , enkel de afbeeldingen, der Ruïnen.
GILPIN heeft een omtrek van de vertooning gegeeven;
doch ik weet niet, dat 'er iets het licht ziet, 't welk een
recht denkbeeld kan inboezemen van de grootschheid dier
ligging.
Onze paarden aan he Overzet-huis laatende, beklommen
WY
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WY de hoogte , en bezagen de Ruïnen.: Genoeg is 'er
overgehleeven om ons te overtuigen, dat- Goodrich Castle,.
ten eenigen tyde , eene plaats van groote terkte moet
geweest zyn. Eén bastion is nog bykans geheel; doch
de ífeen , door den tyd wryfbaar geworden , ftaat wel
te vergaan. De gezigten van den heuveltop, en-hast
van zodanige deelen des Kasteel% als wy met veiligheid
konden beklimmen , zyn zeer uitgeftrekt, en , dewyl de
dag begon ten avond te daalen, kreeg eik voorwerp een
bygevoegde belangrykheid. De ftaatlyke [bite van alles
rondsom ons , alleen afgebrooken door her dof gemurm el van de Wye beneden, en de aandoeningen ontslaande
uit de befc iouwing van dit eerwaardig Gevaarte, wrogt
alles mede om ons een Geestdrift in te boezemen, welke
wy eenigen 'tyd genoten , zonder elkander onze overleggingen mede te deelen, welke wy wisten dat op één
toon gefpannen waren. Ik ondervond de waarheid van
die {choone plaats in Dr. JOHNSON'S Tour, zo zeer als.ik
voorheen de fraaiheid daarvan bewonderd had: „ On.
zen geest a£ te trekken van alle verrukking, die eene
„ plaats inboezemt, zou onmogelyk , indien wy zulks
„ poogden zou het dwaas weezen, zo het mogelyk was.
Wat ons ontrukt van de . overheerfchende kragt onzer
„ zinnen; wat te wege brengt, dat het voorledene, het
„ atgelegene , of het toekomende , heerscht over het te
verheft ons tot de waardigheid van den--,genwordi
,, kende Weezens. — Verre van my, en verre van
„ myne Vrienden, zy zulk eene koele Wysbegeerte als
,, ons onverfchillig en onbewoogen brengt op een grond,
die vereerd is door Wysheid, Dapperheid of Deugd.
„ Die mer.sch is weinig te benyden , wiens Patriotismus
geen kragt verkrygt op de Vlakten van Marathon, of
„ wiens Godsvrugt niet warmer wordt onder de Ruïnen
„ van Iona."
N ie, die niet Romp, louter zelfzoekend en ongevoe•
lig, is, koestert geene gevoelens gelyk deeze , by het befchouwen der Ruïnen van oude Dapperheid of Gods.
vrugt, fchoon by niet in (laat zy om zyne gevoelens uit
te drukken met eene waardigheid aan het onderwerp
pasfende. -- ín 't voorbygaan, het is der moeite waar.
dig de boven bvgebragte plaats te leezen in Sir Joein
Hawx.iN's Lift of Jourtsoty; gy zult daar ontdekken hoe
by zich verwarre in een dopihof van zogenaamde beoordee
,,.
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deeling, en de jammerhartig(te aanmerkingen, ooit het papier aanbevolen, bybrengt.
Het grootfie gedeelte van den volgenden dag zwierven
.Mill;
wy rond tusfchen de heuvelen en dalen omllreeks Billen naa het middagmaal gingen wy na Guns Mills,
gelegen in het Woud van Dean, Gloucestershire. Myne
Tochtgenooten fcheenen zo wel bedreeven in de onder.
fcheidene wegen van dit Bosch, dat myne eigene onkunde
my Beene onrust ter wereld baarde. Maar welhaast bevond
ik, dat iemand den weg kan misfen by dag , en dien by
avond niet wedervinden. WY hadden niet meer date
twee mylen in dit wydllrekkend bosch gereeden , toen
de Heer T — ons te kennen gaf, dat by niet volkousen
zeker was, of het niet zeer mogelyk zou weezen, dat hy
van den weg af was. — Een weinig verder veranderde zyne twyfeling in zekerheid; doch, daar wy niet meer
dan één uur te ryden , en zo veel van het daglicht
nog te goed, hadden, dagzen wy. den mistag ligt herstel.
baar. Op dat oogeublik hield ik het voor een geluk ,
dewyl wy moesten voortryden na eene plaats, de Wildernis geheeten, een Landgoed toebehoorende aan MAYNAKD
COLCHESTER, Esq. gelegen op eene hoogte , vanwaar
het oog meer dan twaalf Landfchappen kan overzien ;
en wy vermaakten ons met deeze verbeelding, terwyl de
heer T --- den rechten weg dagt te hebben.
Al voortrydende, in het volle vertrouwen dat wy het
rechte (poor hadden, Ronden wy op nieuw flil; wy kwamen op. een tweefprong, die zeer dubbelzinnig, was, en
voor ons moeilyk te bepaalen , welke van de twee wegen
tot bevordering van onze Reis behoorde ; ons befluic
werd niet vaardiger of volftrekter, door eene omftandig.
heid, die de jonge Heer T--- opmerkte, dat 'er een
derde weg was en welke, op 't oog te zien, zo wel
de rechte kon veezen als de twee andere. De Zon na.
derde nu fterk aan den ondergang , en wy hadden alleen
in aanmerking te neemen, dat de tyd, in raadpleeging gefleeten, zo nadeelig kon weezen als het besluit zelve. De
Heer T --- fcheen egter gelukkig op den inval te komen, dat de middelste weg onze weg was. Het is waarfchynlyk dat de fpreuk medio tutisfime ibis hem voor den
geest kwam; doch wy hadden geen myl gereeden, of het
bleek allerduidelykst, dat hy op geen goed gezag ons dien
weg hadt aangeraaden. -- Het was nu ten naasten by
donker, en wy moesten voorzigtiger ryden; want de weg
was
-
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was naauw en oneffen, dikwyls met koolputten aan den
eenen , en uittteekende íieenen aan den anderen, kant.
De duisternis omringde ons, en, geen opening zich voor
opdoende, Iteegen wy af om onze paarden langs-wards
eene fleilte af te leiden. Dit gedaan hebbende zonder
gevaar, Ronden wy fill, en luisterden of wy ook eenig
geluid konden verneemen , 't welk ons van de nabyheid
van menfc hen verzekerde. De geringde van alle zyner
Nlajf fteits onderdaanen zou ons, op dat pas, h t hoogfte
genoegen gegeeven hebben ; doch geen menschlyk weezen
doortrok dit gedeelte des Wouds. Een weinig verder
voortgaande , ontdekten wy eenig licht ; maar, helaas !
het was alleen een la3tf1e flikkering van de lugt in 't
Westen. — Wy hoorden eenig geluid.; doch het was
te verre af om onderfcheiden kenbaar te weezen ; en
wy konden niet bepaalen of het voor dan achter ons, of
het te rechter of te flinkerhaud, was.
Beichouw ons hier dan, myn Heer! te midden van een
Bosch, twintig mylen lang en tien breed, zo verre wy
wisten naby geene Wooning, en geheel hulploos. Welk
een figuur zou dit traatien in een Roman , inzonderheid
als men 'er een fchriklyke Donderbui, of ongenadig alles
omverlinytenden Storm, byvoegde. Doch wy waren in
geen humeur, om daar ter plaatze deeze bykomende om
te bewonderen, die in een verhaal ons zo-itandghe
verrukkend fchriklyk voorkomen. Nogthans ontzonk ons
de moed niet, fchoon wy dien alleen konden betoonen
met flit te than.
Te rug te gaan was zo onmogelyk als voorwaards te
fpoeden; en wat ter rechter of flinkerhand af te ryden
aanbelangt, wy hadden , door die wyze van beweeging,
ons zelven reeds genoeg in 't naauw gebragt. Naa eg.
ter errílig beflooten te hebben , dat de weg, waarop
wy ons bevonden, hoe weinig wy 'er ook van wisten,
ergrns moest uitloopen, en dat; 't zy wy deuzelven in de
lengte of in de breedte van het Bosch namen, wy 'er uit
moesten komen , door in een rechte Lyn voort te ryden ,
ileegen wy weder op. De Heer T—, die tot dus lange
een goe.t gevoelen gehad hadt van zyne bedreevenheid
in de Aardrykskunde van deeze plek gronds, en waar
tegen ik fegts de kleinigheid van eene daar mede tirydige
ondervinding kon aanvoeren, nam het nogmaals op zich
onze wegwyzer te weezen. Welhaast was by in de gelege,iheid om een der voornaamtie pligten van die bedíenin
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!ring te vervullen, door ons fchielyk te beveelen dat wy ftil
moesten houden; ons onderrigtende dat wy op den kant
waren van een vry feilen berg, en• een uithoek; zo dat
wy weder moesten afklimmen. De meerdere donkerheid,
Welke zich opdeedt, ontdekte ons deels het gevaar, waarin wy ons bevonden, en bedekte het gedeeltlyk. Hier
pleegden wy op nieuw raad, en de over en weder fpraak
duurde lang , en alles in ernst. Verfcheide gevoelens
werden voorgefteld, en ontbrak het niet aan ftoute gis
Nimmer voorheen te deezer plaatze geweest zyn--finget.
de , hield ik my by afgetrokkene redenkavelingen over
het geval; in 't einde kwamen wy tot een befluit, waarin wy allen overeenftemden; te weeten, dat wy verdwaald
waren, en dat niemand onzer het minfle denkbeeld hadt
hoe den weg weder te vinden. Wy verlangden nu na
de kunst , die de Romanfchryvers zo gelukkig in hun
hand hebben , om hunne Helden en Heldinnen uit verlegenheden van dien aart als de onze te redden; en wy begonnen te denken, dat wy den nagt op de wyze van
DON QUIXOT zouden moeten doorbrengen.
Om , nogthans, op 't papier onze Reis korter en veiliger
te maaken , dan dezelve in de daad was , moet ik u
melden, dat, naa drie uuren op deeze wyze gezworven te hebben , geheel vermoeid en met bezwykenden
moed, de verlosfing opdaagde wanneer wy dezelve het
minst verwagtten , en dat zonder de tusfchenkomst van
eenig bovennatuurlyk Weezen. Een vreugdefchreeuw van
onzen Gids kondigde ons aan, dat by een licht gezien
hadt, door het geboomte flikkerende; het geblaf van een
hond bevestigde de blyde tyding, en wy maakten lfoutlyk uit die twee tekens op,. dat 'er eerre Wooning omtrent was. Wy bevonden dezelve een hut, waar uit, op
ons roepen, eene agtenswaardige Vrouw kwam, by welke
wy beflooten onzen intrek te neemen, indien wy bevonden te verre van de plaats onzer be(Iemming af te weezen, om dezelve ten behoorlyken tyde te bereiken. Tot
ons hoogst Genoegen vernamen wy, dat wy niet verre
waren van Guns - Mills, waar een vriend lyk onthaal en
een goede avondmaaltyd al ons zwerven en lyden tot eene
floffe van het vrolykst onderhoud maakten.
Hier bleeven wy het grootfie gedeelte van den volgenden
dag, en bezigtigden eenige gedeelten van het Bosch. Op
Bene hoogte, boven de Papiermoolens , is eene Wel, St. Amtonies - Iel geheeten. Het water . heeft eenige n^ineraale
I fliNG. I794. NQ. I2.
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hoedanigheden, en is zeer koel. De bodem van de vier
kom, waarin het water vloeit,-kantefrgmzld
was bedekt met kromme Spelden, een merkteken van die
bygeloovigheid welke men moet verwagten dat de gemoederen der Landlieden beheerscht, en zich onder de
Bene of andere gedaante vertoont, ondanks de hoogge.
roemde verlichting van het einde der Achttiende Eeuw.
Indien gy uw Paard, uw Kind, of eenig ander ding van
waarde , verliest, heeft men flegts een kromme fpeld in
deeze Wel te werpen, en te wenfchen om het herkry.
gen van het verloorene , en hiermede is de zaak afgedaan. Terwyl wy het lekker water dronken, kwam een
Knegt my boodfchappen, dat myn Paard uit den fial was
weggeloopen , en niet kon gevonden worden. Hier was
het juist de tyd om de kragten van de kromme fpelde te
beproeven; wy wierpen 'er een in, met alle plegtigheid
daarby behoorende; doch het fmert my dat de Proeve in
één opzigt onvolkomen was. Toen wy na den flal gin.
gen bevonden wy dat niet myn, maar eens anders, Paard
was weggeloopen -- by gevolge verloor ik deeze ge.
legenheid om myn getuigenis te voegen ter bevestiging
van het verwonderenswaardig ontdekkend vermogen van

St. elntonies - Wel.

Het Bosch van Dean, met een verhaal van 't welk
ik deezen mynen Brief zal befluiten, fielt men dat omtrent dertig duizend Acres gronds beflaat; maar zo veele
gedeelten van t zelve zyn onlangs bebouwd, dat, het
geen eigenlyk Bosch mag genoemd worden, van dag tot
dag in uitgeftrektheid afneemt; veele vlekken en dorpen
zyn 'er in gebouwd; doch deeze geheele plek was, ten
oenigen tyde , geheel met hout bedekt , en de beste
Eikenboomen in het geheele Ryk werden hier tot den
Scheepsbouw geveld. Wat 'er nog van Eikenboomen over
is, keurt men beter dan die men elders aantreft; maar
de hoeveelheid is, in vergelyking, van geent beduidenis ;
in de laatfle veertig jaaren is het Eikenhout, ten Scheeps.
bouw gefchikt, in deezen oord geweldig verminderd.
De Bergen hebben veel Yzerërts , en de Yzerwerken
worden 'er met groot voordeel voortgezet. Men heeft
opgemerkt , dat men meer van het Bosch hier behouden heeft, zo in het Voorkomen als in de Wetten, dan
in meest alle de deelen des Ryks. De Boschvertooning
is natuurlyk en grootsch; de kunst heeft hier de hand
zo veel niet geleend als in het Bosch van Windfor. De
Bosch-
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lioschwetten, weleer een zo ryke bron van verdrukking,
zyn nu naauwlyks bekend; en die nog befiaan laat men
faapen, of worden zeer flap uitgevoerd. Het Wild in
liet Bosch vair Dean is niet zeer talryk, en de Boeren,
weetende hoe ligt deeze woudroof kan ontdekt worden,
rnaaken 'er zich zelden aan fchuldig; maar in het fteeleti
van Booneen , ook van vry groote, zyn zy wonder af^
gerigt. Zy kappen de takken af, en begraaven den ffam
eenigen tyd onder den grond, en voeren dien naderhand
by (tukken 's nagts weg. Deeze dief allen zyn vry algemeen bekend; doch men ziet ze, en misfchien niet
geheel oneigen, door de vingeren.
Wanneer wy in aanmerking veemen het groot aan•
belang onzer Scheepsnragt tot het beftaan van Grpgt•
Brittanje, als een handeldryvend Volk, moeten wy on
verwonderen, als wy de veelvuldige klagten hoorera over
het algemeen verzuim in het aankweeken van Eikenboo.
men; en wy moeten ons nog meer verwonderen, als wy
bevinden , dat deez'é klagten niet zonder grond getiorr
worden. Veel meer van dit, als mede van orate antiere
l3osfchen, behoorde ingeflooten te zyn, en weder gemaakt
te worden 't geen zy eertyds waren, daadlyke Burfchen.
Ik zal befluiten met eenige weinige aanmerkingetj van
Benen Schryver, dien ik meermaalen aanvoerde.
Tegenwoordig , zegt de Heer GILPIN, zyn zelfs de
overblytiels van onz' Boschboomen vergeeten. Van wei
vinden wy de merktekens op oude Kaarten; maar,-nige
wat de Bosfchen zelve aanbelangt, naauwlyks is 'er iets
van over om op te roemen. Eenige Bosfchen zyn ver,
woest in tyden van ongeregeldheid; veeie zyn door enkele verwa.lrloozing weggeraakt — door onleerlykheid
der nabuuren weggeroofd. Het fchiilderagtig fchoon beminnend oog vin ít zich grootlyks beledigd door !de
verwoesting van alle deeze b-ischgezigten. Niet dat bet
vermaak fchept in een vol(fanaig onafgebrookera fosci
te aanfchouwen, of verlangt het geheele land piet hout
begroeid te zien. Hen fchept genoegen in .liet meng7,ej
van Bosch en Vlakte; daarin beifaat het fcboon. ijet is
de zaak van het oog niet om op het nutte zich alleen ,te
vestigen. liet heeft niets te doen met de belgggeg vat
ploeg en fpaade; maar vestigt zich alleen op het geiaad
der Natuur, als een fchoon voorwerp. Maar tefVens iS
het meer dan waarfchynlyk , dat , indien ten minften
zommige onzer oude Bos+chei in het Ko iugryk b ,na
waar ji
1
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waard gebleeven waren, het einde van algemeen nut zo
wel zou bereikt zyn als dat van de behoudenis des
fchilderagtigen fchoons. Dit was althans het begrip onzer Vyanden. Wy zyn onderrigt , dat de Spanjaarden;
by hunnen bedoelden Inval, in den Jaare MDLXXXVIII,
onder ander kwaad , ons toeeedagt , bevel gegeeven
hadden, om alle Bosfehen in Engeland te verwoesten,
en bovenal het Bosch van Dean, in Gloucestershire. --- Ik ben, enz.
(De volgende ter naastkomende gelegenheid.)

BYZONDERHEDEN , DE WEDUWE VAN J. J. ROUSSEAU
BETREFFENDE. Doop JAMES EDWARD SMITH,

M. D. F. R. S.
(Overgenomen uit diens Sketch of a Tour on the Continent.)
„ j Toor zo verre het te nadere toelichting van ROUSSEAU'S CharaEter, onlangs door ons uit het bo„ ven aangeduide Werk van Dr. SMITH opgegeeven (*),
„ konne {}.rekken , en het berigt op zich zelve wegens
;, deeze Weduwe niet geheel onbelangryk is, hebben wy
„ niet getwyfeld om deeze Byzonderheden op de Charac.
„ tertrekken van wylen haaren Egtgenoot" te laaten vol„ gen."
Van Ermenonville , de Lustplaats des Heeren DE ciAARDIN, waar het Gebeente van den daar geftorven RoussEAU rust, trokken wy na Plesfis de Belle Vue, een Dorp

omtrent twee mylen van daar op den weg na Parys ge.
legen, om 'er een bezoek af te leggen by de Weduwe
van JEAN JACQUES, zyne beroemde THERESA. Wy twyfelden in 't eerst of wy haar zouden gaan zien; vreezen•
de of wy by haar niet wel het een ot, ander zouden kunnen aantreffen, flrekkepde om onze hoogagting voor haaren
geweezen Egtgenoot te doen daalen. De uitílag was vol
tegendeel.
-makthe
Wy vonden ROUSSEAU'S Weduwe in eerre nette landwoo.
(*) Zie hier boven, bl. 462,
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wooning, in 't linnen gekleed, gelyk haare Buuren; zy
droeg een klein gouden kruis op de borst. Zy was klein
van ge(Ialte, en geleek weinig op het Pourtrait, 't welk
men van haar gegeeven heeft in de Franfche Prent van
laars Egtgenoot's' laatste oogenblikken. Haar gelaad hadt
iets aandoenlyks en treffends; haar voorkomen was dat
eener welopgevoede Vrouwe, en duidde eene zielsgeftel.
tenisfe aan niet onwaardig om de Leevensgezellinne van
ROUSSEAU te weezen. Zy is gewoon Lieden te zien die
haar uit nieuwsgierigheid komen bezoeken. zy ontving
ons op eene ongemaakte en beleefde wyze. Zy hoorde
onze betuigingeci van onze hoogagting voor haaren Egt.
genoot op de voeglykfte en verpligtendite wyze, en be•
antwoordde, met een groote vaardigheid, de vraagen ,welke wy oorbaar vonden haar te doen. Uit haar vernam
ik de volgende byzonderheden.
Het Character van JULIA , naa haar Huwelyk , was
ontleend van Mevrouw EOY - DE - LA - TOUR, van Lyons;
eene Boezemvriendinne van ROUSSEAU en van diens Vrouwe, by welke zy meest altoos 's jaarlyks een lang bezoek
gingen afleggen, en die nog in leeven is. Maar de Ge
Nouvelle Heloïfe heeft geene de minfle ge--fchiednsr
meen fchap met de Gefchiedenisfe dier Dame. Hoe verre
deeze op de waarheid gegrond was, en wie de eigenlyke
Characters waren, dit behoorde tot de geheimen, die in
in den boezem diens Schryvers fchoolen; en viel geen der
tooneelen , in dat Werk voorkomende , te Ermenonville
voor, gelyk eenigen beweerd hebben.
I)e Confesfions , verzekerde my Mevrouw ROUSSEAU,
waren geheel door haaren Egtgenoot gefchreeven, en, naa
diens dood, door haar in 't licht gegeeven. Zy vertrouwde het Handfcltrift aan den Marquis DE GIRARDIN, die 'er
eenige byzondere Anecdoten , als mede eenige Naamen
van nog leevende Perfoonen, in uitfchrapte , niet volkomen
met haare goedkeuring. Zy wilde de Confesfions gele
hebben zo als dezelve uit de pen des .Schryvers-verd
gevloeid waren. — Voorwaar, de grootfte bewonderaar
van ROUSSEAU moet het finerten, dat dit Werk in 't ge
licht ziet; want wat kan de uitwerking weezen-helt
van de opgave van elke zwakheid , van elke' grillige ge.
dagten, van een Character, in veele opzigten uitlteekend
deugdzaam , dan alleen dat flegte lieden daaruit gelegen
om alle Deugd uit te fchreeuwen als enkele-heidnm
uitwendige vertooning , en dat zelfs min overgegeevene
booNn 3
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boozen hun geweeten in flaap fusfen met het verzag»
tend denkbeeld , dat zy mogelyk zo goed zyn als de
rest der wereld. — Niets waarfchynlyk kan meer kwaads
gedaan hebben aan de zaak van den Godsdienst, dan, by
voorbeeld, de tot kleinigheden afdaalende ten toonfpreiding van de bygeloovigheid en verregaande zwakheid van
Dr: SAMUEL JOHivSON , een van de welmeenend(le maar
ydlerbevooroordee111e Menfehen, die fchynt gedagt te hebben, dat iemand geen Godsdienst in 't geheel kon bezitten, „indien by niet tot de Kerk van Rome, of tot de
Engelfche Kerk, behoorde." Indien dusdanige gevoelens de egte vrugten waren van den Godsdienst, zouden
2y verder gaan dan de verstíirekkende poogingen van zo
Sterke Geesten en Twyfelaaren tegen het toe•-genamd
voorzigt eerier weldaadige Voorzienigheid. Nogthans heeft
men deezen goeden Man zeer onoordeelkundig opgegeeven
als een Modél van Godsdienftigheid; en dus de wereld wil
doen gelooven , dat allen , die eenigen eisch maakten-len
op Godsdienfligheid, zo bekrompen en onverdraagzaam waren in hunne (sodsdienflige begrippen als JOHNSON was. -Eenige laatere Schryvers hebben dezelfde ui ort van bitterlieid in het Staatkundige laaten blyken, tot groot nadeel van hunne zaak.
Mevrouw ROUSSEAU vertoonde ons een ,pleister Borstbeeld van haaren Egtgenoot, afgegooten op zyn aangezigt,
weinig huren naa diens overlyden ; en 't geen zy denkt
dat ons zyne waare beeldtenis oplevert. Dit is verre het
bevalligst Pourtrait van ROUSSEAU , ' t geen my immer
voorkwam. De aartdoenlykheid, en nogthans de bedaard
geland is bekoorelyk; en de mond is een der-heid,vant
fpreekendfte, dien ik ooit zag. ik zou denken, dat het
zo bezwaariyk zou vallen dit naa te maaken als dat be.
roemde Standbeeld, zo zeer bewonderd, van aucl3AL+L
ANGELO, welks fpieren, naauwkeurig befchouwd, in beweeging fcheenen.
Men verhaalde ons te Ermenonville , dat de Weduw
vin ROUSSEAU een Jaargeld van vyftig Ponden Sterling
van den Koning van Groot - Brittanje trekt ; ik heb dit
verhaal niet bevestigd gevonden, en kan voor de waarheid van 't zelve niet in(laan.
De Weduw van ROUSSEAU heeft liet voor ;onmen van
jonger te weezen dan haar Egtgenont, en fchynt nog wel
oenige jasren te kunnen leeven. Wy vernamen, by onze
wederkomst te Parys, dat haare begrippen van ua,auwgezet-
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zetheid niet altoos zo romanesk waren als de zyne , en

dat zy eens op het punt Honden om van elkander te
fcheiden, ter oorzaake van een verfchil niet zeer alge.
meen tusfchen Man en Vrouw. — Het is te over bekend, dat- deeze beroemde Man altoos een geweldigen af.
keer hadt van Gefchenken te ontvangen, uitgenomen van
eenige zeer byzondere Vrienden, zelfs dan wanneer hy
zich in de uiterste behoefte voedt. Dit gedrag deelt
leem by het gros des menschdoms onder de Dwaazen
rangfchtkken , terwyl het hem een groot getal van de ge.
ilaagenfte vyanden baarde onder de zodanigen, die hem
aanzagen voor iemand wel by zyn verstand. Zyne Huisvrouw, min naauwgezet in dit link, dagt, dat 'er geen
kwaad in Rake, in een ítuk broods van iemand te ontvangen, op een tyd dat zy beiden van honger fcheener.
te zullen moeten omkomen; en, ten einde zy de te@rgevoeligheid van haaren Man niet mogt kwetzen , hieldt zy
voor hem verborgen vanwaar die onderhand kwam.
Ongelukkig egter voor belden , ontdekte by de misleiding,
en duidde dezelve voor eene fchxiklyke zamenzweering
tegen zyne Eer.
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Eene waare G%hiedenis.

jet altyd zyn de daaden en de levensbyzouderheden van
aanzienlyke of ryke lieden aanmerkelyker dan die van
N
armen en noodlydenden. Daar die der eerde veel meer ge-

rucht in de Waereld maakera , verliezen die der laat[le zich
veeltyds in verfchooven boeken, waar het onderzoekend oog
en oor niet .gaerne indringt , om dat de Armoede zelden ie
een behaaglyk kleed getooid is. Gebrek van ondervraaginge
aan de eene , en die aan verkeeringe met menfchen aan de
andere , zyde, houd dus veeltyds aanmerkelyke zaaleen voor de
leezende Waereld verborgen. Het volgend \Terllaat, doer den
Heer se7Es, in den Hoogduitfchen Apollo, voorgedragen , zal
onze Leezers kunnen overtuigen, dat ook de levensloop van
een' Bedelaar zeer aaninerkelyk kan zyn , en veel leerryks voor
anderen kan bevatten.
Als ik (dus fchryft spits) onlangs de eenzaamheid zogt, en
dezelve in een klein aangenaam Dal hoopte te vinden, oncmoetue my op den weg een oude Bedelaar. Eer hy by my
was, nam by reeds zyn' muts af, terwyl de winst suet de weiNn4
ns-
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nige gryze hairen fpeelde , die zyn hoofd hier en daar be.
dekten. Ik tastte in myn zak, en haalde een koperen munt
uit; doch toen ik zag, dat hy zyn oog vol hoop op my
vestigde , en met waggelende fchreden naderde . Itak ik de
koperen munt weer weg , en zogc 'er een zilveren voor.
Onder dit zoeken was hy my genaderd. „ Erbarm u over een
armen grysaart," zeide hy , „ die gaerne nog zoude wille*
werken, indien hy konde."
I. Hoe oud zyt gy wel? Vader!
BEDELAAP. Ik moet reeds over de tagtig jaaren zyn. Toen
de Franfehen in Boheenmen vielen, (hier zuchtte by was ik om.
trend veewg jasren. Toen de zevenjaarige Oorlog begon,
(hy zuchtte t:n tweedemaal) was ik reeds over de vyftig.
Ik. Nu, dan zyt gy reeds over de negentig jaaren oud!
fly. Dat kan wel zyn. Zo veel te heter. Zo veel te fchi®,
lyker zal God my uit dir jammerdal verlosfen.
IK. Hebt gy geene bloedverwanten 9 geene Vrienden?
liv. Die heb ik nooit gehad, myn Heer!
IK. Nooit?
Hi'. Neen. Zo lang my heugt was ik een Vader- en Moe.
derlooze Wees, en vond, in het geheele Dorp, niemand die
my in maagfchap wilde beflaan.
IK. Hebt gy geene Vrouw, geene Kinderen, gehad?
liv. (Met zyn deornenJlok in de aarde wroeter.de.) Ik heb
een Vrouw, zeven Dochteren en twee Zoonen, gehad; maar
(met innige inert) ik heb 'er geen meer.
Ik. Waart gy altyd arm ?
Hi'. Ik was arm, ik wierd ryk, bezat toen„ iK het gindfche
Dorp, twee Boerenwooningen en LanderyLn. Ik wierd weder
arm, moet thans, (hier weende hy bittetlyk) moet thans op myu
ouden dag gaan bedelen.
IK. Dan zyt gy zeer te beklaagen.
Hy. Ja wel, b goede God ! ja wel! Was daar boven geene
belooning, waar zou dan troost voor my te vinden zyn?
IK. Ga wat zitten, daar in de fchaduw, en verhaal my,
zo gy wilt, uw Levensloop eens. Dezelve moet zeer merk
-wardigzyn.
Hy. b! Al te merkwaardig! maar, myn Heer! wanneer ik
my alles te binnen breng , dan doet het myn hart fchriklyk
zeer; dan moet ik ichreijen als een kind; en ik heb zo wei.
nig traanen meer. Ik moet 'er fpaarzaam mede zyn , op dat ik,
ren den grootteen nood, het harde hart der menfchen cot mede.
iyden beweegen kan.
IE. God bewaare my, dat ik u uwen eenigen, zo weinig
benydenswaardigen , rykdom ontrooven zoude. Spaar uwe
traanes, by my hebt gy ze niet noodig. Ga in Gods naam!
daar!
HY. De Heere vergelde het u duizendmaal.
,
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Hy_ ging langzaam heen; bekeek, in het gaan, de gift welke
ik hem gegeeven had; bleef (laan, en keerde eindelyk weêrom.

„ Myn Heer I" zeide hy: gy hebt my myne weinige traanen te duur betaald. Het is myn pligt daar voor dankbaar te
zyn. Ik zal u mytl' geheelen levensloop verhaalen."
IK. Wanneer het u evenwel leed doet; wanneer het reeds
vergeeten fmerten in uw hart zoude verwekken, dan wil ik het
piet veeeten. Laat het na, Vader! het zou u te veel aan
ik zou het moeten verantwoorden.
-doen,
fly. Zorg daar niet voor. Ongelukken , die men zo lang
met geduld kon verdraagen , kan men ook vertellen. Doet
het myn hart te veel aan, dan zal ik myn Verhaal, op zyn'
tyd, eindigen.
Hy lag zyn bedeltasch neder, en begon zyn Verhaal, het
welk wy onze Leezers, fchoon niet woordelyk, echter getrouw,
zullen voordraagen.
Toen JACOB (dus heette de arme man.) één jaar oud was,
vond hem een Knecht, des avonds in de fchemering, fchreijende,
en geheel alleen, aan den praatweg zitten. Deeze ontfermde
zich over hem, en bragt hem naar het Slot van den Opperamptman. Ook deeze laatste had medelyden met het verlaaten Kind,
en beloofde 'er zorg voor te zullen draagen. Eene arme
Vrouw nam het, tegen betaaling, in de kost, en voedde het
als eene eigen Moeder op. Toen de Knaap tien jaaren oud
was, kwam hy, als Herdersjongen, in dienst van zynen Heer,
en moest nu zelfs zyn brood verdienen Hy fliep in den Stal,
had geen Bed, zyn geheele rykdom beflond in een ouden Zak,
in welken hy alle avonden kroop, dezelve over zich heenen
trok, en, op deeze wyze, geheel vergenoegd en wel te vreeen , tot aan den morgen fliep. Zyne kragten vermeerderden,
hy wierd flerk en groot, en, toen by omtrend zestien jaaren oud
was, bad by reeds het zeldzaam geluk ,dat hy als oppasfer der
Osten werdt aangefteld. Zyn Heer was een zeer ryke Graaf.
Dezelve had dikmaals bezoek van Vreemdelingen, die zomtyds
verfcheidene Weeken zyne gastvryheid misbruikten ; geduu.
rende dien tyd , braaf met hem fpeelden , en hem veel geld
afwonnen. De arme IAcoa keek dikmaals van verre naar
dat fpeelen, wanneer by gras haalde ; want de Heeren fpeelden des avonds meestal in een klein Tuinhuisjen , dat in het
midden van het Weiland fond. Hy zag, hoe elke Speeler
een berg van goud voor zich had liggen, en wenschte dik•
nmaals flerhts één Ducaat daar van te bezitten. Eens ging hy,
op een vroegen morgen , door dit Tuinhuisjen , in 't welk
men, tot het aanbreeken van den dag, gefpeeld had. Hy bleef
naast de ledige tafel (laan , en dacht aan zyn dikmaals herhaalden
wensch; wanneer hy, in het zand, iets zag blinken, en, tot
zyne verbaazing, een fchoone nieuwe Ducaat opraapte. Zyne
vreugde hierover was onbefchryflyk groot, maar ook zeer kort;
Nt, $
want
,,
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want zyn Geweeten herinnerde hem aanflonds, dat men gevondene dingen te rug moet geeven. Hy behoor zyn Geweeten
hier in te volgen, en de Ducaat aan den Graaf zelve te overhan
echter daar mede eenig drinkgeld te zullen-digen;hop
verdienen. Op den middag was hy zo gelukkig om binnen
gelasten te worden. De Graaf lachte om zyne eerlykheid ,
en gaf hem daadelyk de Ducaat te rug. „ Zoek daar alle
morgen!" zeide hy, „ en wat gy 'er vindt, zy u reeds voor
Ik wensch dat gy 'er nog honderd moogt vin--uitgefchorkn.
den , want zy zullen u van harten gegund zyn! Maar . . •
(riep hy hem na) verdrink het geld niet , koop 'er liever
een Rok voor." JAcon's vreugde was nu zonder perk , want
zy Was geheel zuiver. Hy ylde weder naar bet, Tuinhuisjen,
wroette al het zand om, en vond nog vier Ducaaten en een
paalder, Nu was hy, volgens zyne meening, een ryk man,
die op deeze Waereld niets konde ontbreeken. Hy maakte
een lederen zakjen , Itak het geld daar in, en droeg het altyd
by zich. De bogen van den Grysaart fonkelden nog by het
verhaal van het genoegen dat hy gefmaakt hadt , zo dikmaals
by, na een zwaaren arbeid, zich des avonds op eene eenzaaie plaatfe nedergezet , en zyn geld geteld had. Beelden der
blyde toekomtle zweefden hem dan voor zyne oegen ; hy kogt
zich, in zyne verbeelding, een Huisjen , nam een Vrouw, en
achtte zich geheel gelukkig. Ook lcheen het geluk hem hoe
langs hoe meer te naderen, nadien hy, by het geduurig omwroeten van het Zand, des morgens, in het Tuinhuisjen, nu
en. dan een Ducaat of een Daalder vond. De Grysaart verze'
Iterde, dat hy het eindelyk altyd des avonds te vooren wist,
of hy den volgenden rporgen iets zoude vinden. Want , wanneer de fpeelende Heeren gerust aan hunne tafeltjens zaten, en
bet goud elkander toetelden, dan vond by niets; maar wanneer
zy, in een grooten hoop, alle om ééne tafel ilonden, en het
geld met de Kaarten naar een grooten hoop geld heen fchooven 5 ), of wierpen, dan was hy zeker, 's morgens vroeg iets
te zullen vinden. Daar deeze Oogst evenwel alleen den Zomer
door duurde; daar 'er ook , zelfs in dien tyd , niet attyd
zo gelukkig voor hem gefpeeld wierd, zo was hy reeds twee
en twintig jaaren oud, toen by tweehonderd guldens op die
wyze verzameld hadt.
Om deezen tyd regeerde, in dat gewest, eene gevaarlyke
santleekende ziekte, welke, gelyk aan de Pest, halve Dorpen
ontvolkte. Toen deeze ziekte ophield, waren verfcheiden
Landhoeven ledig; zynde hunne bezitters , met alle hunne Kin.
deren en Vee , door de Ziekte weggeraapt. JACOB hoorde
fpoedig daar na , dat de Opper - amptman , op een Landdag,
opent.
(

(*) Wagrfchynlyk fpeelden zy dan Faro.
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•penlyit had doen bekend piaaken, dat deeze ledige Landhoeven voor elk vry waren 'die geld had om 'er den noodigen
Veehandel te kunnen dryven; ja zulk eene Landhoevé zou een
volkomen eigendom zyn iets dat anders geen Boer in Bohee•
men kan bezitten) wanneer iemand veertig guldens courant geld
voor zulk eene Hoeve betaalde, en aannam, om de daar toe
I}aande Vroondie íten te zullen leveren.
Het hart van 7Acos klopte fierk, toen by dit vernam. Hy
Was zekerlyk , op dien tyd , een ryk man; kon zulk eene
Hoeve contant betaalen ; het noodige Vee daar toe koopeis;
maar zyn geld was hem ,door gewoonte, ook byna veel duurder
dan zyn geluk geworden. Het fcheen hem byna onmogelyk,
van dat geld te fcheiden. Hy, had 'er nog nimmer een
penning van uitgegeeven; leefde van zynen dienst; ging dik
eenzaamheid, zyn fchat met vreugde natel--mails,nfte
len. Waarfchynlyk zou deeze liefde tot het geld hem over
wel geheel bedorven, hebben , wanneer by hoop-wone,
gehad hadde , om zynen fchat te kunnen vermeerderen.
Maar daar deeze befinettelyke Ziekte ook tot in het Slot gedrongen was , en de Gravin , nevens twee van haart Kin
graf geftort had , leefde men aldaar in een-dern,i't
diepen rouw; zo dat in het Tuinhuisjen, de geliefde verblyfplaatfe der Gravin , in 't geheel niet meer gefpeeld wierdtr
Bovendien had een heviger hartstocht het hart vaa JACOB overwonnen. Hy beminde reeds, zedert twee jaares , eene naast
hem dienende Maagd, die zekerlyk zeer arm; maar ook fchoon
en deugdzaam , was , en den arbeid even zeer als haare
JACOB, beminde. Haar had hy , door overmaat van liefde ,
zyn geld getoond , en het reeds eenige maaien op haaren
fchoot geteld: het was dus billyk , dat by haar ook thans oua
raad vraagde.
Haar antwoord kan men zich ligt voortellen. Vol. van verlangen om JACOB'S Vrouw, en eene Boerenvrouw tevens, te wore
den, befchreef zy hem het geluk , 't welk zy met elkandee
genieten en fmaaken zouden, zo verrukkend; fchilderde hem
den Winst, welken by met deezen koop zoude doen , zo zeker
en groot , dat hy befloot haaren raad te volgen , en naauwlyks
den volgenden dag konde afwagten. In zyn verfieeten lini
nen Kiel trad by 's morgens voor den Graaf, en meldde zich
aan als kooper eener Landhoeve , welke hy met alle de voorwaarden wilde aanvaarden. De Graaf lachte, en wilde hein
juist voorhallen , dat tot deezen Koop ook geld gevorderd
Wierdt, wanneer JACOB , trotsch genoeg, zyn lederen zakjes
uithaalde, het geld op de Tafel uidchudde, en contant wilde
betaalen. De Graaf verwonderde zich , met reden, over des
Knechts rykdom , en vraagde: hoe het rnogelyk ware , dat by
met eere zo ryk was geworden? Doch JACOB herinnerde hein
aan zyne toeítemming, die de Graaf reeds lang vergeeten had.
Ii;
,
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í;c heb, zeic'e hy, die toetiemhiing, benevens uwen raad, my
yverig ten natte gemaakt. Ik heb dagelyks in het Tuinhuisjen
gezogt, en alles, wat ik vond, zorgvuldig bewaard. Voleind
nu myn geluk , en verkoop my een Boeren - Bruiner!
„ Gaerne , zeer gaerne , antwoordde de Graaf. Ik fta uw
verzoek u toe: Gy zyt de eerke die door Speelgeld ryk zyt
geworden: ik wensch , dat het u meer geluk zal aanbrengen, datl
het gemeenlyk zynen bezitters fchenkt."
Nu werdt het Contract voor JACOB, op bevel van den Graaf,
daadelyk gereed gemaakt; de Boeren -Bruiker, door hem gekozen, aan hem overgetekend, en hein te gelyk vryheid gegeeven , om zyn geliefde MLIA te mogen trouwen. Het was
juist Herfst, hy kogt derhalven het noodige zaad, twee Koeijen
en twee Paarden , met welke by zyne velden beploegde en
bezaaide. Hierdoor had hy veel boven anderen vooruit, welke met den Koop hunner Boerderyen talmden, en daardoor den
zaaityd verzuimden. Toen hy dit werk verricht had, wilde
by de reeds aan hem verloofde MARIA , als Vrouw, in zyne
Boerdery voeren; by ging om haar dit te melden, doch vond
haar te bed. Zy was den voorigen dag ziek geworden. Zy
was echter zo blyde, dat haar beminde by haar was, dat zy
opttond om met hem te praaten, en hein zelfs éen eind weegs
naar zyn huis te vergezellen. Zeer vroeg meldde men JacoB echter, den volgenden dag reeds, dat zyne MARIA zeer ziek was,
en mymerde ; en nadien men by het Graaflyk Slot , daar
zy woonde, voor alle ziekten in vreeze was, en weder aan
deeze de Pest meende te ontdekken, zo werd hem tevens bericht, dat z', dienzelfden morgen nog, van daar naar Bene andere plaatfe gebragt moest worden. JACOB fpande weenende
zyne Paarden in , en bragt zyne kranke MARIA_ by haar oude
Moeder, die met hem in één Dorp woonde; van daar ylde
by naar de Stad, om een Doétor te hasten. Deeze wilde niets
voorfchryven, en nog minder haar bezoeken, vóór dat 1Acoa
hem twaalf guldens betaald had. Deeze haalde zyn geldbeurs
uit, en telde, voor het eerst, met vermaak, dit geld aan den
Doctor. Buiten MARIA fcheen hem dit geld geene waarde te
bezitten; uit liefde voor haar had • hy zyne Boerdery gekogt;
en om haar te redden, zou hy gaerne alles 'weder te rug ge.
geeven hebben om flechts met haar in de grootlie armoede te
kunnen leeven; want zy had, volgens zyne verklaaring, zyn
geheele hart ingenomen , en was hem, boven alles, duur en
—,-

waard geworden.
De reeds betaalde Arts wendde alle middelen aan; maar de
ziekte van MARIA fteeg dagelyks ,' zo dat zy reeds van een
Priester de kerkgerechten ontving , toen JACOB bevel kreeg,
om met zyne Paarden de vereischte Vroondieniten te doen, en
met andere Boeren eenige goederen van den Graaf naar de
Hoofdfad te voeren. Hy had nog geen Knecht, en, daar her

be.
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bevel zo dringend was , moest hy zelfs ryden. Zyn affcheid
van MARIA, die hem niet meer kende, was zeer aandoenlyk;
en geduurende zyn heen- en weêr reize was dit zyn groottfe
finert, dat hy haar, in haar doodsangst, niet konde byflaan ,
of haar lyk, naar, het graf, koude volgen. Het was in het vallen van den avond, toen hy te rug keerde; niemand ontmoette
hem. Hy moest het Kerkhof voorby ryden. Zidderend keek
by over den muur, en zag, niet verre van zich, een nieuw
graf. Daar ligt, daar rust zy, 'dacht hy, en zyn hart werdt
als verfFfeurd. Weenende bragt by zyne Paarden in den Stal,
en wierp zich , klaagende en fchreiende, op het firoo. Waar
zou hy den geheelen nacht zyne MARIA beweend heb.-fchynlk
ben, zonder zyne afgematte en hongerige Paarden te voederen,
zo zyn Meid niet in den Stal gekomen, en hem gezien had.
„ Zyt gy daar!" riep deeze vrolyk uit: „ dat zal ik aanilonds
aan MARIA gaan zeggen !"
JACOB. Leeft zy dan nog?
DE MEID. Wel zeker! Zy is veel beter geworden; zy kan
reeds in het bed over eind zitten!" Geen bericht kon
den wanhoopenden JACGB aangenaamer klinken. Hy vloog naar
haar toe, en vond haar wezenlyk veel beter. Na vier veee ken kon zy weder uitgaan ; en, daar dit op een fchoonen
Herfstdag gefchiedde , zo brags JACOB haar op zyne Lande.
ryen, die heerlyk bloeiden , en een milden Oogst beloofden.
Hy herinnerde zich, by zyn verhaal, die gelukkige oogenblikken nog, met een wezenlyk genoegen, en telde de kwariie•
ren, welke hy met zyne Geliefdd daar had doorgebragt, onder
de vermaaklykfte zyns levens.
Kort daar na, trad hy met haar in het Huwelyk; en, eer nog
een jaar verloopen was, hield J<acoB reeds een evenbeeld zy.
• ner MARIA , een lief en aartig I eisjen, ten doop. Zy hielden
te zamen zeer goed huis, waren wel te vreden en yverig;
doch konden, door de veele uitgaven , het eerfie jaar niets
over winnen. Zelfs in het tweede jaar, hadden zy wel hun dagelyks brood, doch zagen geen kans om iets over te leggen.
JACOB zag ,in dien tyd,zyne Vrouw dikmaals in flilte fchreijen,
en nadien hy haar hartelyk beminde, en gaerne alle zorgen
mei haar wilde deelen, zo onderzogt by naar de oorzaak van
haare droefheid.
MARIA. Zou ik niet bedroefd zyn? Wy kunnen met alle
onze moeite en vlyt niet voorwaards komen, en evenwel vind
ik my weder zwanger. Wanneer het zo voortgaat, en 'er alle
jaaren een Kind komt, hoe zyn wy dan in ftaat om aan allen
de kost te geeven y
Jacon. Laat God daar voor zorgen! Wanneer hy ons Kinderen geeft, dan zal hy ons ook Middelen en Wegen toonen,
waar door wy hun kunnen voeden. Het Huwlyk heeft zyne
finerten ; maar het baart ook veel meer vermaak, veel meer
ver-.
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vergenoegen, dan de vrye Staat - en wil men de laatre genietew,
dan moet men zich de eeruien niet al te bitter maaken. Zond
gy uwe kleine MARI A wel voor duizend guldens willen geeven?
M: tttn. (Het Kind aan haare borst drukkende.) ó Neen,
Voor geen' prys op de waereld
J-^coa. Wilt gy het toekomendKind, by voorraad, wel cot
dien prys verkoopes?

MAtu . Ach! Spreek ,doch zulke taal niet! Wie zou zyn
Kind voor geld verkooptin ? Zy groeijen immers niet als de
Padde(toelen in het Veld!
JAcon. Waarom treurt gy dan, daar u een geluk te wagtelt
fiaat, het welk gy voor geen' prys in de Waereld wilt geeven?
Zyn Kinderen het grootffe geluk voor de Ouderen, dan moet

men dezelve ook dankbaar en niet weenend ontvangen!
Met deeze en foortgelyke troostgronden beurde by zyne
MARIA op; haare opmerking echter kwam hem gewigdig genoeg
voor, zo dat dezelve diende om zynen yver te vermeerderen.
Daar by zag dat zyne Lanaeryen , in het vervolg, hein eerst
genoegzaamen winst konden aanbrengen , maar nu nog veele
kosten vereischten zo begon hy een' kleinen koophandel in

Vee, het welk hy, hier en daar, goedkoop. kdgt, en op dé
Weekmarkten, in de nabygelegen Stad, nooit met verlies, maar
dikmaals met aanmerkelyken winst , weder verkogt. Toen zyne
MARJA van eene tweede Dochter beviel, had hy reeds zeven
doezen Veehandel gewonnen en overgelegd. Hy-tiguldensm
trad derhalven, terwyl zv de groottle vreugde over haar jong
liet blyken , aan haar bed, ontving het Kind-gebornKid
uit haare handen, en reikte haar tevens den zak met het over•
gewonnen geld over. Lachend vraagde hy haar nu : of zy
nog aan Gods voorzienigheid twyffelde, en weder zou fchreijen,
wanneer zy zwanger zou worden. Zy beloofde het tegendeel , en , van dien tyd af, dat zyn Veehandel en Boerdery
hem telkens meerdere win(ien gaven, genoot by alle huizelyke
genoegens, rust en waar geluk. in eene ruime maate. Binnen
tien jaaren had by zeven Dochters en twee Zoontjes.

-

Zvne bleeke wangen wierden rood, zyn oog verkreeg een

jeugdig vuur, toen hy verhaalde, hoe dikmaals hy, in den
kring zyner Kinderen, de groottle vreugde genoten had. Zy
beminden hem allen even Rerk; want by flak telkens de roede
weg, wanneer de toornige Moeder wilde ulaan. Wanneer hy
maar eenige dagen van huis geweest was, en zyn Dorp nader•
de , dan verdubbelde by zyne treden, om zyne Kinderen te
zien Naauwelyks was by in de Kamer, of zy fproagen ea
kroopen allen naar hem toe; de groottien omhelsden en kuschten hem; de kleintien riepen honderdmaal Ma! Ma! en begeerden op zynen arm te zyn. Nooit kwam by ledig thuis, dit
wisten de Kleinen, en, wanneer het vrolyk welkont voorby
was, dan flonden zy allen, geapende 'van verlangen, rondsoos
hein,
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hem. Hy deelde dan aan elk wat uit; en zyn grootst vermaak
was dan, om te zien, hoe eehigen hunne verkreegen Poppen
aankleedden, hun houten Kind in flaap wiegden, en met de
Jongens twistten, welke door Trompettengefchal,of het klappen
der Zweep, het arme Kind weêr wakker maakten. Ontroerend
was het voor hem , wanneer hy dan de blyde' Moeder befohouwde , daar zy, de kleinfte Kinderen om zich verzameld
,hebbende, het wittebrood uitdeeld.0 , dat Vader had medegebragt, en dan dikmaals vleesch , of gebraad, voor hen bereidde.
Dit, zerde hy, waren zyne gelukkigfie, zyne vrolykf^e, uuren.
Alle moeite, alle zorgen, vergat hy dan voor zulk een loon.
*1 zyn geld, dat by gehad had, zou by hebben willen gee.
ven, om zulk een vrolyk oogenblik weder te hebben hunnen fmaaken.
('t Vervolg en Slot by de eerjle gelegenheid.)

OVER DE GEVEINSDHEID.

r is een foort van Geveinsdheid, welke men. Oogmrerksver'E
valfching zoude kunnen noemen ; hierin beflaande, dat
men voorgeeft een andere Beweegreden voor zyn doen

en laten te hebben, dan welke men waarlyk heeft. Hiervan
heeft my onlangs de Oudervinding driemalen op één dag over•
tuigd.
's Voormiddags, over Eiraat gaande, zag ik één myner Kennisfen voor een huis haan, 't welk by pragtig liet opbouwen.
Dat wordt een zeer fchoon huis, zeide ik, hem aanfprekende.
Ya, was zyn antwoord, ik heb gedagt, dat 'er in dezen kom.

i erlyken tyd iets behoorde uitgevonten te worden, om 't gemeen
aan 't werk en aan den kost te helpen. Na den eten be.
zogt ik een Vriend, die ziek te bed lag. gat my aangaat,
zeide hy, ut ben voor den dood niet bevreesd; maar ... 't is om
myn Vrouw en Kinderen , dat ik nog wel wat zou wenfchen te leven.

'sAvoaads was ik in gezelfchap met een Nigt van my,die
maar één oog heeft, en geen Goud genoeg om dien midland
•te bedekken. By toeval het Huwlyk her onderwerp van ons
gefprek wordende, liet zy zig in dezer voege hooren : ran
-

Kindsbeen af heb ik een tegenzin in den Huwlyken Staat ge.

had, om reden, dat men niet kan verbonden worden, dan in 't

zeker vooruitzicht van eens weder gefcheiden te zullen uurden;

en dien flag, myn lieve Neef! zoude ik niet kunnen verdraagen.

Ik zal hier nog byvoegen de volgende Aanmerking van
te vinden in het Ifte D. van zyn Lesten over de
Gefchied- en Staatkunde; welke Aanmerking, naar myn gedag.
ten , met het gezegde volmaakt overeenflemt. „ Wy viseen
PRIESTLEY ,

„ reeds

332

OVER DE GEVEINSDHEID

„ reeds door PoT,YnIus aangemerkt , zegt PRIES?LLF, dat de
„ openlyk erkende redenen van het gedrag der Vprften van
„ de ware beweeggronden van hun gedrag zeer verfchillen.
Maar nogthans heeft POLYBIUS uit alles , 't geen hy gezien
heeft, zig geen begrip kunnen maken van de kuntlige verfy.
„ ning in dit opzicht der •hedendaagfche Staatkunde. Op het
„ zien van dien geest 'van Welwillendheid, Liefde, Eer en
„ Billykheid, welke zig voordoet in alle onze Oorlogsverkla„ ringen, en in alle de Manifesten , welke by een inval in
„ 's Vyands land te vobrfchyn komen, zonde een gemeeR Le„ zer veelligt tot de gedagten komen , dat de Vorften van
„ Europa meer dan menfchen waren; maar dan zoude het heul
verwonderen , dat, daar alle Vortlen zulke fchone en vree
delievende gevoelens koesterden, zy evenwel verpligt waren,
„ zig van zo bloedige middelen te bedienen, om hunne gefchil„ len te vereffenen. Hy zou denken , dat, wanneer alle de
„ belanghebbende partyen zulke gelukkige neigingen hadden,
„ zy liever alles zouden verdragen ,dan elkamderen den oorlog
„ aandoen."
PP.

AFKNEEVELENDE WREEDHEID.

(Uit Dr.

SMITH'S

Tour on the Continent.)
te Penètie, van

r. sauvn, gewaagende van eene Schildery
een Kind ,aan een Kruis hangende, geheeten St.
D
(een Kind, 't welk men zegt, dat
of St.
sIMoNICO,

SIMON DE KLEINE,

de ooden kruizigden ,) voegt 'er by: „ Niets was, in zoge.
naamde Christenlanden , vyf of zeshonderd jasren geleeden ,
algemeener, wanneer men eene befchuldiging oordeelde noodig te hebben om de Jooden van kant te helpen, of hun
beurs te plukken , dan hun te befchuldigen van een dergelyk
beflaan. Onze Engelfche Koning JOHN zette de ooden in de
gevangenis ; en pynigde hun , met oogmerk , op dat zy zich
door het uitlooven van een Losprys zouden vrykoopen.
STOWE zegt, dat elk hunner ten mintien één oog by die pyigingen verloor; en hy verhaalt van een lood , „ die , op
veelerlei wyze gepynigd , geen Losgeld wilde aanbieden,
tot dat de Koning hem alle dagen een zyner Tanden deedt
eken; dit hieldt hy uit tot den zevenden dag, wan t
,,uitbre
„ neer hy den Koning i0000 Marken Zilver s gaf, ten eiudé
„ by geen meer Tanden zou doen uitbreekeal"
;

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

PROEVE
OVER DE RECHTE WAARDEERING VAN 'S 41ENSCHEN

CHARACTER.

(Uit liet Engeiseh.)
One fophism by which men perfuade themfelves that they 'have
thofe virtues, which they really want, is 'formed by the fubftitu.
tion of fingle acts for habits.
JOHNSON.

Eene Drogreden, waar door de Menfchen zich diets naaken,
dat zy die Deugden bezitten, welke zy met de daad derven,
wordt geyrrmd door enkele Daaden voor Hebbelykheden te neemen.

H

et is eene van allen erkende waarheid , dat het bezwaarlyk valle over Onszelven , of over andere Menfchen , te oordeelen; maar welk van beiden het bezwaar•
lykst is, wordt niet zo eenpaarig begreepen. Ten aan
-zienvatsOl,fpreknwyz1aurig
de waarheid; om dat wy zelden weeten op welk eene
wyze dezelve voor te draagen. Ten opzigte van Anderen , gaat het door, dat, indien men ons vroeg, waarom
WY hun liefhebben , of haaten , wy dikwyls om het
antwoord verlegen zouden ftaan. Deeze laatfte zwaarigheid ontflaat voor een gedeelte, myns bedunkens, daar
uit, dat wy algemeene fpreekwyzen gebruiken, welke wy
niet genoegzaam verftaan, of die in den gewooner► ommegang eene dubbelzinnige betekenis hebben ; omtrent wel.
ke geen twee menfchen overeenkomen , fchoon zy mogen
fchynen elkander hunne denkbeelden mede te deelen.
Ik behoef hier flegts, ten voorbeelde, de woorden eer•
lyk en goed by te brengen. Eerlykheid is een der alge
Deugden; maar niemand vervoegt zich tot zyn-menfl
Woordenboek , om de betekenis van het woord Eerlyk
op te zoeken. Niemand begeert allen , die dit woord
MENG .
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beai-
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bezigen, op te roepen , om naar eenen algemeenen regel
de betekenis te bepaalen. Het betekent iets op de beurs,
minder onder de menfchen in het gewoone leeven , en
nïéts'in 't geheel by lieden van de wereld, en zogenaamd
fatfoen. De een houdt voor een Eerlyk Man den zul.
ken . die zich in zyne handelingen ftrikt tot de Letter van
de Wet bepaalt; een ander wil den Geest der Wet daar
bygevoegd hebben; en een derde verlangt nog een zekere
maate van Edelmoedigheid tot een opcierend toevoegzel.
Niet veel meer Hemmen de Menfchen overeen omtrent de betekenis van het woord Goed. 1 en Goed kan
is, by zommigen, een Man in (laat om zyne fchulden te
betaalen; by anderen een Man die zich braaf en Godsdienflig gedraagt; terwyl zommigen dit bywoord toevoe.
gen aan een Man, die het niet van de hand wyst tegen
den ílerkften drinker in een geheel. gezelfchap den drinkkans te waagen ! Een Staatsman houdt voor een Goed
Man den geenen , op wiens flem hy altoos - kan (iaat
maaken; terwyl een Koopman geen verhevener zin aan
de woorden , een j Goed Man, hegt ,dan dat hy iemand is,
wiens Papier in de bank gereedlyk zal afgefchreeven worden. Even zo is een Goed Boek, een Boek, dat over
Godsdienst of Zedekunde handelt, of dat het daarin voor
onderwerp in het rechte licht zet, of dat wel-komend
aan den man wil; dit hangt af naar maate die fpreekwyze voortkomt uit den mond van een Godsdientl:ig Man ,
een Oordeelkundige, of een Boekhandelaar. — Het zou
zeker zeer te wenfchen zyn, dat hetzelfde woord zo veele
betekenisfen niet hadt, zo ten wille van de taal als van
het gezond verfland.
Een gedeelte, derhalven, van de zwaarigheid om der
Menfchen Characters te beoordeelen, kan ontfiaan uit de
verwarring van de betekenis der Woorden in 't algemeen
gebruik. Maar de geleerde JOHNSON, wiens zeggen ik
ten Opfchrift deezer Proeve gebruikte , dunkt my, heeft
de hoofdoorzaak van de Zwaarigheid aangeweezen; naamlyk, dat wy enkele Bedryven in de plaats van Hebbelykheden hellen. Hy zegt dit in 't geval van den Mensch als
by over zichzelven oordeelt; doch het is voor allen blykbaar, dat deeze waarneeming even zeer geldt in 't geval
van anderen.
Ene enkele Daad maakt zeer zelden iemands Character uit. Ik zeg zeer zelden ; want 'er zyn in de Gefchiedeni% vats zommige Menfchen zekere enkele deaden zo
—

-
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teer uititeekende en tot de befchryving van 't geheell
Character dienende, dat wy ons niet zeer bedroogen kun
vinden , als wy ons denkbeeld over dien Perlbon daar-ne
van ontleenen. Van zidk Benen aart is de wederhouding
van scipio, en eenige andere fchitterende bedryven , voor
oude Helden , Wetgee--komendigfchser
vers en Wysgeeren. Maar kunnen wy, de volle kragt
erkennende van de waarheid dier verhaalen , (en wy
hebben geene reden om dezelve in twytél te trekken,)
het op ons neemen, om, ten aanziene van den Mensch,
dat varium & mutabile -ifnimal, dat onbejtendig en veranderlyk Dier, uit eene enkele Daad, en die daad buiten
allen zamenhang befchouwd , te beilislèn , als wy ten
aanziene van het overige zyns leevens geen berigt altoos
hebben ? Zeker kunnen wy dit niet doen , indien wy
flégts agt willen gee ven op 't geen, ten allen dage, onder
onze gogen gebeurt.
Veronderftel, dat wy zien, hoe een jong Heer een Ge.
zin, in armoede en behoefte gedompeld, bezoekt, en, ten
underftand van. 't zelve , zyn geheele beurs uitfchuadt;
veronderstel, dat hy het doe zonder vertoommaaki^ig, en
in naavolging der zodanigen , die het "goede lleelswyze
verrigten, en zich fchaamen daar over openlyk gepreezen
te worden; welk een denkbeeld vormen wy ons van dien
jongen Heer ? Wy kunnen , voorzeker, ons niet wederhouden van te zeggen, dat hy een edelaartig en wel
Jongeling is. Als zodanig iemand ítellen wy hem-daig
te boek. Maar wy weeten op dien tyd geene andere zyner Leevensomftandigheden; „ en," zegt de een of ander
yverig Voorflander van de Deugd, in de vervoering zyns
harten ; „ ik behoef geene andere Leevensomftandigheden
„ te weeten, die Daad alleen tekent zyn Character ten
„ vollen af." — Is het waar? Ken hem eenigzins van
nader by. Het Geld, thans gegeeven, won hy, langs geenen eerlyken weeg, aan de Speeltafel, en by bedoelt, met
dit gedeelte van het gewonnene af te than, den val te
bewerken van de jonge Dogter in het geholpen Gezin.
„ In de daad, ach! dit doet de zaak geheel veranderen van gedaante. Uit die daad alleen durf ik hem
„ verklaaren voor den overgegeeven[fen Schurk , die op
,, aarde - leeft!" — Geen van beiden. Hy heeft goede
beginzels; maar gezelfchap gehouden met lieden, die voor
eerogen tyd dezelve in flaap wiegden. Hy weet niet, dat
de middelen, gloor welke by het Geld won, ongeoorlofd
wa002
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waren, en, wat het oogmerk aanbelangt, waartoe by 't
zelve belleedt, zyne hevig opwellende drift fpeelt over
hem den meester. Hy zal, door die op te volgen, ongelukkig worden, en zich bekeeren.
Eéne goede of kwaade Daad kan, met geene moge
iemands geheele Charaéter vormen; zulk een Be--lykheid,
dryf duidt enkel het gevoelen van het oogeublik aan.
Doch, indien het een dier overlegde bedryven is, welke
tyd, voorbereiding, en veel overlegs, eifchen, dan zullen
wy naar het goede of kwaade beuluit wegens het Character mogen oordeelen. Laaien wy hier een voorbeeld
uit onze Engelfche Wet ontleenen. Een Man, die, naa behoorlyke , en misfchien lange , voorbereiding, voor den
Regter valschlyk zweert, wordt voor altoos oneerlyk gehouden. Zyn getuigenis geldt in geen geval; hy kan geen
handel dryven , dewyl hy geen regterlyke vervolging over
een rechtniaatige fchuld kan voortzetten; en hy is voortaan beroofd van de regten eens Burgers. Dit alles is
regtmaatig en goed , dewyl hy tot Meineed niet gedreeven werd door een fchielyke aandrift van een oogenblik ; dewyl geen van die oogenbliklyke verzoekingen ,
die de besten onder de kinderen der menfchen , in
een onbedagtzaam uur , kunnen wegfleepen, hem vervoerde; maar eene reeks van overleggingen hem tot die
fnoodlle aller misdryven deedt bef uiten. Hoofd en hart
moeten hier zamenfpannen , en hy kan zyn bedryf voor
GOD noch Menfchen verantwoorden.
Maar, fchoon wy altoos tegen zulk een Man op onze
hoede moete'n weezen; en, uit hoofde van het beginzel
des Zelfbehouds, fleeds in gedagten bewaaren het fnood
bedryf door hem gepleegd, volgt daar uit, dat wy het
geheele van zyn Characger in die ééne Daad als vereenigd zien? Hy werd, rnogelyk, door gierigheid of wraak.
zugt gedreeven om dit misdryf te begaan ; en volgt daar
uit, dat wy, zyne Leevensbedryven naagaande, alles
wat hy vóór dit fnoode ítuk deedt, of wat by vervolgens
doen zal, liegt en fnood moet weezen? Neen, wy zyn
hiertoe niet geregtigd , noch door de rechte kennis
van het menschlyk hart,. noch volgens de Wet der Liefde. Kan deeze eigenfte Man voorheen niet geweest hebben, kan hy niet nog zyn, een nut Lid der Maatfchappye , een liefhebbend Vader , een getrouw Egtgenoot?
Kan lay zich niet bekeeren, en by die bekeering zodanig
Bene vergoeding doen, als de ftrengtte burgerlyke Wetten
el-
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eifchen ? De letter der gemelde Wet weigert dit alles te
veronderftelleu ; doch het komt ons niet toe de deur der
Liefde te fluiten , en, wegens Eéne Daad , met hoe veel
overlegs ook begaan , den Overtreeder tot eene altoos
voortduurende fnoodheid te verwyzen ; fchoon men
moet erkennen, dat het Misdryf, hier beoogd , in deszelfs oml}andigheden befchouwd , meer boos- en inoodheids in zich vereenigt, dan mistbhien eenig ander.
Indien het waarheid zy, dat geen enkele kwaade Daad
iemands Charat er kap vormen, is liet even waar , zo niet
nog tastbaarder , dat geen enkele goede Daad iemands
Character beflisfend kan bepaalen. Goede Daaden , of
die wy met dien naam beftempelen, worden, over 't almeen, zo gemaklyk verrigt , en neemen zo vaak de ge.
daante aan van opgelegde Pligten , dat wy daar aan
het volle gewigt niet kunnen toekennen , zonder andere
omftandigheden daarby op te merken.
Edelmoedigheid , gelyk ik reeds heb aangevoerd , kan
zeer ligt verkeerd worden opgevat; en, in de daad, het
valt zeer bezwaarlyk te zeggen waar dezelve begint -te zeggen waar de Pligt der Liefde ophoudt, en de Edel
aanvang neemt ; en waar de laatfle tot-moedighn
het ander uiterfie van Verkwisting overflaat. Te oordec.
len over iemands geheele Character uit de ruime wyze
waar op hy zyn Geld befteedt , zou niet gemaklyk vallen , indien wy het ondernamen , en het zou zeer ongerymd weezen , daar op af te gaan. Edelmoedigheid of
\Veldaadigheid behoort gepaard te gaan met andere omftandigheden van rechtfchaapenheid van hart en wysheid , eer dezelve den naam van Deugd konne verdieneni
Laaten wy met elkander vergelyken de Weldaadigheid
van een Ligtmis en van een braaf Man ; en wy zullen
de noodzaaklykheid deezer onderfcheidinge voelen. Ik
wil veronderllellen, zy worden beiden door dezelfde reden
bewoogen , en hebben het zelfde genoegen in de Daad
door hun verrigt ; maar de eerfie, de Ligtmis , zal, terwyl hy, tot voldoening van zyne zugt tot Weldaadigheid,
de helft van zyn Geld bef'reedt , het in den zin hebben,
om met de andere helft zyner Lusten bot te vieren , en
'er dus meer kwaads mede te doen , in dit geval , dan
hy goeds , in het andere geval , kan uitwerken.
Geheel anders is het gelegen met den braaven Man; by
brengt het zyne toe tot vermeerdering van de fotn des
Oo2
mensch.
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menschlyken Geluks ; doch niet op dat by een voor.
wendzel moge hebben , om daar mede fnoodheden te
boeten ; by biedt der Deugd geen omko®p - gefchenk
aan ; by koopt de vryheid niet om kwaad te mogen
doen.
Daarenboven zyn 'er zo veele beweegredenen tot goede zo wel als tot flegte Daaden, onafhanglyk van den
algemeenen geest , welke in iemands Charaé`ter heerscht ,
dat wy niet te omzigtig kunnen veezen om de eerbetooningen van hoogagting, of de flraílè der berisping, aan
éene daad, toe te voegen. Het leeven van geen Met.sch,
hoe overgegeeven fnood ook, is een onafgebrooke reeks
van flegte (lukken ; en , fchoon wy dat inmengzel van
onvolmaaktheid , 't wel], in de Charaé`Iers van goede
Mentchen voorkomt, niet in verrekening mogen brengen,
om tegen hun een betluit op te maakeu • moeten wy hun
niet voor braave Lieden houden of verklaaren, uit hoofde
van één;, twee, of meer, op zichzelve flaande Bedryven,
onafhangelyk van alle de andere, welker oorzaaken, beweegredenen en gevolgen, ons onbekend zyn.
Wyders hebben wy, in de Waardeering van der Menfchen Charact rs, t overweegen, hoe veel van 's Menfchen Leeven gezegd mag worden (til te laan, en hoe
weinig onderrigts, liet Charaáer betreffende, wy kunnen
opzamelen uit de zagte en ongemerkt voortrollende da.
gen des bykans werktuiglyken gemeenen leevens. De
Daaden, die, op eene (lerke wyze, een Charaé`ter uitmerken; cie betooningen, welke een Man aanzetten om de
banden van onvermaardheid te verbreeken; die geestdrift,
welke de Deugd veredelt, door'er buitengewoone werkzaam
aan te geeven, komen flegts zeldzaam voor.-heidnut
En als zy voorkomen, moeten wy ze niet op zichzelven
neemen ; wy moeten ze vereenigen en vergelyken , om
vast te gaan dat ze voortkomen uit éénen oorfprong, uit
een welgeplaatst hart , uit een hebbelyke neiging tot braafbeid. Dan. in de daad, hebben wy de beste bewyzen,
die ons in Raat [lellen om over iemands CharaLer te oor
dit is het uiterlle waar toe wy met alle mensch--deln;
lyke fchranderheid en doorzigt kunnen komen; want in
alle Chara:ers blyft iets ondoorgrondlyks over, alleen aan
den Mensch zelve en diens Maaleer bekend.
Een andere omllandigheid, welke ons bedagtzaamheid
voorfchryft , is de mogelykheid, dat een Mensch, op 't
laatst, zo verdwaasd konne worden , dat by eenige Da abe
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bedryft, welke den luister van alle zyne voorgaande bedren verdooft. Voorwaar, alle onze waarneemingen,
met hoe veel oplettenheids ook gedaan, komen hier op
neder , dat wy alleen werken zien, alleen brokken verzamelen , om 'er iemands Character uit op te maakgin. 1)e
Ouden hadden reeds ten gegronden regel: Nemo ante obi$um beatus dici potest. — Niemand kan than deeze zyde
van het graf zalig gefprooken worden. Het is even zeer
waar , dat her Character van geen Mensch zich ten vollen vertoone , vóór dat de Leevensrol vollpeeld is , en
menschlyke Deugd en Zwakheid opgehouden hebben te
-verken. Dan mogen wy beilisfen uit liet geen wy leerden
en zagen ; en ik hoop , dat alle de zndanigen , wier
fchryfarbeid het medebrengt om de Characters af te maa•
len van Menichen, di-, in hun geflaclite uitlaken, zullen overweegen , hoe volFtrekt noodzaaklyk de Onpartydigheid is. Leevensbefchryvers hebben reeds agter de
bank geworpen den flegten Grondregel: Nooit van de Dooden kwaalyk te fpreeken , en een veel beter Groi dregeI
in plaats genomen : Van de Dooden te fpreeken zo als zy
geweest waren in hun Leeven. In 't voorbyaan, het
is niet gemaklyk te begrypen , hoe de Grondregel, Nooit
van de Dooden kwaalyk te fpreeken, immer in goeden ernst
heeft kunnen worden aangenomen. Eene valfche Beleefdheid moet wel zeer den Man beheerfchen, die waarheid
en valschheid ondereen mengt, in eerie pligtpleeging aan
eenen, die door geen van beiden kan worden aangedaan,
en wiens leeven , indien het geheel en al befchreeverr
worde, ten voorbeelde aan anderen moet dienen.
Veelen hebben veronderfteld, dat, uit aanmerking der
werking des Zel t edrogs, het veel gemaklyker valle, onpar.
tydig te oordeelen over het Charaer van een ander dan
over ons eigen Charaeáber. Dit is, in zekere maate, waar
waar, ten opzigte van alles wat wy zien-heid.Hts
van een ander Perfoon , ' t geen men zal moeten toeRemmen dat zeer weinig is. Zelden zien wy genoeg van
iemand om ons in [laat te Rellen ter beoordeeling van
zyn algemeen Charai}er, en wy kunnen zeer mistasten
in het weinige 't geen wy zien. In alle daaden is het
de beweegreden, die het pryzens- of laakenswaardige van
dezelve uitmaakt, en de beweegredenen liggen doorgaans te
diep verhoolen voor het oog van eenen Vreemden. I Iet
oogmerk maakt, in de meeste gevallen, het misdryf uit,
en wie zal over het oogmerk vonnisfen, wie zal oordee004
lek
-
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len over 't geen omgaat tusfchen den Man en zyn Ge.
weeten, 't geen hy dikwyls verbergt, en ten allen tyde
kan verbergen ? Hoe meer wy onze bekwaamheid, om over
menschlyke Characters uit openbaare daaden te oordeelen, van naderby bezien, hoe meer de zwaarigheden zich
opeenhoopen. Het eigenaartig gevolg, 't welk wy daar
uit moeten trekken, beftaat hierin, dat wy, ons gevoelen
over onze Ivledemenfchen zeggende, altoos aan de zagtfie zyde moeten overhellen , en den geest der Opregtheid
bewaaren.
Zeer verfchillend hier van , men moet het met leed
bekennen, is de algemeene handelwyze. Naauw--wezn
lyks is 'er eenig onderwerp, waar over de Menfchen zo
los heen praaten , en met zo weinig gronds uitfpraak vel
als over het Charaaer van hunnen Naasten. Deeze-len,
omllandigheid , weeten alien, heeft aanleiding, gegeeven tot
meer bedenkingen van een zedelyken en berispenden aart,
dan bykans eenig ander; doch met weinig vrugts. Eene
flrikte aankleeving aan de waarheid is een pligt, welks
gepastheid en nooi 1zaaklykheid niet behoeft beweezen te
worden; wy erkennen de waarde en aangelegenheid der
waarheid, zo ras het denkbeeld ons voor den geest komt.
Maar het is van Beene beduidenis, wanneer wy de alge
goedkeuren , zonder dezelve in onze-menhgizls
daaden op te volgen. Het betekent niets, dat een
Mensch zyn Geloof belydt , als hy den invloed van dat
geloof op zyne werken niet aan den dag legt.
Ik twyfel niet in 't minfte, of de groote omzigtigheid,
in de Geregtshoven gebruiklyk , om het Charaer van
iemand te beschermen, ontftaat uit de welbekende waarheid, dat in den loop des gewoonen leevens daarop wei nig agts geflaa;en wordt in gevallen die het Charac`Ier
naaken. In Regtszaaken Praat het iemand niet vry te zeggen wat hy gehoord heeft, maar hy moet bybrengen wat
hy gezien heeft, en wat hy weet. Hier door ontgaat men
alle verwarring en gebrek aan blykbaarheid. Van alle
foorten van blykbaarheid is zeker het van hooren zeggen
te hebben liet minlle te vertrouwen. Zelfs ten aanziene
van Gebeurtenisfen die het Charac'cer der Menfchen niet
betreffen, vertrouwen wy 'er weinig op; in een gefchiedverhaal wordt het altoos jmet eenige uitdrukking om•
kleed, die het twyfelagtige aanduidt; in Regten laat men
het geheel niet gelden. Maar in den algemeenen Ommegang
is het bykans de éénige foort van baarblyklykheid, welke
men
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neen bybrengt; hoe biflyk, hoe menschlievend, zulks is,
laat ik den Leezer deezer Proeve beoordeelen. Werden de
zodanigen , die het zich hebbelyk eigen gemaakt hebben
om allerruwst met de Characters in de gezelfchappen
om te íjpringen , en het ruimíchootigst zich daar over
uit te drukken, fchielyk gefluit in 't midden van den ryken
vloed huns gefpreks, en ernffig afgevraagd, of zy de
waarheid weeten van 't geen zy aanvoeren , ik geloof
vastlyk , dat eenigen der meest onderhoudende Gezel.
fchapslieden met ftomheid zouden gellaagen worden.
Daar ik zo veel in 't midden gebragt heb over de be
zwaarlykheid om het Character der Menfchen te kennen,
zal men mogelyk oordeelen, dat ik deeze kennis voor onmogelyk , of althans naby aan het onmogelyke , houde.
Doch dit is 'er verre af van het geval te weezen. 't Geen
ik bedoel , is , dat wy dooien in de eerfte beginzelen
dier Weetenfchappe. Om het Charac er van een ander
te kennen , agt ik het volftrekt noodig dat wy van ons
eigen Character niet onkundig zyn , of , indien wy het
niet ten vollen weeten, ten mm(ten in zo verre hetzelve
kennen, dat wy ons volkomen overtuigd houden, dat wy
ten vollen toegerust zyn om het Character van anderen
te onderzoeken. En deeze voorbereiding beftaat daarin,
dat wy ontdekt hebben, dat by ons geene verborgene
bronnen huisvesten van nyd, ongenegenheid, of misnoegen; dat wy niet alleen opregte liefhebbers van waarheid
en opregtheid zyn; maar ook gereed en genegen om dec.
ze beginzels vry, volkomen en eerlyk , te laaten werken
in het uitdeelen van lof of blaam. Een Man te pryzen,
die het niet verdient, is zo misdaadig , als het tegen
maar het is fchadelyk voor ouszelven , daar-overgtld;
het ons 'gewent om de menscirlyke bedryven op een val
te fchatteta; en wy kunnen langs deezen weg-fchenprys
anderen benadeelen, door hun in een begrip te brengen ,
't welk, in 't een of ander geval , ten eenigen tyde, een
fchadelyken invloed heeft op hunne belangen. Valfche
en niet onderfcheidende berisping, egter , die algemeene
en loste beoordeeling, welke het geheel wraakt om het
het gebrek in eenige weinige deelen, moet verinyd worden, naardemaal het geheel niet beftaan kan met menschliefde , opregtheid of waarheid. --- Wie heeft u tot een
Regter over anderen aangefteld? is een ontzettend bedwang
voor menschlyken hoogmoed; en die vraag moet ons altoos bovenal voor den geest zweeven, wanneer WY ons
®o.5
in
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in de moeilyke noodzaaklykheid bevinden , om de ver
onzen Naasten te waar.-dientlofwavrín
deeren.
Naa ons best gedaan te hebben om iets van ons eigen
Character te weeten , naa voldaan te zyn dat 'er geen
mengzel van partydigheid of kwaadwillendheid in plaats
Nebbe , is de best mogelyke regel , in het oordeelen over
anderen , niets voor waar aan te neemen 't welk wy
niet kunnen bewyzen; geen gewigt te hangen aan eene
waarfchynlyke gisfing , en , eindelyk , over niemand te
vonnisfen ingevolge van één of twee bedryven zyns leevens. De verdienfle van een Character wordt niet bepaald door die weinige Bedryven; maar door de 1Hebbe.
lykheid. En, indien men erkent, ('t geen zeker niet kan
gelochend worden,) dat men eene zeer langduurige en naau.
we kennis moet hebben van iemand, eer wy zyne Heb
kunnen kennen, dan volgt, dat wy wel zeer-belykhdn
moeten veroordeelen, die rasfe, voorbaarige, loslè, en niet
onderfcheidende , wyze, waarop men met der Menfchen
Charaéters veelal handelt. --- Indien wy flegts één of
twee daaden van een Mensch weeten , en deeze liegt
zyn , hebben wy grond van omzigtig te weezen in hem
te vertrouwen , of eenige verbintenisfen met zulk eenen
aan te gaan ; en wy mogen anderen, op dien zelfden
grond, waarfchuwen; doch wy kunnen niet gezegd wore
den het volle Cnaraéter van dien Man te kennen. Kan
al de Verdienste of Wanverdienfle van :een Mensch , kan
al zyn geest, verfland, of zielsgelleltenisfe, in ééne Daad
als opgeilooten zyn?
Over het geheel , de Drogreden , gemeld in het Opfchrift
deezer Proeve, verdient onze overweeging in meer dan
één opzigt. Het is hoogst voegelyk, onderfcheid te maa ken tusfchen Hebbelykheden en enkele Bedryven; en ,
om dit met vrugt te doen, is het zeer voegelyk niet 0115zelven te beginnen. De Daad , welke wy weeten dat
voortkomt uit een fchielyke aandrift, kan goed weezen ;
doch de Daad alleen , die uit Hebbely.b'eid ont(taat , kan
iets omtrent liet Character be[lisfen. Die Zelfkennisfe,
ik weet zulks , is niet gemaklyk te verkrygen; maar, tot
dat wy dezelve eenigermaate verkreegen hebben , zullen
wy zeer geringe vorderingen maaken in ons oordeel over
anderei; en onze beoordeelingen zullen alleen by toeval regttmlaatig weezen, indien zy in 't geheel regtmaatig
zyn; terwyl onze dwaalingen veelvuldig zullen weezen,

en
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en wy ons heeds blootgefield zullen vinden aan de on-

aangenaame bezigheid, om onze eigene Oordeelvellingen
te wraaken, te herroepen, en onze verkeerdheid en onbe.
kwaamheid in éénen adem te belyden.

IETS OVER DE OUDE EGYPTISCHE GENEESHEEREN.

(Uit GOGUET'S Origin of Laws.)
y de Egyptenaars, van de vroegtle tyden , was het
gebruiklyk, de Zieken openbaar ten toon te leggen ,
ten einde zodanige Perfoonen , die 'er voorby gingen ,
wanneer zy ten eenigen tyde met loortgelyk eene Kwaaie
bezogt geweest waren, en hulpmiddelen gevonden hadden , die of herhelling of verligting aanbragten , den
Kranken raad mogten geeven (*).
De Egyptenaars, naa dat zy de Hieroglypbifche teke.
nen hadden uitgevonden, verpligtten de zulken, die door
eenige Ongetteltenistè overvallen werden, door deeze tekens aan te duiden, hoe en door welke middelen zy ge
waren. Deeze Gedenkschriften der Kwaalen en-nez
der Geneezingen werden weggelegd in de Tempels, en
elic hadt liet refit om dezelve te raadpleeg2n. Wanneer ,
vervolgens, dit aantal van Geneezende Voorfchriften was
aangegroeid, lieten de Egyptenaars dezelve in orde brengen, en gaven byzondere Per[bonen last om 'er zorge
voor te draaggin; deeze bevlytigden zich op het zamen
Geneesmiddelen, en het naagaan van derzel--flendr
ver kragten, en werden eerlang in hachlyke gevallen geraadpleegd. Dit fchynt by hun de oorfprong van het
bepaald Beroep der Geneesheeren geweest te zyn.
Men zegt, dat 'er geen Land geweest is , waarin de
Geneesheeren zo talryk waren als in Egypte, en dit laat
zich zeer gemaklyk begrypen , als wy weeten , dat al.
daar elke Kwaal een byzonderen Geneesheer hadt. De
Egyptenaars oordeeluen , dat bet leeven en de vlytige
be-

BB

(*) Men vindt geen gewag gemaakt van Medicynmeesters
vóór de dagen van MOSES. Deeze tekent aan, dat, JACOB ge
JosFPH de IViedicynmeesters geboodt, het Lyle-itorvenzyd,
zyns Vaders te balzemen. Gt,a. L.
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beoefening van één Mensch niet genoegzaam was om
Bene volkomene kennis te verkrygen van cie ondericheide
deelen eener zo wyd uitgeftrekte Weetenfchap , en ver
daarom elk, die zich op de Geneeskunde bevlytig--pligten
de, op ééne Kwaal zich geheel toe te leggen.
Desgelyks gebruikten de Egyptenaars alle middelen oni
Ongefteldheden te voorkomen, en bet}emden geregeld drie
dagen in elke maand om voorbehoedende Geneesmiddelen in te neemen, fchoon zy volmaakt gezond waren.
Alles, tot de Geneeskunde behoorende, was by de
Egyptenaaren begreepen in zekere heilige Boeken, en de
Geneesheeren waren gehouden zich naauwkeurig te fchikken naar zulke Voorfchriften in dezelve te vinden ; ter.
wyl het hun niet vry ftondt, daarin eenige verandering
te maaken. — Indien zy den Lyder niet konden herílellen door de voorgefchreevene Geneeswyze flipt te
volgen, hadden zy, wegens den uitílag, niets te verantwoorden; maar, wanneer zy eenige andere Middelen in
't werk Relden, en de Lyder flierf, waren zy des doods
fchuldig.

AANMERKINGEN OVER HET LANG LEVEN EN DE eNTBINDING DER ZINTUIGLYKE LIGHAMEN; getrokken
uit het Werk van den Heer WILLIAM S1v1ELLIE;

getytald : Philofophy of Natural History.

(Medegedeeld door den Heer REINIER ALRENBERG, te Rotterdam.)
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et is eene vaste maar treurige wet der natuur, dat
alle zintuiglyke lighamen moeten ontbonden worden.
Niettemin zyn de tyden van derzelver ontbinding zoo
verfchdiende als hunne foorten, en als de oogmerken van
de natuur in hunne voortbrenging.
Onder het menschdom word de kortheid van het leven altyd gehouden voor een onderwerp van beklag.
De helft van het menschlyk geflacht sterft ook vóór dat
het agt jaren bereikt heeft , en, van dit vroege tydftip
tot de tagtig jaren, doodt de natuur (behalven die door
de vernieling van den oorlog en andere toevallen omkomen ,) jaarlyks eenige millioenen. Het is waar, men
hee ft voorbeelden van menfchen , welker leven tot ver
ho-
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boven den gewonen levenstyd van het menschdom ver
doch zulke menichen moet men dat niet be--lengdis;
nyden , of hen als begunífigde voorwerpen der natuur
aanmerken. Met betrekking tot de rypheid van het
verfland en de kennis van de wereld , kan men niet zeg
dat een mensch wezenlyk beftaat vóór dat by der--gen,
tig jaren bereikt heeft; maar geef 'er hem nog dertig of
vyf- en- dertig by , en men zal , in 't algemeen , ziel, en
lighaam zigtbaar zien verminderen. Die menfchen, der.
halven , welken zulke buitengewoon nooge jaren bereiken,
kunnen wel gezegd worden te beflaan, maar niet te leven. Alle verflandelyke genietingen en vermogens, die
de hoogfte waardigheid en het geluk van den mensch
uitmaken, gaan dan heen. Op dezen regel zyn wel eenige uitzonderingen, maar die uitzonderingen zelve bevestigen onze flelling. In de vroegfte jaren der wereld,
zegt men, hebben fommige menfchen verfcheiden eeuwen geleefd , en wy kunnen dat niet tegenfpreken;
maar beweren egter, dat, indien de menfchen immer zoo
lang geleefd hebben, dezelven, zoo ten opzigte van het
maakfel hunner lighamen als ten opzigte van hunne zeden, zeer verfchillende moeten geweest zyn met hen,
die tegenwoordig leven. Van de kindsheid af tot de
mannelyke jaren, is 'er Bene trapswyze groeijing van ons
geftel en zintuigen. Na dit tydflip, wanneer wy in jaren toenemen , word het gebeente harder , de fpieren
ftyf, de kraakbeenen veranderen in gebeente, en de vliefen in kraakbeenen ; de maag en ingewanden verliezen
derzelver veerkragt, en het geheele famenftel, in plaats van
zagt , buigzaamn, en gehoorzaam aan alle genegenheden,
of onderworpen aan de bevelen van het verffand, te wezen, word Uyl, werkeloos en zwak. Dit zyn de alge
toenemende oorzaken van den dood, ei -menflds
aan alle dieren gemeen. 'Er zyn zekere manieren van
leven, welke gunfliger zyn ter bewaring van de gezond.
beid dan anderen; maar het ontbreekt niet aan voorbeelden van menfchen , die een buitengewoon hoogen ouderdom bereikt hebben, zonder eenige matigheid in acht
te nemen, of zonder de een of andere levenswys te volgen , welke men onderifelt voor het lang leven gunflig
te wezen. Sommige menfchen, die matig en zeer ftrikt
leefden, hebben een hoogen ouderdom bereikt , terwyl
anderen, die een gansch tegenflrydig gedrag hielden, die
los en zelf onmatig leefden, op gelyke wys, zeer lang
in
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in (tand gebleven zyn. Dan, in 't algemeen, kan men
zeggen, dat, in weerwil van eenige weinige uitzonderin.
gen , de matigheid , eene vrolyke en zagtzinnige geaartheid, eene taamlyke beweging , gevoegd by eene ge.
íchikte oefening van het verfland , gemeenlyk zeer veel
toebrengen tot verlenging van het leven.
Het zal den Lezer zeker niet onaangenaam wezen ,
fchoon men 'er geen algemeen befluit uit trekken kan,
wanneer wy hier eenige voorbeelden ybrengen van meníchen, die zeer lang geleefd hebben. Wy zullen, ten dien
einde, niet behoeven terug te zien tot eene verafgelegene
en duistere oudheid, maar ons meer bepalen tot latere ty.
den, waarin de levenswys genoegzaam dezelfde was als
tegenwoordig. Betreklyk dit onderwerp , geeft de ver.
maarde Lord VERULAM , in zyn Sylva Sylvarum , het
volgende op, het welk byna geheel is overgenomen uit
de Natuurlyke Historie van PLINIUS : „ Het jaar van onzen Heer zes - en - zeventig, vallende in den tyd van
„ VESPASIANUS , is gedenkwaardig , dewyl wy daarin
,,vinden een Alinanach, als 't ware, van menfchen, die
een hoogen ouderdom bereikt hebben. In dat jaar,
,, werd 'er eene belasting gelegd (en men weet dat Bene
„ belasting de geloofwaardiglte en zekeri±e berigter is,
„ betreklyk den ouderdom der menfchen) by welke ge.
„ legenheid neen in dat gedeelte van Italie , liggende
„ tusfchen de Appenynfche bergen en de Rivier de Po,
„ honderd vier-en- twintig menfchen vond, die honderd
en meer jaren oud waren , te weten:
Vier en vyftig van
Zeven -en-vyftig van
,, Twee van
Vier van
Vier van
Drie van

„

-

-

.'

„

„

„

.

„

ioo jaren.
iio
its

-

130

137

-

---
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Behalven de gemelden, geeft die Lord nog eenige andere voorbeelden op ; doch den allerzeldfaamften ouder
iemand immer, in Groot- Brittanje ,' bereikt-dom,ie
heeft, is de perfoon van HENRY JENKINS : by was een
Inboorling van Yorkshire, ea leefde tot den verbazenden
ouderdom van 169 jaren, en (Eierf op den 3 December
í67o.
Op

JENKINS

volgde de vermaarde THOMAS PARRE, ge.
boor.
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boortig uit Shropshire : hy flierf dent 16 November 1635,
hebbende toen 152 jaren bereikt.
FRANCIS CONSIST, uit Torkrhire, flierf in January 1768,
oud zynde 150 jaren.
MARGARETHA FORSTER, oud 136 jaren , en hare Dogter van 104 jaren, Inboorlingen van Cumberland, wareg
beiden in het Jaar 1771 nog in leven.
WILLIAM EVANS, wonende te Carnarven, oud 145 ja.
ren, was in het Jaar 1732 nog in leven.
DUMITER RADALOY leefde, oud zynde 140 jaren, te
,Harmenftead, en flierf den 16 January 1782.
JAMES BOWELS flierf den 15 Augustus 1656, te Kilingworth, in den ouderdom van 152 jaren.
De Gravin van DESMOND , in Trland, is 104 jaren geworden.
M. ECLESTON, een Trschman, bereikte 143 jaren, en
flierf in het Jaar 1691.
JOHN IIOUNT, een Inboorling van Schotland , bevond
zich in zyn 13611e jaar, toen hy den 27 February 1776
overleed.
WILLIAM ELLIS , van Liverpool, flierf den 16 Augustus
1780, oud zynde 130 jaren.
De Colonel THOMAS WINSLOE , een Inboorling van
Trland, ifierf in zyn 1461te jaar, op den s2 Augustus
1766.

was geboren in Carrygill, in het Graaf
Cumberland, en een arbeider in de Mynen. Zyn-fchap
Vader Itierf toen hy vier jaren oud was. De armoede
drong hem al vroeg tot den arbeid. Geduurende den
tyd van twee jaren, maakte hy het Erts fchoon, dat uit
de Mynen gehaald was, voor twee duiten daags, en de
volgende drie of vier jaren, hielp hy de Mynwerkers het
Erts uit de Mynen halen, waar mede hy vier duiten
daags won. Op dien tyd , zag men eene groote Zon
Schotland byzonder bekend was by den-eclips,dn
naam van donkeren Maandag. Deze gebeurdtenis, die in
1652 voorviel, verhaalde hy dikwils met alle de omf}andigheden , en van dien tyd berekende hy zyne jaren. Na
verfcheide jaren, zoo in dit als in het nabuurig Koning.
ryk, gearbeid te hebben, ftierf by te Leadhills, in Schot.
land, oud zynde 133 jaren.
Schoon nu de opgegeven voorbeelden van buitengewone langlevenheid alleenlek rusten op het gezag der openbare Nieuwspapieren , ia' 'er egter geen twyfel aai, of
'er
JOHN TAYLOR
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'er zyn in alle landen , en ten allen tyde , perfonen vats
de beide Sexen geweest, die een ouderdom, verre boven
den 'gemeenen leeftyd, bereikt hebben. Iemand, begerig
zynde meer voorbeelden van een hoogen ouderdom te
hebben, kan die vinden in BACON'S History of Life and

Death; WHITEHURSTT, Inquiry into the Original State
and Formation of the Earth, en in Dr. FOTHEIZGILL'S Obfervations on Longevity.
De algemeene oorzaken van den dood reeds aangewe.
zen hebbende, moet men daaromtrent nog opmerken, dat
de uitwerking dier oorzaken by de Vrouwen gemeenlyk
trager gaat. By de vrouwelyke Sexe zyn de beenen ,
de kraakbeenen en de (pieren , zoo wel als de andere
deelets van het lighaam, weeker en minder fterk dan die
der mannen: ook zyn zy, over het algemeen genomen,
niet zoo veel aan lighaamlyke bewegingen onderworpen ,
en, by gevolg, vereischt haar geftel een langer tyd om
dien trap van verharding te verkrygen, welke den dood
veroorzaakt. Vrouwen fchynen dus gefchikter om langer te leven dan de Mannen. Deze redenering word be.
vestigd door de Sterflysten : want uit dezelven blykt ,
dat, wanneer by de Vrouwen zekeren tyd voorby is, zy
veel langer leven dan Mannen van denzeifden ouderdom.
De levenstyd der Dieren kan, eenigzins, berekend worden naar den tyd van derzelver groeijing. Een Dier of
een Plant, gelyk ons de ondervinding leert , welke in
korten tyd deszelfs vollen wasdom verkrygt, flerft veel
eer dan anderen, die langer noodig hebben om dat tyd(lip
te bereiken. Wanneer 'er onder de menfchen iemand
met eene ongetneene fchielykheid groeit, flerven dezulken
gemeenlyk zeer jong. Dit heeft gelegenheid gegeven tot
het gemeene fpreekwoord , vroeg ryp vroeg rot. De
Mans groeijen in lengte tot hun zestiende of agttiende
jaar, maar op hunne dikte of gezetheid kan men niet rekenen voor de dertig jaren. Een man, die geduurende
zyne eerfle dertig jaren by aanhoudenheid groeit , kan
negentig of honderd jaren worden; doch een Hond, die
maar twee of drie jaren groeit , leeft 'er gemeenlyk maar
tien of twaalf. Hetzelfde heeft men genoegzaam in meest
211e de Dieren waargenomen. Visfchen groeijen by aanhou.
dendheid, geduurende een lange reeks van jaren. Sommigen van dezelven leven dienvolgens verfcheiden honderd jaren, dewyl derzelver beenen en kraakbeenen zelden die
vastheid van andere Dieren verkrygen. Men mag het
ook
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ook als een algeincenen regel vastffellen , dat groote Dieren langer leven dan kleinne, om dat de eerste meer tyd
tot hunne gtoeijing n nodig hebben. Dus zyn de oorza
onzen dood onvermydlyk, en het is even zoo-kenva
onrnooglyk , om de komst van dat noodlottig tydltip te
doen vertragen, als om tie vastgeltelde wenen der natuur
te veranderen. Als het ge(ta gezond is, kan neen, mis.
fchien , door liet beret rfchen Tyner driften en door ma.
ti hcid, liet leven Benige jaren verlengen; maar de veranderivkheid der lugdlrekeu en de manier van leven maken geen wezenlyke verfcchïllen met betrekkinge tot den
tyd van ons beIlaait, 't welk hvna hetzelf,ie is by den
Europeaan ., den iN geer , den Aíiaat en den Amerikaan,
den beichaaflen en den wilden, den, ryken en den ar uien, den 'burger en den landman. Insgelyks maakt het
verft i it van voedfel , of eeilige lighaanlsgehakken, gene
verandering in de geduuraamheid van ons leven. Men.
lelien , wier voedfel raauw vleesch , gedroogde visch ,
ryst of aardappelen , is , leven zoo lang als zy die kost
eten. Indien men 'er de-barenwltoidfpyz
welde en onmatigheid van uitzondert, is 'er niets het
geen de werktui ;lvke wetten kan veranderen , door welken
het getal o>izer jaren ouverzetlyk bepaald word. Deni ge
welk men in het beloop van 't rnensch -ringvelèh,t
1t^10 leven befpeurt, moet voornaamlyk toegefchre^ren wor.
den aan de hoedauk beid van de lu-t. In 't algemeen
zyn 'er meer oude lieden in hone dan iii lage lansen.
De bergen van Zvvitzerland, Schotland en Wallis, hebben
altyd meer voorbeelden van tan.*leveuheii uit.,;deverd
dan de vlakten van i 1ooiland , V laan leren of van Polen ;
doch , indien wy een oversla„ maken op het geheele rnenschdom, fchynt 'er naauuvivk Beni; verfdril plaats te heb
leven • onder welke-benidgurzamhvnet
lugt[Ireek het woont, of welke levy nswys liet leidt. \Vanneer het leven der menfcrien niet door toevallige ziekten
afgefneden word , bereiken zy doorgaans negenti; of honderd jaren. onze Voorvaders zyn , wanneer men 'er eenige weinigen van uitzondert nimmer dat geVal te boven
gedaan , en federt den tyd van na.VII) , den Koning der
joden, heeft dit ggene verandering ondergaan. B °halven
de toevallige ziekten, weleen , in den laat ren levenstyd,
meer gewoon dan gevaarlyk zVm, zien wy de oude lieden
aan natuurlyke zwakheden onderhevig , welken alleenlyk ontftaan uit een verval van de verfchiliende dealen van het
,

;
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lighaam. De fpieren verliezen derzelver veerkragt , liet
hoofd begint te fcliuddien , de beenen waggelen, de aan.
doenlykheid van het zenuwgeftel verflompt, de holligheid
(ier vaten trekt zich te farcen , de geheime werktuigen
vei(?oppen , het bloed en de andere vogten flullen, en
brengen alle die verlchynfels en ziekten voort , welken
genmeenlyk aan eerre bederving tier vogten toegefchreven
worden ; doch liet natucrlyk verval der vaste deelen
fchynt niettemin de oorfpronglyke oorzaak dezer ziekten
te wezen. Het is waar, dat een bedorven staat der vogten voortkomt van eerre ontaarting in het werktuigiyhe
der vaste deden; maar de gevolgen , uit Bene fchadelyke
verandering in de vogten onti}aande, geven doorgaans cie
allergevaarlykite verlcl,ynfelen. Wanneer de vogten derzelver behaorlyken loop niat hebben , of dat 'er , door
eene veri,,,pping der vaten, Bene uitflorting plaats heeft,
bederven zy terstond , en doorknagen de weekere gedeelten der vaste deden. Dit zyn de oorzaken van onze
trapswyze ontbinding, en deze feeds toenemende en ver.
meerderende , word onze vyand van tyd tot tyd ver
maakt ten laatsten een einde van ons be--mo.endr,

Itaan.
Met betrekkinge tot de viervoetige Dieren, zyn de oor
ontbinding volmaakt dezelfde met-zakenvdrl
die , door welken het menschlyk geflacht vernietigd
word. De tyd van derzelver groei heeft insgelyks eenige
evenredigheid met de geduurzaamheid van hun leven.
Sommig Gevogelte levert voorbeelden op van langlevenheid. In dit foort van Dieren is de geduurzaamheid

van derzelver leven geenzins geÈ:venredigd aan den tyd

van hunnen groei. De meesten verkrygen derzelver vel.
len wasdons binnen weinige maanden , en zyn reeds in
staat om hun fuort voort te planten in de volgende Lente of Zoener na dat zy uitgebroeid zyn. Evenredig met
derzelver lighaamsgeitel , zyn de Vogels levendiger, en
;..ven ook langer, dan de mensch, of viervoetige dieren.
I)e Zwanen , zegt men , leven driehonderd jaren ; dan ,
fehoon zulks achtenswaardige Schryvers verhalen, word
het egter niet gelaafd door eenig voldoend bewys. De
FIeer WILLOUGH Y fchryft hiervan in zyne Ornithology
„ Een vriend van ons, een man, die geloofwaardig is,
„ verzekert, dat zyn Vader een Gans had, die tagti;
„ jaren oud, en nog gezond en lustig, was, zoo dat de„ zelve neg jareia lang has kuisnon leven, als by niet
,- 4
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„ genoodzaakt was geweest haar e dooden , om hare
„ kwaadaartigheid , dewyl zy geiladig de jonge Ganzen
„ en ganzekuikens beet en vernielde."
In een ander gedeelte van dat fchoone Werk, zegt de
Heer WILLOUGHSY: „ Dat het hem, door geloofwaardige
„ perfonen , verzekerd was, dat een Gans honderd en
„ meer jaren leven kan.

(Het Vervolg en Slot in een volgend Stukje.)
BESCHOUWINGEN VAN, EN WAARNEEMINGEN OP, DEN OUDEN EN TEGENWOORDIGEN STAAT VAN ROME.

( Ontleend uit de onlangs in Engeland uitgegeevene Letters,
during the Courfe of a Tour through Germany, Switzerland
and Italy, in the Tears 1791 and 1792 , &c ; by IWBERT
GRAY, M. A. Vicar of Farringdon, Berks.)

(Vervolg en Slot van bl. yo8.)
e thans regeerende Paus fchynt meer geneigdheids
te betoonen om de Voortbrengzels van vroegere
Eeuwen te verzamelen , dan om nog leevende Vernuften
op te wekken. Het Vaticaan is vergroot, en de Kamers
worden dagelyks veranderd tot het ontvangen der Kunstftukken van de Oudheid , welke men beftendig opgraaft
uit de puinhoopen van op elkander , volgende verwoestingen , om die Verzameling te doen aangroeijen.
Zeer bezwaarlyk Raat men toe, dat een Schildertaak van
eenige waarde uit Rome weggezonden worde; naardemaal
men zo volkomen begrypt , welk voordeel die Werken
van Kunst toebrengen , door Vreemdelingen na deeze
Hoofditad te trekken. Mr. DURNO verzondt eene Schil
PARMEGIANO , onder den naam van tenen an--deryvan
deren Schilder , met veel moeite; fchoon Sir w. HAMILToN 'er 1560 Ponden Sterling aan hem voor betaald hadt,
voor Lord A —i.
Zeer weinig aanmoedigings wordt 'er gegeeven aan heJaagfche Kun{'tenaaren , 't zy door den Paus, 't zy door
den Romeinfchen Adel, die zich vergenoegt Vlet de fchatten hunner aangeërfde" bezittingen te vertoornen; en zy,
wier Voorouders de Werken van eenen MICHAëL ANGELO
beloonden , geeven thans fchaars eenige belooning aan
eoPp %
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eenen Kunflenaar, voor het naamwaken van Portruiten ,
en als zy het doen, moedigen zy hier mede voornaamlyk
Vreemdelingen aan.
Dc Franfchen en de „rgelfclten zyn tegenwoordig, met
de daad, de 1-Ioofdbevorieraars en Befeitermers der fcltoone Kunnen. De Franfchen hebben tot hier toe twaalf
Studenten hier onderhojiden in de Bouw- Beeldhouw
Schilderkunst, onderfteund door eens Inftelling van LO--en

Y)EWYK DEN XIV, ingevolge van welke zy ryklyk voorzien worden van alles wat {'trekken kan tot voortzetting
der Kuuflen. Veelen hunner hebben uitfleekende bekwaamheden aan den dag gelegd. Ik hoop dat de be.
zuinigende fchikkingen der tegenwoordige Hervormeren
in Frankryk niets zullen afkorten van deezen vergunden
onderllano.
Dc Engelfche Academie zendt flegts één Student elke
drie faunen; beurtlings is deeze een Bouwkun{lenaar , een
Beeldhouwer of een Schilder ; aan deezen f hikt men eelt
jaargeld van rco Ponden Sterling toe, boven de Reistrobten; deeze fom is genoegzaam. Men mag hoopen dat
het fonds eens zal toereiken , om in elk deezer drie
vakken een Student te onderhouden. Die zich thans te
Ronne bevindt is Mr. i_ 1-- d , Broeder van Mev. C --^
die ten oogmerke heeft eerie ;raaije tellening te vervaardigen van een ll;aufolezti7; tegen de naastaanftaande Kunstvertooning te Sotirierfet hout ; niib:fcihien zou zyne keuze
naeer bevallen hebben in Engeland, als het eene tekening
i-oor een Raadhuis geweest ware. Naardemaal zyn fmaak
e uitvoering zeer goed zyn, is 'er die wenseht dat zyn
werk de veraiende aandagt moge trekken. Mr. II ---d.
bezorgde de tekeningen tot eenige toevoegzelen aan Mr.
P ^--- n's Huis te S --.
Veelen leggen zich hier op Kunstkennis toe op hunne
eieene kosten, en werken tot eere van ons Land , zo in
Schilderen als in Beeldhouwen. In het eerfile vak verdienen byzonder gemeld te worden, Mr. FLAXMAN en Mr,
DEAR, beide Heeren van een flout en oorfpronglyk ver.
nuft; in het andere vak fchiepen wy groot behaagen in
de Werken van Mr. MORE , Mr. HEAD, Mr . ROBINSON 9
,

-

Mr. GREGNON, Mr. PAGAN en 11r. DURNO, en van vee.

we anderen , die ik hoop dat het niet melden hunner Naamen my niet ten kwaade zullen duiden.
Deeze Kun{Ienaars onthouden zich , met ANGELICA
_kuF aN, en vele anderen, te Rome; veeleer om hun
ei-
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eigen fmaak te voldoen , dan in verwagting van tegen.
woordige Kunstbefcherming te vinden. De milddaadigheid van den Paus , fchoon dezelve boven allen twyfèl
verheven is, ftrekt zich, daar zyn fmaak 'er niet op valle,
niet uit tot het aanmoedigen van hedendaagfche Schilderof I3eeldhouwkunde. Ily beffeedt magtig groote fommen om
het verbeteren der Mozaic- werken, die zeer goed te Rome vervaardigd worden • te bevorderen. De Werkhukt
ken der Oudheid van deeze Poort zyn bykans alle verboren geraakt. Het Pavement is toevallig ontdekt, en
het kleine Stu .je van de vier Duiven, door PLINIUS bewonderd op een Landgoed van TKAJANUS , blyven te
Rome , om mededingers te weezen niet de fchoone Werk
Ver.-ítukenvahMofic,wlntyd e
zameling te St. Pieter vermeerderen, en, op een afftand
bezien, ons bedriegen als Schilderhukken van de eerre
Meesters.

De gewoone Uitgaven van den Paus zyn niet groot; hy
heeft liet gevolglyk in zyne magt zyn Smaak bot te vieren. Zyn Burgerlyk Huishouden bellaat in een klein ge.
tal Oppasiers in het Vaticaan, en zyn Krygsweezen nit
eenige huistroepen , die zich op groote Feestdagen in
een wonderlyk gewaad vertoonen , met oude Helmetsen op
't hoofd en Borst - plaaten, die los op 't lyf hangen; zy
liggen in bezetting te Civitz Vecchia , Urbino en Ferrara, en misfchien eenige weinige andere plaatzen.
Zyne Heiligheid is gepreezen over het letten op gewigtiger belangen dan het voortzetten van Werken van Snaak,
en wy vereenigen ons met veele anderen om hem te pryzen
wegens het droogmaaken der Pontinifclie Moerasfen; en
WVerk, 't geen de poogingen te leur fítelde van den Burgemeester onTHEGUS en der Keizeren van Rome, en
thans geheel volvoerd is, tot groot gemak voor den Reiziger.
's Paufen onderftaan , om den Koophandel aan te moedigen, is eer pryslylc dan gelukkig geweest. Indien hy
de Landlieden opgewekt hadt om zich ir, de woest
liggende velden van Campania neder te zetten ; indien
by opgegeeven hadt de voorkoop van de voortbrengzelen,
weave allen geest van vlytbetoon uithluscht; indien by
liet land, in ítede van de vo.ortbrengzels, onder 1'chaatting
g i}eld , en daar door zyne Onderdaanen aangemoedigd
hadt om zyn eertyds zo vrugtbaar grondgebied te bebou^ven; indien hy een geregeld en fcrikt Stadsbelluur in.
Pp3
ge.
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gefield, byzondere wraakneemingen geltraft, en eene onpartydige fpoedige Regtsbediening ingevoerd hadt; indien
by den Adel tot het doen van nuttige dienflen opgewekt, de Monopolien afgefchaft, ook die in het Koorn ,
welke thans zyn eigen Neef (*) in handen heeft , en cie zedenlooze Geestlykheid tot het betragten der Christlyke
Deugden hervormd hadt ; dan zou hy zyn Land onder
Bene weezenlyke verpligting gelegd , en de afneemende
magt des nu waggelenden Pauslyken Zetels onderfchraagd
hebben.
In zulk een geval zou de Kerklyke Staat bloeijen; en
de Hoofdflad geen deerlyk mengzet weeen van Grootschheid en Morfrgheid ; een tooneel van Kerklyke Pragt era
fchreiende Armoede; een Stad vol van Geestlyken Hoog
(r) ; waar de onkunde zich-moednafzigtBlry
verheft op de ongeloovigheid der hoogere, en het bygeloof der laagere , rangen ; waar ondeugd en zonde van
alle foorten heerichen; waar de ligtekooijen uit alle ven
waar doodflagen in 't openbaar ge -fieramnglu;
worden , en bekende Moordenaars om een aal -pleg-d
nines fmeeken aan de deuren van iedere Kerk ; en van
waar een Cardinaal (j-) thans in ballingschap na Genua
gezonden is , om dat hy onderilaan hadt een Broeder
van het Conclave door vergift van kant te helpen.
Tot zulke ondernemingen is de tegenwoordige Paus,
aangemerkt de fierke hinderpaalen, niet in flaat. Met
goede oogmerken en eenige poogingen, zal hy zulk een
be(*) De zodanigen, die genegen zyn den Paus voor den dn-

tichrist te houden , herinneren zich hier 't geen men in de
Openbaaring van IeHA:vNas leest : Dat scienmud mag koopen of
verk©open, dan die het merkteken heeft, of den naam des Beests,
of het getal zyns naams. OPENE. XIII: 17.

(t) Die elendige Schepzels, op de Straaten van Rome voor
om medelydea te verwekken, zyn de deerlykfle en-koinel,
walglykd= voorwerpen , die men met mogelykheid kan aan
geheel en al misvormd door de gevolgen-fchouwen;zy
van ondeugd en ziekte. Wie ze gezien heeft, vindt de vole
gende regels waarheid:
Laniatum co pore toto
1)eip4obum vidit, lazcerwn c;rudeliter oma,
Ora, nzanusrtse ambas, yopadataque ten;pora raptis
,turrbrss, & truncas inhonesto vuinere nares.
Cl) De Cardinaal C --- i.
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bezwaarlyken arbeid niet aanvangen; maar houdt zich vol.
daau met in 't openbaar den voet des Stzndbeel.is van
ST. PETRUS te kusfchen met de geestdrift eens Bedevaartgangers; met bevallig den Kerkdienst te doen op de
groote Feestdagen; met zyn Mufeum uit te breiden, en
zich onledig te houden in lïleilige Letterkunde, waar aan
by eenigen tyd geleden het zyne heeft bygedraagen door
de íchoone Uitgave van ST. alAxialus, die in den mare
MDCCLXXXIV het licht zag , met een zeer welg e.
fchreevene Opdragt aan VICTOR AMMADSUS; en eindelyk ,
met cenigen onderfland te verleenen aan lieden van uit•
fleekende bekwaamheden.
Veelen van 's Paulen Onderdaaneta, over hem niet vol
gaan, fchynen weinig aandoening te hebben wegens een
aanval van beroerte , waaraan hy thans fukkelt; of het
moest weezen uit vreeze, dat hy het Carnival niet zul
overleeven. Niet weinigen houden het daar voor , dat
de Pauslyke Magt roet hein zal uitllerven; en merken met
een blyi: baar genoegen op , dat de Nisfen in (ie St.
Paulus Kerk thans vul zyn, op Uit na, gef !likt om Chet
Portrait van m«Asctit te ontvangen. Sterke Sch mpichrif•
ten worden dikwyls aangeplakt op de Standbeelden van
P]ARPHORIO en PASQciN, waar ook die der Oudheid lintgen. Zeer algemeen zyn de gef rekken , in welke mei
over de vernietiging der Klooster_n, op liet grondgebied
van her ntabuurig Florence ., fpretikt als iets navolgenswaar•
digs , en de Schriften der Hervormde Kerke maaken, in
fpyt des verbods, meer en meer opgangs. —.—,. Laat ons
ho :pen , dat, wanneer de Hervorming begint , en zy zal
beginnen , dezelve langzaam kome , op dat zulks cie
vereeniging met de Hervormde Kerken te gemaklyker
maalre ; iets zeer wenschlyks , waar toe de Kerk van
Engeland opregt geneigd is, en overhelt; alleen wagtende
tot dat zy zie, dat de oorzaaken van scheiding weggenomen, en tastlyke dwaalingen opgegeeven worden; dit,
in de daad, heeft men te meer te gemoet te zien, zints
verfcheide Roon fche Schryvers liet aantlootlykfte gedeelte
van hunne Leerftellingen bykans, door hunne wyze van
verklaaren, verworpen hebben; daar ze ook niet te ver
menigmaal wederleg^l zyn (*).
-deign
Dan,
,

(*) Men leeze eene veríiandig opgeflelde Verhandeling over
dit Onderwerp , van den Heer D(TENS jur 1'Eglifa du
Pape,
PP 4
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Dan, dat ik hier afflappe, en andere daadlyk voor
handen zynde zaaken melde. Binnen Rome bevinden zich
veele Engelfchen, zy hebben hun intrek niet wyd van el-

kander in de Piazza di Spagna. Zy verkeeren druk onderling ; aan het "ge^elfchap hunner Landgenooten de
voorkeuze geevende boven het by hoopen gaan onder
de bel'cherming van Mr. JENKINS na Concerten en Converzationes, ten huize van de Prinfes s4NTA CfoCE , of
van den Cardinaal DE nLtRNls.
De Cardinaal 1H rERNis Raat bekend voor den Man ,
die , in vroegereu tyde , alle \ireemdelingen, ten zynen
huize, met de rootf e gzstveyyheici ontving; doch, daar zyne inknniften uit Frankryk thans ophouden , bepaalt by
zich alleen tot Avondrezelfchappen. De twee Moeijeii
van LU;LIF:tV'ZK DEN XVI zyn thans by hem. Zy ontvin gen, by hiaie aankomst, een bezoek van verwelkoming
van den Paus, 't welk een ongewoon teken van beleefd beid in zyine Heiligheid is. Zy houden flegts verkeering
in een zeer bepaalden kring.
\Janreer de Engel%Chen in deeze Romein (che Kuizen
op gezellchap komen ; is de gemeenfchap tusfchen hun
en de Romeinen niet groot. Zy geeven te weinig agt op
de Etiquette, fpreekeu het Italiaansch dikwyls niet vlug,
en de Romeinen zyn niet genegen om Fransch te fpreea
ken. De twee partyen gelyken, uit deezen hoofde , zeer
na de twee Stroomen, de Rliyn en de tïrve by Geneve,
daar zy zamenvloeijen, zonder zich met elkander te vermengen. ----- Ten huize van den Prins DE aORGHESE,
zyn de gezelfchapspartyen uitgezogter en vermaaklyker;
doch men moet een byzonder geleide hebben om 'er in
toegelaaten te worden.
Te Rome zyn Beene openbaare Vermaaken dan geduurende het C%irnival , een tyd van noodwendige uitfpanning, toen men de oude ftrenge Kerktugt nog in agt
nam. In het overige des jaars zyn 'er daadlyk Concerten in de Kerken. De Zangers zyn Castratos, die niet
behoorden toegelaaten te worden te zingen in gewy de
Gebouwen, bovenal niet in een Land, waar deeze na.
tuurverkragring zo veelvuldig plaats heeft, dat ze op alle
mogelvke wyze moest tegengewerkt worden.
De Rnmeinfche Adel bei}aat grootendeels uit Aflamme•
linen • er Bloedverwanten van de Paufen, en is, gevo l g
lyk, dikwyls van vreemden oorfprong.
Eenige weinigen
ouder den Adel draageau 'er roem op , dat zy van de
ou.
•
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oude Romeinen herkomdig zyn. De twee takken van de
Familie der MASSIMI zeggen dat zy af(fannnen van FAtIUS MAXII.IUs, (lie, in het bloeiend Tydperk van den
tweeeden Puai%cf,en Oorlog, de helan looze Bezitter was
van uitge{frekte landeryen. Zy kunnenzeker hun Ge.
9lachtlyst tot deTienie l ouwe ,e rug vertoonen ,wanneer
de MASSIMI reeds een aanzienlyk Gezin uitmaakten. --^
Daar zyn ook drie takken der Af[iammelin,en van VALERIUS PUL'LICOLA (*), Wiens

Voorvader, met IIC1tsi-

LIA, de Bevrediging tusii;hen de Rgrneinen en deSabynen,
bewerkte; en die zelve zich met uxu•rus vereeni de, om.

zyn Vaderland van de dwiugiaiidy van Td1:Q('IiVIUS te
ontheWen , en PORSENNA met Reine bevredis;d . ----- De
tJi<SINI, de COLONNA, en de SAVeLLI Falnihen, nevens

ean:ige andere , geeveu desgelyks voor, af te S1aaumen van
Mannen , die zich ten tyde des Gemeeuebests beroemd
a.Iaakten; doch hunne cisfchen op die herkomst worden
min voldoende dan die der anderen gelaafd.
Wy hebben een Reisje na Trivoli gedaan. Derwaards
reeden wy over acht myletl woest liggend laud van cam•
paria; een Landfchap door VAI:RO befchreeven als eert
Boomgaard, en alle lamden in vrligtbaart_eid overtrel ende. De gedeelten van 't zelve, welke thans fcllaars bewoend zyn , worden bearbeid door Lieden , die , voor
een tyd, derwaards trekken uit Jiterbo , Perugia , en aria
dere deelen van Balie. I let Grondgebied vau Rome is omitvolkt door de Ontmanning, den Ontrehuwden Staat, en
het fegte'Staatsbeffuur. De weinige Bewoonders van.dit
-

-

L,andfchap geeven de voorkeuze aan de zuivere lugt van
liet Gebergte, boven die der Vlakte , ori;ezond geworden door de íchadelyke dampen, welke uit de ffilitaande
wateren opklimmen, en den Vulcanifchen grond (t). Dee
ze, 't is waar, ondervondt men desgelyks in ouden ty-

de,
(*) De Publieoie D7esfaIe et Yalerii.
(f) Niet veele jaaren geleden , maakten eenige Perfoonen eene
Societeit, met oogmerk om de arme Lieden, die in de flegtfte
deelen van Ca,rnparzia leeven, te onderwyzen. Zy droegen den
naam van Paa/Ion;sti. Hunne goede oogmerken werden verydeld door de tusfchenkomst des Staatsbetluurs , welke de lee.
vees wilden betvaaren van zo dierbaare Pribonen. Die tusfchenkomst was bier onllaatkundig; weldaadig in 't oogmerk, doch
1Aiet in de uitwerking.
np W
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de , zo als wy Uit LIVIUS leeZen ; doch in mindere
maate; dewyl de Dampkring zuivering kreeg door den
groei der Planten, en de uitademing van Menfchen en
Beesten.
De Vulcanifche aart des lands rondsom Rome flrekt om
liet gevoelen te onderfchraagen der zodanigerl, die uit de
taal in de Openhaaring van JoANNrs opmaakes , dat Ro'
me, even gelyk Sodom, geheel door vuur zal verbrand war.
den; dat die Stad als een groote Molenfleen in Zee zal
verzinken; als mede, dat de Rook daar van in eeuwigheid zal
opgaan. BURNET ouderltorrdt , in zyue Theory of the
Earth, of Befckouwing des .4ardkloots, een Werk, waar
in een hooge vlugt van verbeelding , en buiteul'porrige
zedenkaveling, heerscht, zyne befpiegeling te laaten gaan
over de wyze der verdelging van die Stad; en het is der
moeite waardig, na te gaan hoe een omhelzer van Benig
befpiegelend flelzel de zwaarigheden , welke 't zelve
drukken, weet te ontkomen. De vernuftige Schryver be.
greep, dat men uit de ligging van Italie zou opmaaken,
dat de Zee de verbranding, welke by veronder[lelde, zou
uitblusfchen. Om dit tegen te gaan, verbeeldde by zich,
dat de Oceaan en de Zwarte Zee, uit welken de Middellandfiche Zee het water ontvangt, zo diep in derzelver
beddingen zouden wegzinken , dat ze geen van beiden in
de Middellandfche Zee, aan 't een of ander einde, water
konden opleveren ; en dat , deeze toevoer van water alge.
fneeden zynde, de Middellandfche Zee welhaast zo verre
ledig zou worden , deels door uitdamping, deels door onderaardfche uitgangen , dat ze van de oevers afweek ,
en een ftilftaande waterpoel werd in 't midden.
Ik zal niet uitweiden in een verflag van de Ponte Lueane, over welke wy de Arno overtrokken, op omtrent
twaalf mylen af[Iands van Rome; van de Crater des uitgebluschten Vulcaans; van Solfaterra , met de dryvende
Eilanden van door elkander geltrengeld riet en ruigte ,
niet verre van waar de ongelukkige en onedelmoedige zENOBIA, de fchoone Befchermlter en Verraadster van r.o^d.
GINUS, op een fraai Landgoed leefde, haar gefchonken
door haaren Overwinnaar AURELIANUS , en die van de
hoogte des Throons, gelyk GIBBON het uitdrukt, tot die
van Bene Ronieinfche Dame afdaalde; haare Dogters ge.
trouwd zynde in Romeinfche I+amiiien ; terwyl haar Geflacht tot de vyfde Eeuwe land hieldt. BAR©NIUS ver-
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onderftelt, dat zENOBILTs, Bisfchop van Florence ten tyde
van den Heiligen ABIeltoslus, van haar af±lainde.
Wat Trivoli aanbelangt; de fchoone Ruïnen des Landgoeds van MECENAS, waarvan de Googen nog een groot
deel des Voorgevels, nu met Wyngaarden begroeid, ver
Watervallen, van welke zommi;e rc,chtltreeks-tone;d
van de Ruïnen af in de Arno loopen; de Ileuvelen, bedekt niet 0!yfboomen , onder welken de verbeelding de
overblyfzels mag zoeken der Landhoeven van cEsnr. ,
CASSIUS, LEPIDUS, HORATIUS, QUINTILIUS VAROS, CATULLUS, PROPERTIUS, STATIUS CII VOPISCUS, en de be.

fchryvingen, daarvan voorhanden, met de tegenwoordige
tooneelen vergelyken; en de fraaiheid van liet uitfteekend
gedeelte van den Tempel der Sybillen, hangende over de
Grotto van Neptunus , deedt in ons eene opeenvolging
gebooren worden van de belangrykfle belèhouwingen ,
die den geest kunnen bezig houden en vermaaken.
Onze overleggingen werden tot laatere tydperken te rug
gevoerd, toen wy kwamen aan de Villa Estenfe, naby
de Stad, waar IIIPPOLITO VAN ESTE , Cardinaal van Ferrara , „ die groote Afftammeling van de flerculeaanfche
linie," aan wien ARIOSTO zyn Orlando Furiofo opdroeg,
zyn ftnaakloos en met veel moeite vervaardigd Gebouw
oprigtte , Tuinen, Grottos , Terrasfen , en andere ILunstwerken, aanlei , in de tegenwoordigheid van de foute
en onnavolgbaare fchoonheden des omligg eden Lands.
's Nagts , fchoon ik fliep in een vertrek digt aan den
Tempel der Sybillen, of van Vesta, gelyk zommigen willen , en hoorde hoe de winden gierden tuslchen de door
den tyd befchadigde Kolommen , werd myu geest nu en
dan bepaald tot meer hedendaagfche gebeurtenisfen , my in
't geheugen gebragt door de naamen van Lord P—e,
en van 11 — , op de wanden des vertreks gefebreeven.
Naa Trivoli bezien te hebben, bezogten wy, met mijl
vermaaks, Frescati, waar de hedendaagfciie Romeinen, zo
wel als die der vroegere Eeuwen , eenige weini;e van
die weeken doorbrengen, in welke het allerongezondst is
te Rome te blyven. De Villas zyn deftig , de Tuinen
groot, en vercierd met Waterwerken, Borst- en Standbeel.
den , enz. De Prins DE noEGHESE kan van de Villa Ta'erna een Landgoed overzien , 't welk hem 's jaarlyks
Go,000 Krconen opbrengt ; het ballaat, gelyk gy u kunt
verbeelden , een groote fireek lands ; naarder s, l de
grond weinig bebouwd wordt , en men 'er weinig
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`Vee, vrolyke Dorpen of Boerenhuizen, ziet. — Wilde
ik tot eeite befchryving treeden van de verbaazende en
alle opmerking verdienende Ruïnen der Villa van ADRIANus,en de uitgeftrektheid der Gebouwen, waarvan men de
gedaante en zelfs de Cieraaden onderfcheiden kaai zien,
ik zou een Boekdeel moeten fchryven.
Doch ik voeg heter hier nog nevens een kort verhaal
van de Plegtigheden, welke ik, op den vyf-en•twintig(ten
van December, te Rome bywoonde. Omtrent tien uuren
vervoegden wy ons na de St. Pieters Kerk, en zagen den
Paus den Dienst doen, tusfchen twee ryen Cardinaalen,
zeer ryk gekleed. Hunne rokken waren bedekt met de
fyn(te Kant. Het Latynfche en Griekfche Euangelie, als
mede de Brieven , werden gezongen door de Priesters der
onderfcheide Kerken van Rome. De veelvuldige verwisoelingen der Bleeding van den Paus, by welke hy zomtyds tot zyne underkleederen ontbloot werd, deeden ongelukkig wel eens bclachlyke denkbeelden by ons opry.
zen , en bragten zelfs de fpiereri eeniger by(Iaande Geestlyken in een lachenden plooi. De Paus ontving het Avondmaal onder beide de Tekenen, by zoog den Wyn uit een
Kelk door een gouden pypje, Bene gewoonte omtrent de
Tiende Eeuw ingevoerd, maar welhaast agefchaft; doch
door den Paus alleen overgehouden. Zyne Heiligh.-id diende vervolgens den Ouwel toe aan elk der Cardinaalen. —
Naa dat hy den Dienst gedaan hadt , werd hy in een
Draag{Ioel op de fchouders weggedraagen ; hebbende de
driedubbelde Kroon op 't hoofd. Een breede Pluim
zwierde van wederzyden van den Draagstoel. Wy ergerden ons over de omfiagtige en pragtige ten toon 1preiding van Grootheid eens zwakken Stervelings, in eene
Kerk ter eere van GOD gebouwd. 't 1WVas, egter, te midden van niets becluidenden toeftel en kwaalyk befteede aandagt, vreemd te zien, dat een Voorwerp bykans aangebeden , en ten hoogst mogelyken top van menschlyke
groots chheid opgevoerd, zich zelven vrywillig nederwierp
Voor het veronderttelde Lichaam van CHRISTUS.
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AANMERKINGEN, GEDUURENDE BEN ZESWEEKS VRRIILYF IN OXFORDSHIRE EN GLnUCESTERSHIREt
IN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een hrieng•

(Vervolg van W. sao.)
TIENDE BRIEF.

Gloucester, Sept. 1792.
!WN BEER

Ik oppervlakkig denker, en eenigen , die zich Bene
hoogere maate van doordringendheid, dan gemeenlyk
gevonden wordt, aanmaatigen, hebben, in goedels ernst,
beweerd, dat ons Menschlyk Geluk van Uitwendigheden y
van de Omflandigheden deezes Leevens , Rang, Rykdom,
en wat des meer zy, afhangt. Van hier, onder andere,
het gefchil, of het Stad- dan het Landleeven het meest tot
Geluk toebrengt.
De zodanigen, die zich ten voordeele van het LandJeeven bepaalen , waar onder het geheele Gedacht der
Dichteren geteld moet worden, denken, dat Zuiverheid
van Zeden en Onfchuld noodwendig en op het aller
verbonden zyn aan bosicllen en heuvelei, daa--nauwst
len , en zagtmurmelende beeken ; dat Braafheid van een
afhangt , en de Kuischheid alleen te vinden is-zamheid
te midden van de wildernis der ongehaavende Natuure;
dit Hutten, in dit opzigt, den voorrang hebben boven.
alle Gebouwen van kunifiger inaakzel; en dat hooge pylaaren,vergulde daken, gunifig zyn aan ondeugd en weel
nederig dak het ei.-de,trwylfmokighuent
genaartig verblyf zyn van Vrede, Deugd en Geluk.
Ja, zornmigen hebben dit denkbeeld zo verre gedreeven ,
dat zy de woest{te en onbebouwdíte landen de voorkeus
gaven boven de door arbeid verrykte, of die van zelve ruim en ryklyk opleverden. Het is , derhalven, niet te
bevreemden , dat de zodanigen den Tempel des Geluks
plaattien in de fleilten van het Pyreneefche Gebergte, of
in de Vlakten van Iona.
Dat de Dichters deeze zyde in dit gefchil genomen
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hebben, is mogelyk ruim zo zeer een gevolg van nood
zaaklykheid als van keuze : want Landlcltapsfchilderyeu
zyn recht geícltikte ftoflen voor den Dichter , en in
een Landfchapsífuk ftaat het hem vry de werking daar
van te vergrooten , dour liet fcheppen van een Berg, van
een Rivier, of van een Bosch; Bene vryheid, welke hein
niet vergund kan worden, wanneer hy de meer bepaalde
voorwerpen van het Stadleeven befchryft. Wat kan een
Dichter, met het vindingrykst vernuft, van eene met volk
opgepropte Stad maaken , indien hy niet fchimpend en
fmaalend uitvaart over de Ondeugden daar heerfchende;
of, op een bevalliger toon, de fchadeloozer dwaasheden ,
daarin zwang, bezingt?
Doch, niet dit alles, welk een verband is 'er tusfchen
het Landvertoon en het Geluk van den Mensch? Of
hangt Geluk van den Stand af? Ik ben gereed om toe te
Ilemmen, en ik was nimmer gefchikter om het te doen,
dan op het oogenblik, nu ik deeze bedenkingen op het
papier breng, dat 'er veel ten voordeele van liet Landleeven kan gezegd worden. Zonder my in de ruimte van
Dichterlyke verbeelding te begeeven , mag men zeker toethan, dat, in zo verre Deugd afhangt van de afweezigheid der befinetting van de Ondeugd (en wiens Deugd
hangt hiervan niet in zekere maate af ?) het Land de voorkeuze boven de Stad moet hebben. De Ondeugden, te
eerstgemelde plaatze, zyn die ontflaan uit de aandrift der
overvloeiende Natuure, niet betinet door vinding; die, te
laatstgemelder plaatze, zyn de gevolgen, van vinding, gefcherpt door de veelvuidiee kmd enaaryen van verdartel d e weelde en verhitte lust. By voorbeeld, de ongeoorlofde minnehandel tusfchen Herders en Herderinnen ,
maar al te e,ikwyls vuorvallende in het herblyf der On.
fchuld, is niet te mini zuivere onfchuld in ver„elyking reet
de kunth haaryen van vooraf beraamde verleiding, byzonder eigen aan het Stalli even. De eerfte is, in de meeste
gevallen., het uitwerkzel van onkunde, en de gemeenzaame
tiitnoodiging der dagelyks voorkomende gelegenheid; ter.
wyl de inistag gereed en gaarne geboet wordt door eene
Egtverbiutenis, welk bedryf alles in eene vol(Ireizte vergetelheid dompelt; daar de laztfle het beraamde en doordagte plan is van een bedorven hart, en uitloopt in de
elende van liet verleide voorwerp. — Zelfs een Dief op
het Land verfchilt zo veel van een Dief in de Stad gei
vormd , als de verzoeting, uit noodzaaklyklieid geboo-
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boores, meer te verfc.hoonen is dan de hebbelykheid an
fleelen.
Ten anderen, het Landleeven , daar het bevorderlyker
is tot de Gezondheid, mag veroiider1iald worden gunstiger te zyn voor de Deugd. De Jongeling, wiens gezond.
heid nooit verzwakt geworden is door toegeeven in de
Ondeugd, is doorgaans vlekloozer, en bezit een zuiverder ziel, dan hy, die verzwakt is door de losbandigheid
der Hoofdífad. slet verband tusfchen Lichaam en Ziel
kan hier van de oplosfing geeven. Eene afweezigheid van de woelige vermaatcen , en flegte kun(lenaaryen
om den tyd, in volkryke Steden, te dooden, moet desgelyks veel toebrengen om de zaak ten voordeele van het
Landleeven te beíli cn.
Maar wat Deugd , eigenlyk zo genaamd, betreft, en
niet in aanmerking genomen zynde de uitwendige voorwerpen , die , hoe aangenaams , altoos in de tweede plaats
komen, is liet onmogelyk te zeggen, dat de eene plaats daar
aan meer kapt toebrengen dan de andere. Dat geen, 'c
welk van onszelven afhangt, dat geen , 't welk, recht
bepaald , bel}aat in de vredevolle gemeenfchap tusfchen de
Godheid en den Mensch , kan niet aangedaan worden
doer Benige om(tandigheden van plaats of ifand. De ge
mag, in de daad, aangedaan, en de driften op.-fleknis
gewekt, worden door de omringende voorwerpen ; doch
zv, die, om Geluk te verkrygen, -van plaats veranderen,
cEeluaa non animum mutant. De zuiverfte en waardigf e
Deugd is die, welke (land houdt in om(tandigheden aller
voor derzelver aankweeking; en hy, die deugd•-onguist
zaam genoemd wordt in de afweezigheid der verzoekinge, mag ook heldhaftig heeten in de afweezigheid van ge
Ontkennende verdien(ten is geen voorwerp van Lof-var.
of Nayver.
Ondeugd wordt, in zekere gedaante en trap, allerwegen
gevonden ; doch men moet toeftemmen , dat eene met
volk opgepropte Hoofd[fad het brandpunt is , waarin alle
de anders verfpreide ftraalen der Ondeugd zamenloopen.
De Ondeugd moge zich , te eeniger plaatze, natuurlyk
vertoonen ; doch een Hoofdstad is een School van Zede
Daar zyn de bekwaamheden der fnooden ver-loshedn.
om een Stelzel van Ondeugd meer volkomen in-enigd
zyne foort voort te brengen, dan men aantreft op plaat,en van die befmetting verwvderd. Voorwaar de Ondeugd op Bene plaats ten Platten lande is eenigzins ïelyk
de
-
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de Opvoeding, welke aldaar gegeeven wordt, genoeg tot
algemeene einden, maar niet genoeg om 'er figuur mede
te maaken. De afgerigtl e Ligtmis op een Dorp vindt dat
by een loutere Weetniet is , als by hoort wat een Ligtmis
in Londen uitvoert. Hy moge nu en dan de regelen van
Deugd en Menschlykheid overtreeden ; maar de knaagingen van het geweeten, de kloppingen van zyn hart, zyn
hog fterk genoeg om in zyne Ziel eerbied voor de Deugd
en Betaamlykheid leevendig te houden. Hy moet deeze
leeren verfmaaden in de Herbergen en Bordeelen te Londen, en zal hy het daar niet doen eer hy geleerd hebbe
de gelukkiger dagen van Onfchuld te vergeeten.
Alle dingen, derhalven, wel overwoogen zynde, is het
niet te bevreemden , dat de Dichters ruim en mild geweest zyn in het bezingen van den Lof des Landleevens,
terwyl zy niet naalieten, in tegenoverftelling, de Ondeuden der Steden met de afzigtigfte kleuren, te maaien.
Misfchien zal iemand, uit deezen hoofde, veelligt overhellen tot het omhelzen van 't gevoelen eeniger hedendaagfc^ e
befpiegelende Zedekundigen, die alle groote Steden willen
vernietigd hebben; want men heeft waargenomen , dat,
hoe grooter liet getal der Inwoonderen is, naar die zelfde
evenredigheid de Ondeugd in trap en foort vermeerdert.
Paryr en Londen voert men aan als uitfteekende voor
dit ítuk. By eene buitengewoone Beweeging,-beldni
zien wy, dat duizenden oproermaakers van de veragtlykíte foort te voorfchyn komen uit hunne fcbuilhoeken ; lieden zo bedorven , en in alles, wat fnood mag heeten, zo.
danig uitgeleerd , dat al de rest des Koningryks dergelyken, in aantal of boosheid, niet kan ppleveren; terwyl zy, deeze Beweeging bedaard zynde, weder na hunne
Schuilhoeken keeren , en vergeeten worden , tot dat eenti
nieuwe foortgelyke \Voeling hun te voorichyn roept. Maar
het valt veel gemaklyker te weufchen om eene Hervorming
in dit opzigt, dan dezelve te wege te brengen.
Volkryke Steden, mogen wy, daarentegen, aanmerken,
hebben ook haare voordoelen. Alle gemakken en geryflykheden des Leevens kunnen elders niet zo goedkoop;
en met zo weinig moeite, verkreegen worden; hoopt 'er
zich de Ondeugd opeen, vlytbetoon, bekwaamheden, en
kragt van ziel, wordt 'er desgelyks ontwikkeld. Alle
groote ítaatkundige Gebeurtenisfen van den heilzaamfteui
aart ontlIaan in de Hoofdtleden ; daar is het dat wy
het oog moeten vestigen op die zamenvoeging van be.
kwàain.
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,twaamheden , die mec edeelinE; van begrippen , ;vaaruic
daades van groot Nationaal Belang en Eer geboren worden. Loopt de Deugd van elk Iioofd voor hoofd daar
meer gevaars dan op het Land, (lit 1lrekt alleen ten be.
wyze, dat deeze Deugd voorheen alleen van eenra ontkennenden aart was, en de proeve der Verzoeking niet
kon verdraagen.
Maar, om dit gefchil, 't welk gevoerd is door Mannen
van geene geringe bekwaamheid, en daar door te meer
aanbelangs heeft verkreegen, te hellisfen, moeten wy mogelyk een middelweg inslaan. Voor zekere Geflellen is
de ufweezigheid der Verzoekinge noodig : alle MMIenfcheii
zyn zo min Helden in de Deugd als in de Wapenen.
Gelukkig, in een van beide de gevallen, kryg te voeren
is liet lot van zeer .weinigen; en wy moeten onzen goed keurenden lof niet onthouden aan hein, die fchranderheids
genoeg bezit om zyne eigene onbekwaamheid te kennen, en te groote liefde tot de Deugd heeft, om dezelve
in de waagfchaal te Ctellen.
Aan den anderen kant, voor Zielen van meer flerkte
en grooter rustigheid , zyn alle plaatzen bykans gelyk ;
deeze zullen aan de Hoofdf'cad de voorkeuze geeven, dewyl die een grooter voorraad van verttandlyk vermaak
verfchaft, en zy daar gelegenheid aantreilzu om den kring
d_s i\ laatfchappylyken Geluks wyder uit te breiden, door
deel te neemen in de verfynde Vermaaken, geleerd Onderhoud , en befchaafdheid van Zeden.
Langer dan gy verwagtte, of hoopte, heb ik uitgeweid
over dit Onderwerp. Ik kan, ter verfchooninge, niets andets Legen, dan dat, toen gy my verzogt one u te fchryven , gy de wyze en fl:oWe geheel en al aan my hebt
overgelaaten, en dat het niet gemaklyk valle bedenkingen
als de voorgaande te wederhouder in een gedeelte des
Lands, genoegzaam van de FIooflilad verwyderd om eenti
fchets van onvermengd Landleeven op te leveren. Zodanig
was de Oord, waarin ik het onderwerp voor myn laat.
eten Brief voedt , en my een gedeelte van den tegenwoordigen verfchafte. Ik keer thans tot het Bosch
te rugge.
De gastvryheid van onzen Gastheer, te Gunn's Mill;,
wilde niet gedongen , dat wy 's morgens , naa den dag
onzer aankomst, vertrokken , gelyk wy voorgenomen hadden. Wy beftemden het vroegte gedeelte van den vols
;enden dag tot het bezigtigen der Dorper in de nabuur
Abenhall, Michael Dean, enz. — Van 4ben1iull-fchap,
NNENG. 1794. zyo. J',-Q q
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heb ik weinig, of liever niets, te zeggen.
Aliclrae1
Dean , of Dean Magna, was voorheen eene Plaats vn
aanbelang in dit Bosch; doch zou thans zo goed als
Benige andere het Tooneel kunnen opleveren voor GOLD.
sa;rtu's Deferred élillcge, Verlaaten Dorp. — Dean 1Vlagrna
beftaat uit ééne lange Itraat; veele der Huizen heeft iaen
in ruïnen laaten vallen , zonder iets te doen om dezelve
te hernellen, of op te bouwen. Men kan gereedlyk naagaan , dat de gewaktsen voor de Reizigers 'er niet veel.
vuldig zyn. Voor ons was dit een I'luk van geen belangs, uitgenomen in ééne behoefte, welke wy niet vervuld konden krygen. Wy hadden de hulp noodig van
dat noodzaaklyk Meubel, een Barbier. Dc uithangborden
naagaande , vonden wy 'er twee; doch, by nader onderzoek, ontdekten wy, dat de een uit dit werk geícheiden en een Tollenaar geworden was; de andere knaap
was drie mylen van de Plaats , om daar een groot
Heer te gaan fcheereu, en zou niet voor naa den middag wederkomen. De andere Winkels overtuig
ons van het verval alhier; een derzelven, naar het-den
voorkomen de best voorziene, want dezelve zag 'er wel
opgefchikt uit, behelsde goederen van meer dan zestien
onderfcheidene Kooptvaaien; die elders in zo veele Wifikels afzonderlyk zouden te bekomen geweest zyn. Nogthans is deeze plaats van eene hooge oudheid , en kon
ten eenigen tyde roemen op veel handels, en deedt van
zich als van aangelegenheid ípreeken: Fuit Ilium!
In den avond keerden wy na Gloucester te rugge. Den
volgenden dag gingen wy het voornaamile Handwerk te
Gloucester bezigtigen , de Speldenmaakery, die, fchoon
niet bepaald eigen aan Gloucester, nogthans aldaar, op een
zeer uitgebreiden voet plaats hebbende, aan de Vreemde
als een hoofdvoorwerp, hunner aandagt waardig,-linge,
vertoond wordt. Iloe beuzeïagtig dit Artykel moge weezen, beu ik volkomen van Mevr. BARBAULD'S gevoelen,
„ dat 'er, voor een opgefchranderden geest, meer genoe.
„ gen fteekt in een Spelde te zien tnaaken , dan in
„ meenig een tydverdryf naar de Mode, riet waar op te
letten , veele jonge lieden zich half bederven."
In deeze Speldenmankery ziet men de groote nutheid
van verdeeling in den arbeid. Dr. ADAM SMITH merkt te
regt op, dat een Werkman, niet by deeze bezigheid opgebragt, (welke de vercleeling des arbeids tot een ons
detfcheiden handel gemaakt heeft , ) noch bedreeven
out
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om de Werktuigen daartoe noodig te handteeren, (tot de
uitvinding van welke die zelfde verdeeling des werks
waarlehyz.lyk aanleiding gegeeven heeft ,) naauwlyks ,
met alten vlytbetoon, éEne Spelde zou kunnen maaken,
en 'er zeker geen twintig in gereedheid brengen. D:ich
tien Man, bezig in de Speldenmaakery door ons bezigtigd,
konden bykans vyftig duizend Spelden op éénen dag ver
werkzaamheden in het Spel-vardigen.—Dfch
zuiveren van den draad, het recht trek--denmak,ht
ken , het afknippen, het fcherpen, het aanzetten van den
kop , enz. klimmen op tot achttien; de laatíle is liet
f{eeken der Spelden op een papier, 't geen vervolgens
eene andere Vrouw flempelt met het merk des Mankers.
Alle de werkzaamheden hebben een gemaklyk voorkomen.
'Er kan geen fpreekender voorbeeld bygebragt worden
van de nutheid der verdeeling des arbeids, dan in het
maaken van dit weinig beduidend benoodigd ding , 't
welk, indien het niet op deeze wyze gemaakt wierd,
niet ten genieenen gebruike zou kunnen vervaardigd
worden.
in andere Handwerken ontdekken wy desgelyks, dat de
verdeeling des werks, met een allzrgelukkigiten uitllag,
wordt aangewend. Naast aan de Speldenmaakery komt het
Lettergieten. flier in zyn desgelyks de werkzaamheden
veelvuldig, en ze worden verrigt door perfoonen van allerlei jaaren; elk heeft zyn bepaald werk, en fchynt het
alleen te dienen om den ander by te flaan; en liet is
op deeze wyze, dat een groot getal Letters vervaardigd
kan worden , met eene vaardigheid , welke ongelooflyk moet voorkomen aan een ieder, die niet in overweeging neemt, de wyze, om ieder een bepaald werk
toe te voegen, 't geen hy, door lange oefening , met al
de naauwkeurigheid en fchielykheid van een werktuig
uitvoert.
Reizigers verzekeren ons , en wy zullen hier meer van
weeten als Lord MARCAIRTNEY wederkeert, dat de ver
Chtneesch Porce--delingsarb,htmkenva
lein, alle voorbeelden, welke men daar van in Europefche Handwerken kan hybrengen , overtreft. Een fink
Porcelein moet, vóór dat het voltooid is, door de han
zeventig peifoonen gaan. Zelfs is het fchilde--denva
ren verdeeld onder eene menigte van handen, en kan ten
voorbeelde dienen van hunne verdeeling des arbeids in
't algemeen. Het werk van den Benen Man beflaat alleen
Qcl2
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in den eerílen gekleurden cirkel , die den rand eens fluks
verciert, te trekken; een ander tekent de bloemen, en
een derde fchildert ze ; een ander tekent rivieren, bergev; een ander vogels, en andere Dieren , enz.
De Speldenrnaakery te Gloucester geeft brood aan veeie
duizenden der Armen; veele der verrigtingen kunnen vol
worden door kreupele en gebrekkelyl.e perfoonen,-voerd
die anderzins ten laste der Armbezorgeren zouden moeten komen. Wanneer de Lakenweevery, in den Jaare
MDCCXLIV, hier ophieldt, en verplaatst werd na Stroud ,
enz. begon een Gloucester's Burger de Speldenmaakery, of
liever breidde dezelve uit. in 't Jaar MDCCX11, werdt
deeze handel gezegd, 8o Pond. St. ter week opgebragt te
hebben; doch , in 't straks gemelde jaar , bedroeg het arbeidsloon alleen dezelfde fom, behalven de benoodigde flof e, en
bedroeg de inkomst omtrent 300 Pond. St. ter week. T.
genwoordig ontvangt de Speldenmaakery byna so,000 Pond.
st. in 't jaar uit Londen, en dryft daarenboven, het land
door, eenen uitgellrekten handel. Wanneer iemand de
goedkoopheid van dit Artykel nagaat, en overweegt, dat
'e1 verlcheide Speldenmaakeryen in Londen, Southwark, en
andere deden des Ryks, zyn, behalven te Gloucester, moe
ons verwonderen waar de Koopers gevonden wor--tenwy
den, om zo veele millioenen van Spelden te vertieren, als
Une Speldenmaakery in één jaar ter markt kan te brengen.
De Voortbrengzels van Gloucestershire beltaan hoofd.
zaaklyk in Koorn , Kaas , Cider, Spek en Salm. Men
kan het , myns bedunkens, geen Graanryk Landschap
noemen; dewyl het niet genoeg ter eigene benoodigdheid
opbrengt, maar het van elders toevoer moet ontvangen.
Van Kaas heeft het de stapel. De beste wordt Ber.
kely Kaas geheeten , naar eene Valei, waar in men de.
zelve maakt; deeze fchat men hoog als men dezelve egt
kan krygen. De fom , die de Berkely Kaas 'sjaarlyks op.
brengt, wordt tusichen de 36,0oo en 40,co0 Pond. Sr.
gefchat. Dit kan ons eenig denkbeeld geeven van het
groot vertier in Kaas door het geheele Ryk ; daar één
Eireek, waar men dezelve maakt, alleen zulk eene hoe.
veelheid uitlevert. Zeer weinig van de beste deezer Berkelyfclie Kaas komt in de Hoofdflad, dan alleen by wy.
ze van geschenk. . Wat daar veelal verkogt wordt voor
enkele of dubbele Berkely Kaas, is niet zelden gemeenti
Kaas, elders gemaakt dan in het Landfchap welks naam
dezelve draagt.
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Cider is een ander Artykel, hier in grooten overvloed
gemaakt, bovenal in dat gedeelte des Landfcyaps, 't welk
aan Herefordshire grenst. De Styre Cider, gemaakt in
het Boscri van Dean , geperst uit een Appel Styre ge.
naamd, is de beroemdste, en wordt voor den vierdubbelen prys van de gemeene foorten verkogt. Ik •weet niet:
van waar de Cider komt, die doorgaans in Londen verkogt wordt; doch ik kan geene gelykheid vinden tusfchen
den Cider, dien men in Gloucester of Herefordshire drinkt.
Gy hebt veel gehoord van de bekwaamheid der B )eren
in dit Landfchap, als een Vat Cider het voorwerp is van
hunnen aanval; en men heeft 'er u niet te veel van verteld.
Het valt egter bezwaarlyk te gelooven, wat men daarvan
al verhaalt. Het volgende moogt gy voor proefhou.:ende
gevallen houden. Een Gallon (*) op eenmaal voor één
Man is niets ongewoons; maar zes Man, die het 'er met
ernst op gezet hebben , drinken een Vat op éJn avond
ledig. Hier Raat aan te merken , dat 'er eenig verfdril
is in de hoedani,heid van deezen drank tusfchen dien de
Ileeren en de Knegts drinker.; die der laatstgemelden is
nieuw en liegt, doch wordt deswegen met niet minder
gretigheids binnen gellaagen. Ik heb niet kunnen ontdekken, dat dit ruim en overdaadig inzwelgen van Appeidrank eenige andere uitwerkzels voortbrengt dan de
gewoone van dronkenfchap. I)e Bewoonders van de Se.
vern zeggen, dat het hun geen kwaad doet; dewyl zy
liet fchielyk verwerken!
Spek wordt in groote menigte hier bereid , en deels na
Londen, deels na Bristol, gezonden. De Varkenmarkt te
Gloucester wordt vo )r de beste in het geheele Koningryk
gehouden.
Saim , het voornaamfte Voortbrengzel van de Rivier
de Severn, wordt in overvloed na Londen verzonden.
Die Hoofdstad ziet 'er zich, op 't einde van het jaar, bykans geheel van voorzien. De andere Visch, byzonder eigen aan de Severn, is eene foort van Haring, Elft en Aal.
Een vlugtige ooglag op dit Landfchap is genoegzaam
om ons te overtuigen van deszelfs vrugtbaarheid, zonder
dat wy ons behoeven te behelpen met de vergrootende
verhaalen van oude Landbefchryveren, die zich niet zelden met ingebeelde Landsrykdommen vermaakten. WViLLI M VAN MM mesBuRY fpreekt van Gloucestershire als
honderdvoudige vrugten voortbrengende. Wy leezen, ia
eenti
(°) Omtrent drie Amflerdamfche Mengelen,
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eene Gelykenis in het Euangelie, van een grond die zo
veel opbragt; doch ik hel over om te denken, dat dit
het geval niet ware van eenig gedeelte van Groot - Brittanje, toen deeze Schryver fchreef. Hy gewaagt ook van
de rykdraagende Wynftokken in deezen oord. „ De Wyn
„ hadt," dus luiden zyne woorden , „ geene onaange„ naauie fcherpheid op den tong ; dewyl dezelve flegts
een weinig minder zoet was dan de Fran%che Wyn."
Waar de Wynftokken groeiden , die deezen fmaaklyken
\L'yu uitleverden , kunnen wy thans niet ontdekken.
Maar, in veele Herbergen te Londen, treft men Champagne
en Bourgondie Wyn aan , die de herkomst verschuldigd
zyr aan de Boomgaarden van Gloucesters- en Herefordshire. Vry laate Schryvers beweeren, dat men hier,
ten eenïgen tyde , Wynftokken voedt; doch ik heb 'er
niets gezien, om my te overtuigen, dat het geen 'er eenmaal beflondt nog heflaat; en ik geloof, dat geen gedeelte des Ryks , naa herhaalde proefneemingen, gunflig bevonden is tot het aankweek en van den WVyn &ok , zodanig dat men 'er Wyn van konne maaken.
Ik blyf, enz.

(De laatfle Brief ter naastkomende gelegenheid.)
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Eene waare Gefchiedenis.

(Yarveig en Slot van bl. 53a.)
m dezen tyd was de Oorlog met Trarkryk, na den
O
van
den
reeds uirgebarfien. De vyanden
firoomden van alle zyden in he onverdedigd
KAREL

zestien,

dood

Land, en kwa.
men at fpoediz ook in het Dorp daar JAcon woonde. Zyn
Stal wis met fchoon Vee, zyne Kisten en Kasten met voorraad ca fchoon Linnen , gevuld; alles wierd een buit van den
vyand, die in den beginne ftreng plunderde. Een dronken Soldaat zette JACOS's Vrouw de bloote fabel op de borst; eischte
geld van haar; en JACOB gaf, om haar te redden, al h:t geld
dat by nog bezat.
MARIA werdt ziek van de fchrik, en toen de vyanden uit
het Dorp trokken, begroef de fchreijene l: con zyae trouwe
echtvriendin , die, uit gebrek aan beaourly he hulp, die men
haar
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haar niet had kunnen leveren, geRorven was. Zy ftierf
het geen hem , by liet verhaal , nog veel fuart deeds,
op een bos flroo; waas de vyanden haddeia zyne bedden me.
deg. nomen.
Lyn grootst geluk, zyx eenige vreugde , de arme moeder,
]ooze Kinderen, gaven hem nu lof tot de grootfte droefheid.
Hy kon haar zonder traanen niet aanzien; en wanneer zy,
fchreijende, de Moeder van hem begeerden, dan meende by
zinneloos te worden: Daar zyn Huishouden zo niet bedaal
konde; daar negen kleide Kinderen alle opzicht noodig hadden,
en de dienstmaagden dezelve niet behoorlyk bezorgden; zo ging
by dikmaals uit, om eene nieuwe Moeder voor zyne Kinderen
te zoeken. Geen Meisje echter beviel hem ; geene zo schoon,
als Tyne MARIA was, kwant hein te vooren. Eindelyk leerde
by 'er een kennen, die reeds over de dertig jaaren oud was,
die by een Priester als Keukenmeid diende , en die in haar
dienst omtrend tweehonderd guldens verzameld had. Deze
was fehoon , beloofde eene goede Moeder voor zyne Kin'
deren te zullen zyn, en hem , met haar geld, in zyne Boerdery en Veehandel te willen onderfleunen. Dit alles bewoog
den armen JACOB, om haar fpoedig ten huwelyk te verzoeken.
Zonder nadere kennis, zonder vooraf met eenige goede Vrienden
raad te neemen , trouwde hy ras daar op, nadien zyne hui
Kinderen eene nieuwe Moeder noodig hadden; en zyn-peloz
geheele broodwinning, zonder fpoedige onderfleuning , geheel
verlooren zoude geraakt zyn.
In het begin van zyn Huwelyk, merkte by reeds, dat deze
Vrouw geese MARIA zoude worden. Toen hy vervolgens, door
anderen, vernam, dat zy, in zyn afzyn, de Kinderen vreeslyk
Ploeg, toen bloedde zyn hart in flilte en wanneer zyne nieuwe
Huisvrouw, vyf maanden na den trouwdag , van een' Zoon
beviel, toen zag hy eerst dat hy bedrogen was, en, voor een
weinig geld, de Hoer van een ander in zyn bed had genomen.
Hy , die anders alle zyne Kinderen met een Vaderlyk hart berlinde, kon deeze vreemdeling, die uien hem op zulk eerie
fchandelyke wyze verkogt had, niet aanzien. En fchoon de
Vrienden zyner Vrouw, als mede de Priester , hem van het
tegeradael wilden overtuigen, zo gelukte hen dit toch niet;
komende het dikmaa!s tot zeer hevige verwytingen, welke zyne
Vrouw echter meestal wist te ontwyken.
By geluk flierf dit (ind na weinige maanden. JACOB droeg
het, zonder traanera, ten grave. Daar hy, op het Kerkhof komende, het nog niet met gras begroeide graf van zyne M rik in liet oog kreeg, weenie by zeer, en zeide tot de om fan: Ars , op dit eten zyne traanen op geen veriteerd voor•
werp zoude duiden: „ Zulk een Vrouw, als daar rust, zal
nooit weer geboren worden !" Daar zyn huisfelyk geluk hein
4:tvlood, en het bovendien Winter was, zo bleef by weinig
Qq 4,
im

5721t

ONGELUi{KIGLt BRDILAA94

in buis ; maar zette zynen Veehandel met dubbelen yver
voort, welke hem dan ook veel voordeel aanbragt. Een jong
Officier lag, geduurende dezen geheelen tyd, by hem te huis i
moetende zyne Vrouw voor dezen kooken en wasichen. Bei
aangenaam, om dat zy, by die meerdere bezig--denwasJAco
heid, minder acht Ploeg op het gedruis. en gefchrei der Kin.
deren, welke daar door ook, by de minfte kleinigheid, niet zo
erbarmelyk gelagen wierden.
Toen de Lente naderde, en de Legers weder naar het veld
trokken , kwam hy eens in de íchemering naar huis. Zyne
Kinderen fprongen, voor de eerieuaaal, weer vrolyk om hem
heenen ; klaagden echter van honger ; maar verheugden zich
ongemeen, dat hunne kwaade Moeder heen was gegaan ,. en
Viet te rug wilde komen. JAcor, Rond verbaasd; hoorde echter
daarop van de Meiden, dat zyne waarde Huisvrouw, wearlyk,
twee dagen te vooren., met den jongen Officier was uitgetrokben, en hem tot bericht had nagelanten, dat hy zich geenszins
over haar moest bekommeren , nadien het met haar wel gaan
zoude, alzo zy nu de Keukenmeid van een jongen Officier was
geworden; daar zy by hein toch alleen maar Kindermeid geweest
was. Dit bericht overviel hem ; maar het finerte hein niet.
1-ly was 'er zelfs wel te vredes mede, nadien hy geene Vrouw
Jonde beminnen , die zyne verdenking, ook in uit geval, zo
flerk bevestigde. Zy had veel van hein medegenomen , byna
meer. als zy hem had aangebragt ; maar hy telde dit riet, nadien
by, in zynen Handel, veel meer dan dit weder gewonnen had.
Daar hy nooit meer trouwen wilde; ook, zo lang zyne on
getrouwe Vrouw leefde, niet trouwen konde, ze zogt hy eene
oude trouwe huishoudtier, die hy fpoedig vond; en die, door
Een gepast en naauwkeurig opzicht,. zyn vertrouwen, en, door
Naare byzondere vriendlykheid, het hart der Kinderen , zodanig
won, dat , zy deze 1-luishoudller naare tweede Moeder noem
haar even zo zeer beminden en eerden. Kort daar-den,
ia wordt het Vrede; hy was zeer verlegen dat zyne Vrouw
terug zoude komen, maar zy kwam niet; ook heeft hy nader.
hard nimmer .iets meer van haar gehoord.
Toen de Zevenjaarige Oorlog uitberfiede, was zyne oudfe
Dochter vier-en- twintig, zyne jongfie vyftien, jaaren oud. Zyne
heide Zoonen waren. hunne Moeder MARIA gevolgd, en
ten aan haare zyde in het graf. De telkens aanwakkerende
handel, welke hy nu ook in Koorn dreef, hadt hem .tot een
ryk man gemaakt. Hy bezat twee Boeren - Bruikers , en nog
agtduizend guldens in baar geld. Zyne Dochters, die zo fchoon
als haare Moeder waren, en zyn geheel Huishouden beftnurden, hadden reeds verfcheiden Minnaars gehad. Het was ech.
ter nog tot geen huwelyk gekomen; want dan beviel de Minvaar niet aan den Vader, en dan weer niet aan de Dochter;
rn daar zy in 's Vaders huis het zo goed hadden, en zusterlyk
met
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roet elkander leefden, zo toonden zy geen grootets lust voor
iet Huwelyk-,te bezitten. Intusfchen zou het eindelyk ernst

geworden zyn, zo dat de twee ouif}e op liet punt van trouwen f'tonden ; zelfs had men de geboden reeds laaren gaan ;
wanneer men flerk begon te werven; veele jonge opgefchootene .Nlansperfoonen als Soldaaten , en onder deze ook de
beide M+nuaars van Jncoa's twee pudfle Dochters ; wegnam.
)e lbieisjes weenden zeer, lieten zich evenwel troosten, en
beloofden tot den Vrede te zullen wagten. In den Winier kreeg het Dorp veel volk ter iukwartiering. Het wemelde
overal van vyanden , die evenwel den eigendom der Boeren
niet aanraakten, en wezenlyk oorzaak waren, dat JACOB'S Koop
vermeerderde. Hy was geduureude dien tyd weinig-handel
thuis ; zag Hechts nu en dan zyn Huishouden na, en verheugd e zich telkens, dat, ofchoon by twintig Soldaaten in quartier
had, echter alles heel geregeld en vreedzaam toeging. 1VIet
het Vooraar begon de Veldtogt weder; in het Dorp was het
eenzaam; Jcon bleef langer thuis; bezorgde zyne Landeryen;
en moest van fommige oude Vrouwen , nu en dan eenige
fchimpfchooten hoorera, die hein krenkten , nadien zy de eer
van zyne Dochters raakten. Toen hy op die praatjes wei
acht fcheen te (laan , verfpreidden dezelve zich hoe-nig
langs hoe meer door het Dorp; en een oude Boer verzekerde
hems eens hoog en duur , dat alle zyne Dochters, geene van
dezelve uitgezonderd, een onkuisch en ergerlyk leven leidden.
„ Niet ik , voegde hy 'er by , maar bet gebeele Dorp zegt
Let ; en het gedrag van u' e Dochters , en vooral eenige tel
meer zigtbaar wordende tekens , bewyzen het ten dui-hens
delykffe. "
JACOB Hond geheel verflagen over dit bericht. Zyne onbepaalde liefde voor zyne Kinderen had hem ooit een onbepaald
vertrouwen ingeboezemd. Hy konde, noch wilde, het gezegde
gelooven. Wanneer by echter, in haast thuis gekomen zynde,
elke Dochter afzonderlyk ondervraagd , en deze openhartig
hekend hadden, dat zy verleid waren; toen fleeg zyne finert
boven alle verbeelding. Hy vloekte op zyne doode Vrouw
dat zy hem zulke Kinderen gebaard , en op zich zelven,
dat by die gevoed had : en van dat oogenblik af ontweek
hem alle zegen ea geluk. Zyn eertyds vrolyk huis werdt een
buis vol traanen en jammers. Wanneer by zyne Kinderen aan
vraagde by dikmaals , als wanhoopend , in zich zelven -zag,
waai öm hy zo bitter geftraft wierdt? Waarom , onder zeven
Kinderen, hein geen één goed Kind was ten deele gevallen}
Om geene fchande en fèhaamre te ondergaan, waagde hy het
niet om buiten de deur te komen , en binnenshuis beklemde

hat

gezicht

op zyne verlooren en weenende

Kinderen

zyn

hart nog veel meerder. • Hy, het niet langer kunnende verdraagen , naut zyn flok in de hand , om een Leeraar in de nabuur-Q q 5fchac'
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Ich p te bezoeken, welke hein , als een zeer waardig Man,
nu en dan met d;: gronden van den Godsdienst vertroo3t had.
Toen by in 't midden van het Dorp kwam , fpeeiden eenige
Jongens aan het water. „ Kyk! Kyk ., riepen zy elkander toe:
daar gaat de Vader van de zevem Hoeren." Deze gezegden
joegen hein in zyn Klaaghuis te rug. Des avonds iiwam de
Amptsbode met het vreeslyk bevel, dat by des morgens vroeg,
niet zyue Doch^e^en , voor het Amptsgeric!rt moest verfchynen. liet geval was daar ook reeds ruchtbaar geworden , en
de Bode verzekerde hem, bovendien, dat zy allen zeer Itreng
gehandeld zouden worden.

Zonder een enkel woord van troost tot zyne Kinderen te
fpreeken, want hein ontbraken woorden en troost, ging hy in
zyne Kamer; opende de geldkist, eIt lag de volle zakken fiilzwygend op eene tafel, welke in de Kamer Rond. Toets hy
de geheele Kist had leeg gemaakt , riep hy zyne Dochters
tot zich , en zeide: „ Ziet daar, de ganfehe rykdom van uwen
„ Vader! Om u gelukkig te maaken heb ik dit verza„ meld. Ik wil aan het zweet en de moeite niet denken, die
het my gekost heeft ; want verwytingen kunnen de zaak
„ toch niet veranderen. Ik wil u dit medegeeven op den
„ weg der ellende dien gy thans moet bewandelen ; en kan
„ myn zegen u eenig nut doen, ooit deezen zal ik u mede„ geeven. Wy zyn voor het Ampzsgericht gedagvaard. God
„ weet welk eene verfchrikkelyke firaf u en my daar wags;
„ want het geval is ongehoora , is verfchrikkelyk. Wilt gy
„ zien, hoe men uwen armen onfehuldigen Vader martelt an
vreeslyk (laat? Wilt gy dat ?"
DE DOCHTERS . 6 God : neen ! ach ! neen!
JACOB. Wilt gy met hem, in het zwart boetgewaad, met
de brandende kaars, aan de Kerkdeur ?aan, en u van elk iaa.
ten bespotten , en in het aangezicht fpun>en?
Da DOCHTERS. Neen! neen! Leider flerven! Eerder dood!
JACOB . Neemt dus elk uw deel , en gaat nog dezen nacht
zo verre gy komen kunt. Trekt uwe verleiders na! Mogelyk
hebben zy medelyden met u; mogelyk kan dit geld hen van
den Dienst koopen, en zy met u nog gelukkig in hun land
leeven. Hier op deed hy haar nederknielen, deed een gebed
voor haar, en voor hem, en zeide vervolgens: „ Nu, gaat!
gaat ! ik heb gedaan wat ik konde; oreer kan ik niet doen!
Geen affcheid, want dit kan myn hart niet verdraagen.......
DE DOCHTERS. lidaar wat zult gy doen? Vader! Wat zal 'er
van is worden?
JACOB . Zo dra gy weg zyt, volg ik u na. Weest niet bezorgd, ik vind overal myn brood; want ik ben in vreemde
landen bekend. Gaat, Gods zegen zy net u! Bid voor my!

(Hy wilde naar zjn Kamer gaai; , de Dsrhter•s omringden
hen.)

AL-
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ALLE. Ach! Vader! eerst uwe vergeeving!
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Ik vergeef u alles Gaat in vrede! Gaat heen, bid
ik u, op dat ik ook wegkome 1
Nu liep by in zyn Kamer, floot de Deur ageer zich toe, en
leedt daar de wreedite kwellingen. I iy hoorde , hoe het ge.
wemel zyner kinderen van tyd tot tyd verminderde , en weende bitterlyk. By het telkens zagt opera en toe doen der
Huisdeur, zwol zyn hart , en by kon niet meer fchreijen ; hy
wierp zich wanhoopend op den grond, en voelde, hoe, by
eiken flag van de deur, een Kind meer van zyn hart werdt afgerukt. Toen alles í1i1 was, trad hy uit zyn Kairer. Twee
zakken met geld lagen nog op Tafel, de vyf overige waren
weg. Hy vermoedde, derhalven, dat 'er nog twee van zyne
Dochters in huis moesten zyn ; daar by evenwel niet langer
wilde wagten , als hebbende een afgryzen voor de fchande des
vaderenden morgens , zo beval by haar aan de belcherming der
Voorzienigheid; bluschte het licht uit, en floop, gelyk een
Dief, naar den Stal, alwaar hy zyn Paard zadelde, en voortjoeg. Toen by het Kerkhof voorby reed , hoorde by een luid
gefchrei. Het was maanefchyn; ook wemelde 'er iets op MARIA'S graf ; anders zou hy mogelyk gevloden zyn; maar na
ylde hy daar heen. By voad 'er zyne oudlle en jongfte Doch
Kinderen," zeide hy, ,, uw weenen baat niets. Waar--ter.„
fchynlyk behoort het geld aan u, dat nog op tafel ligt; gaat
„ heen en haalt het."
DE DOCHTERS. Houd het , Vader ! gy hebt het noodiger.
JacoB. Ik heb genoeg, en heb niet meer noodig. Haalt het,
anders verryken Vreemden 'er zich mede. Wat doet gy
hier
DE DOCnTCRS. Wy bidden onze Moeder om vergiffenisfe!
JACOB. (Zeer ontroerd.) NiaaIA vergeef het haar , zo als
ik gedaan heb! ...... Vaar wel! Zo na komen Wy nooit weer
by elkander. Kunnen wy niet naast elkander rusten, zo zullen
wy elkander toch eens wederzien !
By bragt zyne twee Dochters nu van het Kerkhof af, en
nam nogmaals affcheid van haar. Zy beloofden hem het geld
te zullen haaien, doch zy hielden haare beloften niet; want men
vond haar den volgenden dag (zo als by naderhand verffond)
aan den Dyk, by het Dorp, dood liggen. Zy eindigden haar
leven uit berouw, en waarfchynlyk daarom, om dat zy verleid
overigen geweest waren, die alle eest door haar-Itersvand
voorbeeld, en gesprekken, tot dien val gekomen waren. Dit
hadden zy te vooren aan Kaaren Vader bekend. De overige vyf
waren, waarfchynlyk , haare verleiders gevolgd ; maar haar
noodlot bleef den Grysaart geheel onbekend: nimmer heeft by
iets van haar gehoord. Mogelyk leeven zy nog, zeide hy,moge•
lyk zouden zy gaarne haar brood met my deelen, indien zy
wisten dat ik nog leeve.
JA.
JACOB.

-
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JAcor. bereikte, in dcnzelfden nacht, de grenzen nog, leefde
daar zonder Benig oogmerk, of iets te doen; want by vond
nergens rust, nergens vreugde. Ily had oortrend twee duizend
guldens medegenomen , had in het land, daar by naar tee
ging, nog veelti fchulden te vorderen, die by ook alle ontving ; maar daar hy niets verdiende, telkens van de eene plaats
raar de andere trok , zyn kommer door den drank trachtte te
verdryven, en eindelyk een vollagen Dronkdarc wierdt , zo
moest zyn geld ook telkens verminderen. Tien jaares daar
na liep by reeds, van de eene plaats tot de andere, bedelen.
IIy deed zulks lang. In Alunchen werdt by door het gerecht opgevat, en, als een buitenlander, op de grenzen van
zyn Vaderland overgeleverd , van waar by tot in zyn Dorp
gevoerd werdt. Hy ging gaerne daar heen, wyl by naar wel
voor llraf vreesde , maar ook de rest van zyn Capicaal daar
hoopte te vinden IIy bedroog zich echter in beide gevallen.
Zyn vlucht werdt niet eens aangeroerd; de firaf, op de misdaad
zyner Dochters geheld, was door de Wetten vernietigd, en kon
derhalven nu zo veel te minder aan den Vader voltrokken worden.
Waar toen hy naar zyne agtergelaatene goederen onderzoek deed,
bewees }men hem duidelyk , dat by geen penning te eifciren
had. Zyne twee Landhoeven waren , in den beginne , door
anderen befluurd ; maar toen • inden zwaaren Oorlog, by de
rooie duurte, de Beltuurders van dezelve niet langer met die
zorg belast wilden zyn , toen wierden de beide Boerderycte
aan den meestbiedenden verkogt. Daar zy echter zeer verwaarl o osd waren , en 'er verfcheidene belastingen van betaald moes
worden, zo werden zy voor een geringen prys verkogt, tiet-ten
welken de fchulden betaald wierden.
Iemand, zonder geweeten, had de twee zakken geld, wel
ongelukkige Dochters hadden lasten liggen , hei -kedtw
weggenomen ; want toen het Gerecht de goederen van-anelyk
3Acoa opfchreef, werdc 'er geen penning gevonden ; en by
moest zich nu ook in het Dorp, in het welk by eens de ryklie Boer geweest was, niet bedelen ophouden.
Eenige medelydende Boeren bouwden hem eene kleine Hut,
in welke by nog woonde. In het begin kreeg by veele aalInoefen; maar wanneer men, in het vervolg, zyn gezicht gewoon was geworden , kreeg by weinig. I Iet graf van zyne
DIARIA kon by ook niet neer bezoeken , want een ander rustte
xeeds op haare plaatfe, en haar gebeente lag, onder duizend
anderen, in het Knekelhuis. De twee Zelfmoordpers waren
agter den muur van het Kerkhof begraven ; en een hek van
doornen flond op haar Graf. Zomtyds plukte by 'er eenige
wilde Roozen af, en wanneer hem de doornen Haken, dan dacht
17y : „ myne Kinderen deeden ook zo,"
Nog heden voelde by zyn lyden en jammer, in al des.
Geen tyd was verinogend genoeg geweest .,
2ciis tle:kte.
ors
-
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oui deze te lenigen. Dan alleen voelde hy (volgens zyn ge tuigenis) nog iets van het meufchelyk vergenoegen, wanneer
hy eenigzins belchonken was : maar heete , bittere , traaneu
weende hy dikmams, wanneer hy, voor iemands deur bede
deze of fbortgelyke uitdrukkingen moest hooren -lend,
„ Ha! daar is de Vader van de Hoeren ; geef hein een ftuic
brood."
ik voelde (dus eindigt de Heer SPIES zyn Verhaal,) den na.
druk van deze verwytingen, in al haare kragt : ik wilde hem
alles geeven wat ik by my had; doch hy weigerde het. „IIad ik
zo veel geld, zeide hy, dan zou ik my zeker dronken drinken, en dan koude de dood my, in myne dronkenfchap, ver•
rasfen!! En hoe zou het dan met myne hoop, met myn toekotuftig geluk, hier namaals, flaau? Als ik honger heb , dan zal
ik aan uwe deur kloppen ! Voor heden .....û God ! mogt ik
zeggen voor altoos! heb ik genoeg! "
De Voorzienigheid verhoorde zynen wensch ; want twee
veeeken daarna overleed hy , in de armen van den waardigen Leeraar, die, op myn verzoek, hem als Vader had aan genolnen.

01OEDERLYKL' RAAD.

zyt dan eindelyk, myne lieve THEREsa! tot dien grootgin,
belangryken en zorgvollen , flap getreden ! een flap ,
G
zo gewigtig voor eene braave en deugdzaams Vrouw!

Uwe tederheid is voldaan; de Eed uw' lieven mond outgieeden;
een Eed van I-luwelyksmin, een Eed vair liefde en trouw!
Dan, ik verheug my ook tevens in uwe wyze keuze, daar
uw heil altoos myn verlangen was, uwe wellust myne vreugde
uitmaakte. Fly, cie Man, die uwe borst, door zyn voorbeeldelylt Character , griefde, is uwe achting dubbel waardig, daar
hy de Vriend der deugd is, en de achting van alle braava:a
wegdraagt.
Dan, myne waarde TIIERESE ! fchoon uwe Echt my flreelt, en
ik myne Moederlyke goedkeuring in alle uwe braave handelingen aan u verleene, vergun echter uwe tedere Moeder, dat
zy u nogmaals haar hart , haar wensch, uw heil, openbaare;
op dat uwe Echteiland den [land der zaligen op deeze beneden
alles moge evenarren. Ach! mogten myne welmee'-wadrelin
pende raadgeevingen u waarlyk gelukkig ,naaken!
Bemin dan , doch acht no meer, den Lieveling van uw hair,
laat reine, zuivere , belanglooze vriendfchap niet opregte
tederheid gepaard gaan, voorkom, zo veel in uw vermogen is , uws Echtvriends drol: en fmart , en laat eene wyze
soegeevendheid altoos aan de zyde uws cerbieds staan ,
wees
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wees edel , wees opregt, in alle uwe diaden en handelingen , .
en vermy altoos alle ztuke beginzelen , waarvan de gevolgen
maak nimmer
zyn dat rampzalig , haatelyk huiskrakeel,
voed
uw werk van die zo haatlyke, geheimhoudingen,
neen leef altoos
nooit eenige onberedeneerde jalouzy,
naar de wet der orde , op het heer!yk voetfpoor van een

Christen.
Vooral, weer uit uw teder hart het merk der fioode huichelaary ; en, ach myne dierbaare 1 als ooit eenige ramp uwen za
Echt tinogt ftooren ; als gylieden u genoodzaakt ziet om-ligen
uit den bitteren rampkelk te drinken; deel dan, met eene edele braafheid , dien rainpfpoed met den Vriend uws harten;
draag zorg dat by nooit ostydig de tael der wanhoop uit uw'
lieyen mond hoore; de «wanhoop voegt geene Vrouw die has
ren pligt bemint; neen ! als de ftormwind van onfpoed over
uwe hoofden loeit, wend dan een hoopend oog naar boven;
en Hy, de Aardsgoe'heid, die het wezenlyk geluk van zyne
fchepzelen altoos beoogt, hoort ook de verzugtingen van liefde, en op deugd gegronde Huwelyksmin.
Laat dan de zuivere en onbevlekte Godsdienst u ten troost
verílrekken in alle de omstandigheden van deeze beneden -wae--

reld.
De Godsdienst is de Zuil van 't achtbaar Huwelyksleeven,
daar zy niet het geluk der blyde Echtelingen vergezelichapt is.
Met haar, en met haar alleen, kan de blyde voorfpoed nooit
zich van uwe zyde begeeven, daar het liefdevuur in eiken
leevenskring uieer en meer ontgloeit.
Zy maakt de grysheid jong, zy is de vraagbaak voor meuschlievLndheid en deugd , en kan de Zomer aan den laatften
herfstdag paaren.
Het is de Godsdienst, die alle rampen , hoe fel zy woeden,

verkeeren

doet

in

vreugde; ja

het

eenstemmige gevoel zelf doet

zy aan het 11111e graf nog gioorén, daar, by her rillen van den
dood, de dood haar magt gevoelt ; en, hoe doet zy haare zagte
item aan de fponde van liet treurig Sterfbed hooren; zelfs by
den laatileu fuik toont zy ons haare volle kragt.
Bemin dan , myne Dogter ! den Godsdienst in diervoege,
en te geiyk niet hem, net wiep uw heil en geluk zo teder is
verbonden; en leert beiden, door het Geloof in Jtaus Godsdienst, de flerfly,!kheid overwinnen.
Dan, roept u eene andere pligt, namelyk die van Moeder,
laat clan zy, die thans ook nog van u met den lieven naam
van Moeder mag genoemd worden, u nog eens ten raad en
troost verlirekken.
Ach! myne TITERESE! niets is ep deeze beneden -waereld, op
het gedugt Heeldl, rampzaliger , dan het groote pligtverzuiun
cener Vrouwe in het zcrgen voor haar teder Kroost.
Ze
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Zie daar dan, myn Kind! lees en herlees deeze regelen myner Illeederlyke liefde; lees dezelve met het eigen liefdery!,e
oog, waarmede myn hart die aan u fchreef; en, heeft zuivere
Huwelyksmin uw teder hart doorboort, laat egter nooit waars
Kinderliefde uw hart, noch blanke deugd uwe zyde, begee-

ven.
Mogt deeze taal een les voor 't hart der Yeugd verftrekken,
Die vaak, door geile drift, de kragt der Deugd beteonmt.

ZEDELYXE BEDENKINGEN.

immer is het by den begerigen, ,, het is genoeg!"
De
Gierigaart word nooit verzaad, altyd haakt by naar meer.
Nnner
Altyd firekken zyne begeerten uit om nog meer te
bezitten, offchooe by zyn overvloed zelfs niet beheeren kan.
De Gierigaart is als een Waterzugtige, die , hoe meer by
drinkt ,des te dorffiger word. — Dan, zyn de Vorften der aarde
niet veelal den doriligen Waterzugtigen gelyk? Nimmer
word hunne heerschzugt voldaan, nooit is hun magt zo wyd
uitgetlrekt als hunne begeerten ; al bezitten zy nog zulke uit
zulke uirgeftrekte Landen, altyd-gebridHfchapyn,og
haken zy naar meerdere, en zyn begerig om hunne Heer
uit te breiden. Nooit kunnen hunne-fchapyenwdr
Bezittingen te talryk worden; maar, zo net fchynt, wel hun
volk, offchoon des Konings heerlykheid bel aat in de me.
nigte zyner onderzaten; want alle luister en hcerlykheid des
Konings moet wel ras ophouden , zo dra het en Land
aan Inwooners begint te ontbreken. Dan, men zou zeggen , dat
veler Vonten volk al fchielyk te talryk word , als men in
aanmerking neemt, hoe ligt en hoe vaak zy worden uitgezonden, om andere Volhen aan te valen; om andere te beoorlo.
gen, met welke zy niet te hellen hebben, of van wie zy nooit
eenig leed ontvingen.
Het is alleen genoeg, dat deze
Landen hebben , naar welke zy begerig zyn.
Dan word
'er een menigte Krygsknegten uitgezonden , om die Landen
te gaan veroveren, of te verwoesten, wanneer men den geringften weerfhand bied,
te vermoorden , alle die de
stoutheid hebben zulks te durven bedaan.
Dan worden tal.
ryke Legerbenden uitgezonden , mu onnoozelen te fagten
onschuldigen aan te vallen , en te moorden waar van
zy nimmer leed ontvangen hebben, door welken zy noc `. t
zyn beledigd geworden. Dan flaan menfchen tegenfis
menfchen op , welke nooit iets perfoneels tegens elitand
ren gehad hebben .--r-, welke elkanderen nimir?r gezien
--

,
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nooit gekend hebben. Is dit betamelyk?
Is dit Voormoeten uwe wenfchen, uwe begeerten, zich zo
flelyk?
wyd uitfirekken, dat zy, om vervuld te worden, de Levens
van zo veele duizenden uwer Inwoonderen vorderen ?
Zyn de Levens zo veeler duizenden dan by u lig; geacht,
van zulk een onbedenkelyk geringe waarde — te meer,
daar gy boven dit alles nog zo vaak geleerd hebt , dat de
oorlogen de fchatkisten tot den bodem toe leeg putten?
de Inwoonders dood arm mai^en? terwyi, na iet fluiten van
den Vrede, meestal. het veroverde van weérzyde word te ruggegeven; of zo 'er door den Overwinnaar nog iets behouden
word , is het dikwils van zo eene geringe waarde , dat het
gewis niet verdient daarvoor een enkelen droppel bloed te
o ! Gy Voríten der aarde, denkt vry dat het
ftorte,.
bloed uwer Ingezetenen zo dierbaar, zo kostelyk, is ais het
uwe, en gedenkt daarom ook, dat, daar Gy en uwe Inwoon
Benen gemeenes Schepper hebt, Gy voor Hem ter ver -ders
zult moeten komen, en wee uwer dan, zo Gy u-antwordig
niet zult kunnen verantwoorden
Heeft niet eenti kwalyk geplaatfte eigenliefde den grootfien
invloed

op

onze verkeerde handelingen?

De Luiaard gaat met eenen langzamen tred ; doch met rasfe
fchreden haast hy tot zyn bederf.
Voor den mensch is 'er geen zwaarder, geen moeilyker, werk,
dan zich zelven in 't ongelyk te feiten. Zich te ver
zwaarfile wat wy ons kunnen opleggen; al be--ordeln,isht
gaan wy ook met de daad de grootfte dwaasheden, wy zullen
ze niet dan met de grootfte moeite bekennen, ons dat wy nooit
of zelden dat vermogen op ons zelven kunnen oefenen, om ons
zelven te veroordeelen.

Hoe verkeerd redeneren wy vaal., en onze verkeerde redeneringen florten ons vaak in veele ongelegenheden , en berokkenen
ons niet zelden onoverkomelyke en zeer drukkende rampen.
Een mensch kan zich nergens veiliger op verlaten , dan op de
getrouwe Leidsvrouw , de Rede ; deze moet hy gehoorzamen ,
deze alleen moet hy volgen.
Hy , die doof is voor de fiem der onderdrukten , begaat
Bene onverantwoordelyke misdaad, en heeft te dugten, dat men
ook zal doof zal zyn, als hy in ongelegenheid komt; maar hy,

die de item der verdrukten hoort, heeft grooten loon te wag-

ten.
C . V. I. G.

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

XESPIEGELINGEN OVER DE WERKEN GODS IN DE NA•
TUUR , GESCHIKT 0M DE ONEINDIGE GROOTHEID
VAN DERZELVER 1\IAKEK DAAR UIT TE. LEEKILN KENNEN.

(Vervolg en Slot van bi. 408.)

D

at de Grootheid van den allesvermogenden Schepper
met geen minder luister uitblinkt in het voortbrengen van onnagaanbaar kleine, dan in de ontzagbarende
,gruote Werken zyer Almagt zagen wy reeds in onze
roorige Verhandeling, en hoe het, zonder de daar omtreni onwederfprekelyk genomen proeven, volfl;rekt onge•
loofbaar zou zyn, dat het dierlyk leven, zo eng beperkt,
vaak binnen zulk ten nauwer omtrek befoten :oord ;
wart wie zou het kunnen gelooven, zag men 't niet mee
eigen oogen , dat 'er zulke kleine Waterdiertjes zyn ,
waar van 'er eenige honderd geen meer plaats bellaan dan
yan eén e>>kele-i Zandkorrel, van welke liertjes men 'er
by duizenden n één druppel vuil !ootwater ontdekt ?
Is het wel te glouven, dat zulke Diertjes kunnen leven
en werkzaam zyn indiervoege gevormd , om zich wil•
lekeurig van de eerie naar de andere plaats te bewegen?
Dat de Groote Werkmeester hun met z )danige ver.
fchillen ie \Verkruigen heeft befch )aken , waardoor zy
vlug , zeer vlug, in zich te bewegen zyn? --- Werkruigen, gefchikt om zich te kunnen voeden , hun getlagt
voort te teelen en te onderhouden ? Hoe kuultig moet
zulk een Werkmeester niet wezen, welke dusdani e klei
ne gewrogten kan voortbrengen , en daar aan leven en
werkzaamheid fchenken! --- Hoe onnadenkelyk doors
ziende is dat oog, 't geen ze. tot één toe gade flaat, in
órde nagaat, alle derzelver bewe;gi.naen en werkingen regelt ! — Dat alziend Oog is de Atwyze, Alwetende en
Almagtige God. — Dat Wezen slaat toch alles gade —.
r
en
0ENG. 1794. Nv. 14.
;

- —

592

IESPIEGELINGEI^

en het betoont zyne Grootheid veelal in zulke dingen,
die onze opmerking niet eens waardig fchynen. — Dit
alziend Oog haat al:ernauwkeurigst alles gade, tot in de
geringíle omftandigheden toe. — En waarlyk in dat
fcllynbaar veragtelyke is zo veel fchoons verborgen, als
men 't nauwkeurig befchouwt , dat het onze opmerking
dubbel waardig is.
Dan, hoe vermakelyk de befpiegeling dezer kleine voorwerpen, in derzeiver werking, beweging , en onnoemelyk getal, beschouwd, ook zyn moge; nog veel aangenamer is het, de Natuur in hare byzondere en verborgen
werkingen na te gaan; want, offchoon de gewrogten van
Gods Almagt omtrent zyne Werken in 't klein zo menigvuldig veele zyn , dat een milloen var, dezelve zich
zoms in een enkelen druppel water bevinden ; hoe ver
deze befpiegeling ook zy , nogthans moet zy-makely
zwigten voor die ons de Natuur in hare werkzaamheid
vertoont. — Deze is eene onieegbre bron, welke men
nimmer kan uitputten , welke ons vermaak in dezelve
te beípiegelen geltadig uitgebreider maakt , en den eer.
bied tot den Schepper vermeerdert. --- Het is niet te
zeggen, welk eene ryke hof dit vak, het onderzoek, om
de Natuur in hare werkzame bezigheid na te gaan —
het is niet te zeggen , welk eene ryke hof ter befpiegeling dusdanig een onderzoek oplevert ; want nergens vind
men de Natuur ledig — overal vervuld , overal werkzaam.
In het vloeibaar Element, overal waar men zoet water
vind, onthouden zich millioenen van Inwooners , welke
aldaar als Vogtbewooners flegts een kort verblyf houden,
daar uit verhuizen, na dat zy van haat zyn veranderd,
en even als ontelbare Voikplantingen andere gewesten gaan
opzoeken; by voorbeeld, gelyk als de Muggen, voor welke het water flegts dient om haar geilagt uit te breiden ,
en dan leven zy voortaan in de ruime lugt. — Wie
zou kunnen denken, dat het water gefchikt is, om het ge
te vermeerderen van een diertje, dat , na zyne geboot=-flagt
te, geen oogenblik daar in kan vertoeven, of het is voor
hetzelve doodelyk ? Buiten dien zyn 'er nog onnoemelyk veele kleine diertjes, die in het water worden
uitgebroeid, en buiten het water in de ruime lugt leven
-- diertjes verbazend klein , en zo uitnemend teder,
dat ze oogenblikkelyk in het vloeibaar Element hun.
nets
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tien dood vinden , en zelfs, zo dra de dampkring maar
vormtig word, overal verborgen ic ±ruilplaats zoeken, om hunt

leven te betchermeu, dat teven water of vogt niet beftand
is. Deze Diertjes ontvangen nochtans in het water
hun leven; want in alle w,rers, openflaanvie aan de bloote 1ut , vind men de plaatzen , die de «'yze Schepper
gefchikt herfr, tot vrugtbaarínaking van tie Eitjes, welke door deze diertjes daar ter uitbroeijing gelegd worden. — Millioenen,onnoemelyke millioenen, dier fchepfeltjes kan men aldaar ontdekken.
Onnagaanbaar
kleine Vliegjes, voor het blouse oog onzigtbaar, welke
wy in groote menigte met de lust inademen , zoeken , door eeri zeker in1iinét gang dreven , by geheele
zwermen, hier de bekwa tulle plaatzen in her water, om
aldr Mintic Eitjes te leggen — juist zulle die een géfchikt voedzel voor de uitgebroeide jongen opleveren, we.'=
ke door de warmte der Zon fci!ielyk uitgebroeid worden. Een zeker flym befluit deze Eitjes, waar mede
ze aan 't een of ander vastgehegt worden, om de weg
beweging van 't water als ander--dryvingoew,
zints, te beletten. De Diertjes, welke dan het eerst te
voorfchyn komen, zyn Wormpjes , onbedenkelyk klein,
echter 1Vaterdiertjes, die fterven zo dra zy buiten 't water zyn. Deze \Vormpjes í:yn wederom onophoudelyk
werkzaam , en bereiden zich om een geheel ander ge
naalt van hun onderícheiden , voort te-ílagt,enér
brengen ; een g,flagt juist van een tegengellelde natuur
als zy zelven zyn , eet vliegt :d ;vetlaat, dat in de drooge
luryt leeft, terwyl zy z We in liet water leven, en een
geflagt van \Vaterdierrj s uitmaken; deze bereiden voor
zich een zoolt van Wotuingjts, op de wyze van kasíjes
toegel eld; die uit zeker lym of tlyinagti e [tof beitaan ,
aan de einden ongefloten, waar zy uit- en inkruipen. —
Daar na , met eerie fchil als omwonden , keeren ze
weer van onder , waar ze Genien tyd hun verbyf gehouden hebben , naar boven , bedekt met eerie huid df
fchil. H_t hoofd vertoont zich , evenredig liet lichaam,
ongemeen groot, zwarte uitpuilende bogen , twee hoorn
bosjes op onderfcheih en plaatzen van 't-tjes,hairn
lichaam — een slaart met boritels op het einde, welke
fit art met olieaeetig voze o,nkle, d is, waar door ze op tiet
water dryven ; dienende deze voor cn zourt van kurk,om
voor te komen dat ze niet zinkei; flekeiade de hoofden
Rr s
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naar boven , terwyl ze op de oppervlakte des Waters
voortzeilen. ,.- Zo het olieagtige , op welk zy dryven,
opdroogt, dan maken zy met vogt uit den bek die deel
wederom nat , die droog geworden zyn. Eenigen-tjes
tyd in dien ítaat doorgebragt hebbende, ondergaan zy weer
eene zonderlinge verandering. Zy leggen hunne oogen,
hoornen en ílaart geheel af, en zie daar, zy komen te voor
gedaante van gekorven Diertjes , leven in een-fchynide
geheel verfchillend Element, dan daar zy 't eert { e leven ontvingen. Zy worden vliegende Diertjes, zy worden Muggen, en nog veel kleinder gekorven Diertjes , die met
tallooze zwermen door de Lugt zweeven , in de fchor•ntte
gedaante, cierlyk met pluimagien en vederbosfen uitgedoscht, die als kroonen op hunne hoofden pronken, terwyl het weefzel hunner lifchatnen en vlerken in fynheid alle verbeelding te boven gaat. — floe veel —
hoe onbedenkelyk veel, zou 'er van deze diertjes , van derzelver byzonder zamenflel,de ftruktuur, het maakzel hun
uit- en inwendige deelen , met één woord, als ik-ner
alles van fluk tot ftuk wilde ontleden , hoe veel zou
'er niet van te zeggen wezen?
dan dit zou het kort
bePtek eener byzondere Verhandeling te buiten gaan.
Liever zal ik dan de aandagt myner Lezeren bepalen by
de werkende Natuur zelve, zo als deze onafgebrooken
bezig is in voort te brengen, in fcheppen, en alles in de
beste orde te fchikken.
Hier ziet een nauwkeurige Waarneemer de Natuur da
werkzaam bezig. Elke gedaante verandering-delyk
geeft hem nieuwe flof om zich te verwonderen , en tevens de gefchiktfte gelegenheid, om zyn onderzoek voort
te zetten , en zyne kundigheden te vermeerderen. Men
kan , de vereischte opletten heid gebruikende , dadelyk de
Natuur hare Werkingen zien verrigten, de gedaanteverandering nafporen. Uit de Eitjes kan men de Wormpjes
zien geboren worden; deze ziet men een wyI tyds in cie
gedaante van Waterbewoonders in dit Element leven -- tot
zo lang zy zich tot den dood bereiden. Zy maken hunne
eigen graven, beí}ellen hunne begravenis, .---. en, 8!
wonder! kort daarop ryzen zy met hunne graven naar
boven, verryzen uit den dooden, verfchynen met eene geheel nieuwe gedaante, ongelyk luisterryker dan de voorige , en verftrekken tot het fchoontte zinnebeeld der
Opílanding. •-- Zo werkt de Natuur, en is onafgebro•

ken
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ken bezig, om de fchoonl}e, de verbazendite, wonderen
ten toon te fpreiden.
Dan, wil men dezelve nog duidelyker in hare werk.
zaamheid nagaan, dan moet men vooral zyn onderzoek
bepalen by de onderfcheide zoorten van Zouten. --.
Flier doet zich een verrukkend veld ter befpiegeling op,
zo ryk in voorwerpen , dat men verlegen Raar, welke
te verkiezen — tot welke zyne aandagt het eerst te bepalen. --- Ik zal 'er flegts voor deze Verhandeling uit
zo een ryken voorraad twee of drie uitkiezen, welke my
zo eenen overvloed van f{of zullen opleveren, dat zy my
verleen maken, om alles in zo een kort bcftek, als deze
Verhandeling vordert, te kunnen beperken.
Dor de Scheikunde word ons geleerd, dat de grond.
beginzels , waaruit de Wezens hun beftaan ontvangen ,
zich niet laten vernietigen , hoe men derzelver deelera
ook ontwikkele, of tot welk eenen iaat ook brengen mo.
g ^. Het vuur zelve kan ze niet verdelgen, terwyl ze door
de Scheikuoie en door hare bewerking verfchillen-

de gedaanten verkrygen , maar in wezen niet veranderd

worden. Van aart en natuur blyven zy dezelfde. Even
gelyk het aardachtige, laat zich het zoutachtig, grondbeginzel nimmer verldetigen. In het Ryk der Groeibare
worden , de balfamike , hartsachti^e en vlugge olieachtige,
deden al het ontvlambare, uitgedreven; deze vlugge dee.
len verfpreiden zich in de Lugt, en alom door den damp.
kril g ; zich vereenigende met de fvne Lugtdeeltjes, die
zy ontmoeten , terwyl het zoutachtig grondbegiuzel in
wezen blyft , en zich door geene branding laat vernietigen. Deze eerE'e beginzels der dingen zyn onderfchei:aen
in aart en natuur, naar de onderfeheiden Wezens, in welke zy huisvesten ; wederom hebben eenigen zeer veel
overeenkomst met elkanderen. --- De verfchillende Zouten verdeelt men naar derzelver byzondere werking, beflaan , en eigenfchappen. — Men leert derzelver onder•
fcheiden aart kennen door proeven op byzondere onder
daarmede te nemen. Alle Loogzouten bezitten meest-werpn
dezelfde Eigenfchappen, en kunnen door hunne byzonde.
re werking als zodanige van de andere zoorten genoeg
onderkend worden. Van gelyken ook de zuure Zouten,
welke eene zeer verfchillende, en tegenovergeflelde, werking, dan de Loogzouten, hebben. — Deze twee onder
dingen zyn volflagen vyan--fcheidgronbzls
Rr3
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den, zo dat 'er altoos tusfchen hen een hevige twist
heerscht , welke met beider dood eindigt, en hier uit
ontftaat een derde zoort , geboren uit de flooding dier
beide, het geen een volmaakt evenwigt werkt, door welke alles in ltand gehouden word.
Deze zyn voorname Onderwerpen, omtrent welke liet
ouderzoek van lederen nauwkeurigen Waarneemer der Na
verkeert, en deze Waarneeming ontdekt hem ver--tur
bazende wonderen. — Zo dra by begint met onder
vind by dadelyk de Natuur in hare werking-zoekn,
bezig — zy verzamelt, zy vormt , fcheid af, en eiaar
men te vooren niets ontdekte , daar komen wezens te
voorfchyn. Ongelooflyl: fchynt het, 't geen men bv de
Cristallifatie der Zouten ziet gebeuren; dan de bevinding
overtuigt den naar(ligen Natuuronderzoeker van de vol
waarheid. — Flier heeft de juistite orde, en-komenft
de netfie fchikking, plaats; eene fchikking, die dein fchooníten cieraad verfpreid , zo fchoon, als men ergens ir, de
voorhanden zynde fchepfelen ontdekken kan.
Dan, om de Natuur dadelyk te zien werken, lost men
de Zouten , van welk zoort men wil, in genoegzaa°r, water op; van deze ontbonden lof doet men één of twee
druppels op een glaasje , het geen men warm n aakr, en
uitdampt tot de Cristalfchieting. Als dan plaats: men 't
onder het Microscoop, wanneer men aanfl:onds ee!oe ver.
bazende werking en fpeliug der Natuur ontdekt. -Het zou waarlyk groot zyn , indien deze verandering ziel,
flegts bepaalde tot eene enkele éénvormige gedaante, zonder veel verfeheidenheids; men zou zich over deze één•
vormige regelmatigheid van werking moeten verwonde•
jen en verbazen. — Dan , tot hoe veel honger trap
zal onze verwondering niet fiygen , als wy de byzondere
zoorten elk op hunne eigen wyze zien werken, en deze
Werking zo veele verfchillende Wezens vormen ? -- Veele dier
zoorten krygen in de affchieting pylsgewyze figuuren. --^Anderen êr vertoonen zich als dobbelfteenen, of nemen
ruirswyze gedaanten aan — en op nog ontelbaar andere
manieren vormen zich andere Zonnen, alle op de getchil;t_
fie wyze , om daaruit het beleid , de grootheid , het
vermogen en cie wysneill, van den oneindigen, den groom
ten, Stieter der Nat, nr te onderkennen.
De Zr 3uá eu zyn dusdanige zelf({ andige Wezens , welke
in alle licha neen gevonden worden, die men weer in water
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uit byzondere lichamen ge.
ter kan oplosfen,
trokken zyn. Men bevind ze van allerlei fmaak. Derzel.
ver ontbonden deelen vereenigen zich op eene onzigt•
bare wyze met het water -.- deze zoorten, na dat het
vogt, waarin zy zyn opgelost, zo veel is uitgedampt,
dat het de Zoutdeelen niet meer ontbonden in zich kan.
houden, fcheiden dezen van het zelve onder allerlei gedaanten en figuuren af. — Doorgaans worden de Zouten
uit eene verbrande ftof van allerlei onderwerpen , die
voor de verbranding vatbaar zyn, door uitloojing van de
astb, met byvoeging van water, dat helder gemaakt is
door doorzyging, en uitgedampt tot 'er op de bovenvlakte
des Waters een vlies komt, getrokken. --• De Zouten zyn
voor het dierlyk leven, en tot de infl:andhouding van alles,
volftrekt onöntbeeriyk. — Zy bevorderen de voeding;
want indien het Zout in het voedzel ontbrak, zou het
dierlyk leven niet kunnen onderhouden worden.
Alles bewaart het] Zout tegen bederf.
Op onze
zintuigen, inzonderheid op (len fmaak, hebben de Zouten, door hunne prikkelend Ie kragt, een byzonderen invloed. Zonder deze was onze Tinaak en onze reuk geheel buiten werking. — By het fterven van eenig dier of
kruid , worden de fcihakels , welke de deelen onder.
hug zamen vereenigen, losgemaakt , en de geheele ontbinding volt hier op welhaast. -- Door de verrotting
fcheiden de ontbonden Zouten zich af, de vlugge deeltjes
vervliegen, en vereenigen zich met de Lugt; die niet vlug
zyn , met de aarde, welke daardoor vet en vrugtbaar
gemaakt word.
Dit zy voor ditmaal genoeg, omtrent den aart , werking en be(l:aan , der Zouten. Mogelyk zal ik , deze ftof
op een anderen tyd behandelende, opzettelyk daar overbreeder (preken. Myn oogmerk is thans alleen, de byzondere vorming van znmmige Zouten, zo waardig onze
nafporing, in deze Verhandeling aan te toonen, om te
doen opmerken, hoe aanbiddelyk wys de Schepper alles
gevormd heeft , en de Natuur aan een reeks van geregelde Wetten verbonden, tegen welke zy nimmer aan
Werkmeester der Natuur deze Wetten-werkt,nzyd
door wonderen opligt.
Een zeer opmerkelyk verfchynzel , op dat ik dit vooraf aanmerke , heeft 'er by de vorming der Cristalfchieting in de Zouten plaats, namentlyk, dat de Cristallen
altoos zodanig eene gedaante blyven behouden, als aan.
Rr4
zulk
----.

IRS PIE GEL ING EN

389

zulk zoort van Zout eigen is, 't geen men onderzoekt,
en, hoe dikwils ook in water opgelost, zy altoos de,
zelfde hlvven.
De B'nenmen van den Benzoin, gehaald door Sublimatie
uit de Gm van dien naam , zyn eigentlyk niet anders.
dan vlugge Zoutdeelen, die men op deze wyze bereid.
Men neemt eerrig grof geftampt poeder van die Gom,
plaatst dezelve in een pot op een zagt vuurtje, de pot
dekkende met een papier in de form van een Zuikerbrood. Van tyd tot tyd vergadert men de opgeheven
bloemen, die aan het papier gehegt zyn, dezelve met eerie
penneveer daar van afveegende , terwyl men intusfchen
reet een tweede papier de pot bedekt. Met deze bewerking gaat men zo lang voort, tot alle de bloemen zvrl
opgeheven. Deze gefublimeerde bloemen hebben de gedaante
van puntige en glinCterende pyltjes, welke een berken en
aanaeu3am.en geur van zich verfpreiden. Zy laten zich ge.
makkelyk in. water ontbinden; wanneer men nu een drup pel van dit warmgemaakte vogt op een glaasje onder het
iVlicroscoop brengt, zal men de aangenaamíte verfchynzels
zien vertooaten. Scherpgepunte pyltjes fcheiden r-ici) aan
de kanten af — oramiddelyk beginnen zich een zool
van boompjes, of heestertjes, te vertoonen, de takjes ver
ras krygen ze de gedaante van boschjes, van-leng;
pb iitaadjes. , vercierd met gebladerde telgjes, uitnemend
fch
^'t oog ; terwyl nog ene menigte andere voron voor
mineen plaats grypen. Schielyk verdwynt alles --- de
fchoone en kuu bg gevormde getlaante is weg, zo dra
het v .^gt is uiige roogd. -- Hoe groot is de Wysheid
var, d:n Grooten Werkmeester der Natuur, welke uit
uit deze voor 't bloote oog onzigtbare kleine-fclhirte
Schepping!
Dan, laten wy onze befpiegelingen voortzetten. — Als
men een druppel íterk Aluinwater, eerst behoorlyk warm
gemaakt, onder he Microscoop brengt, zal men eerre
oneindige menigte zeer verfci;ildende, maar niet min fraije,
figuu:r,-n ontdekken. --- Allereerst vertoont zich erne
donkere Wok, die een aanf}aand onweer fchyut te drigen; eerst zich aan den rand vastzettende, word zy daar
na, als dor een feilen wind, nu ginds dan herwaards
gedreven. Het onweer barst los, de Cristallen fchieten
als blixemfiralen uit: fc!hielyk verheft zich een berg, tegen welke de Onweerswolk aandryft. — Eindelyk ver
zich allerwege eerie ak,lige duisternis — de On--fpreid
weers,
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weersbui bedekt de ganfche uitgeflrektheid van den drup.
pel -- al de natuur fchynt in arbeid. — Geweldige bet
wegingen en beroeringen ontdaan 'er in de dik opeen.
gepakte \Volken, als wierden zy door een fellen Orcaan
gedreven.. Dan, liet onweer bedaart — de Wolken
verdunnen , de Lugt word klaar. Eenige dunne
Eireepjes, als Fyne pairtjes , welke kruislings over elkanderen liggen, vertoonen zich even als veeltyds de Hemel
met ligte lhriemen gezien word, nadat eerie Onweershui
heeft uitgewoed. — Dikwils laten zich veele zeer kleine halfmaanswyze ronde flippen zien , welke allerklei,rt±e
figuurtjes eerie flerswyze gedaante aannemen , voorzien
met ftralen die zich uitfchieten. Wanneer dan het v„gt
ruotendeels vervlogen is, beginnen 'er eerst veele rete
reep^n voorwaards uit te fchieten, tan iagcig ekarttl.i,
welke eene allerfchoonffie vertooning maken. — Lomwy
len vertoonen zich geregelde ryen Palen, of Palílàden -..
op den voorgrond ziet men een kunstig gewerkt tinrot.
— Dan weer ontftaan 'er fraalswyze Snippen , die zich
als Sterren en Staartflerren aan een klaren nemel vertoo.
nen , wonderbaar om te aanfchouwen; vertoonende aan
het Bezigt als een Hemel vol glinf}erende Sterren. Het
gebeurt ook wel dat 'er onder die fi;uuren regelmatige
Cristallen fchieten , dan alle in onderfcheide gedaanten,
terwyl alles den opmerkzamen Onderzoeker in opgeto.
genheid wegvoert wegens de fpeling der Natuur, en de
kunitige werking des Grooten Makers — intusfchen,
hoe verfchillende -deze vormingen ook zyn, zy blyven tog
altyd zich kennen , als uit den Aluin gevormd te zyn.
De opgeheven Kwik is een van de allergeweldigst werkende Vergiften , die aan ons bekend zyn. Zy verscheurt
maa en
de ingewanden en inwendige deelen, vreet door maag
ingewanden heen, even als of ze met Lancetten of
den doorfloken waren, verterende dezelve geheel en al; ver
vuur, en eindelyk een geweldigen dood. Ge -wekndht
-folverdinwat,Cslfchiengbrat,vo•
nen deze zich als gefpit[te Elzen, welker punten onge.
meen fcherp zyn. Andere Cristallen hebben de gedaante van
fcherpe Scheermesfen, terwyl een derde zoort als Zagen
getand is, allen wonderbaar gefchikt om te beledigen;
zo te beledigen, dat de wonden doodlyk zyn, naardien
de tanden van dezelve aan de eene zyde nederwaards, en
aan de tegenoverzyde juist omgekeerd zyn , dat is opwaards geplaatst, alle met fcherpe punten; zo fcherp ,
Rr 5
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dat zy by de minh:e aanraking beledigen , terwyl 'er nog
zyn van eene vierhoekige vorm , vertoonende zich in de
gedaante van fcherp gepuntte Spiefen. Nog een aantal
andere en verfchillende vertooningen doen zich op, die
alle veranderen, naar mate het oogt uitdroogt, en zich
nog onbedenkelyk fyner opdoen dan de voorgaande, ter.
wyl zy allen een fchoonen glans verfpreide^a, in lchoonheid
gelyk aan den Regenboog.
Wanneer men nu deze werking, deze vorming , in de
Natuur met een oplettend oog gadeflaat; en hoe zich alles volgens vast bepaalde Wetten in orde en rangfchikt,
moeten wy dan niet erkennen, dat eene onzigtbre hand
dezelve dusdanig beftuurt en regelt, dat zy zich in dier.
voege bewegen, om eene zekere gedaante aan te nemen,
en zodanig eene vorm te verkrygen , als hun door dat
onzigtbaar Wezen word medegedeeld, welk een Plan heeft
ontworpen , volgens welk alles in de Natuur geregeerd
wordt? — En waarlyk niets overtreft de onderzoeking
der milde Natuur in haare Schoonheid en Rykdommen,
om aan zulk een gefchikt einde te voldoen. — De Goed.
beid des Scheppers — de Grootheid van den Formeerder,
blinkt allerwege uit in zyne fchepfelen, verwekt eerbied
in het hart, lof in aller monden, en doet den Sterveling,
ten allen tyde , en by alle gelegenheden, zich tot zynen
Grooten Maker heen wenden: dit betaamt alle verícandige en redelyk werkende Wezens --- deze is de hoçgstbetamelyke bezigheid van ons menfchen , en daar toe
leid ons het nauwkeurig nagaan der dingen op, terwyl
intusfchen een flukswyze befchouwing ons vaak meêr
treft, dan de ganfche wyd openftaande Natuur. Wy moeten uitroepen: „ Onze God is groot en zeer te prezen ,
Hy doet wonderen in den Hemel boven, en op de Aarde
beneden. — Die groote dingen doet, die men niet doorzoeken kan. -- Wie, c God! wie is U gelyk in den
Hemel, en onder de Kinderen der flerken. — Gy hebt
alles met wysheid gemaakt, en vervult den ganfchcn He
mei en de Aarde!"

C. v. D. G.
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SCHEIKUN19IG ONDERZOEK VAN DEN i 1 WIVISCHEN
BOLUS (Bolus Armen); door den Heer WILIGLEIi.

§. t. /den heeft den Arrnesaifcl}en Bolus gewoonlyk 0n.
der de Talk - aarden, of onder de lighaamen,
welker voornaam beftanddeel Bitter-aarde is , gerangfchikt,
waartoe waarfchynlyk deszelfs fmeerachtige zachtheid aan
gegeven heeft. De waarheid hiervan door proeven-leidng
te onderzoeken, achtte ik de beste wyze om ter zeker
te geraaken.
-heid
§. 2. Ten dien einde nam ik eene Once van dezen Bolus niet eerie gelyke hoeveelheid gezuiverd plancaariig
Loogzout , deed dit wel ondereen wryven , en in een
fineltkroes een uur lang gloeiend houden. Hierdoor werd
deszelf roode klever in eerre grauwachti te veranderd.
Na dat alles koud geworden was , deed ik de Plof fyn
wryven, en met overgehaald water van aUe Zoutdeelen hev yden. -- By het onderzoek dezer Zout - oplofang
kon ik niets van eenige ontbonden aarddeelen ontwaar
worden.
5, g. Op deze dus bereide en wederom gedroogde aar•
de, go. ot ik twee Oncen iferk Vitrioolzuur , en liet al het
overtollig Zuur 'er op nieuw, to dat de lof be on te
gloeijen, van uitbranden. Het overblyfzel deed ik fyn
wryvren , en herhaalde reizen met overgehaald water afwaslchen, tot dat het water 'er fmaakloos afkwam. Dit
vocht had eene geele kleur en een flerken Aluir. fmaak. Ik
liet liet afzonderlyk bewaaren.
§. 4. Dewyl ik echter bemerkte, dat het aardagtig overblyfzel deszelfs roode kleur nog eenigzins behield , err
dus nog riet ten vollen gefcheiden moest zyn , werd het
slog eens met twee Lood zuiver Plant. Loogzout gemengd
en gebrand. Hierdoor verdween de roodheid geheel, en
het fcheen als of de fof wilde finelten. ik liet het der.
balven ten eerften uit de kroes neemen, fyn iveyven,
en weder met gedefhlleerd water afwasfchen. Dit water
zag 'er, eenige dagen lang, troebel uit, en liet bleek reeds
hierdoor , dat het Loogzout met eenige aarddeelen ver.
bonden moest zyn. I indelyk kon het toch van de aard.
delen door doorzyging gefcheiden worden , waardoor
men tevens alle Zoutdeelen uit de aarde afwaschte. Ik
bewaarde deze Loog tot nader beproeving.
-;
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S. . De Herby overgebleven aarde, gedroogd zynde,
woog 2 Drachmen q.4 Greinen; hier op goor ik 6 Drachmen

flerk Vitrioolzuur, en haalde 'er het overtollig Vitriool zuur ínet eene maatige hette weder af. Het overblyfzef
fyt; gewreven en met overgehaald water uitgeloogd zyn•
de, zag 'er zeer wit uit, en woog, na het droogen en
uitbranden , 2 Drachmen a Greinen, en bellond uit Kiez1- aarde. Dc doorgezygde Loog werd tot verder onder zoek bewaard.
9, 6. Ik nam vervolgens het eerfle affpoelzel, dat met
Vitrioolzuur bereid was (§. g.), en goot 'er eene oplosfing van phlogistisch Loogzout by, zo lang 'er zich een
blaauw neêrplofzel vertoonde. Na dat het zelve gezonken was, werd het door papier afgefchelden, uitgewas.
fchen en gedroogd. Het woog , in deszelfs blaauwkleurige gedaante, g6 Greinen, maar, na uitgebrand te zyn,
at3 Greinen. De Loog ,tot dit nederploffen gebezigd, bevat
volgens een te vooren gemaakt onderzoek, 19; Greinen-te,
Yzerblaauw, of y4 Greinen Yzerftof, dat door den Zeilpeen
getrokken werd. Dit van het opgegeven gewicht alge.
trokken , blyft de eigenlyke hoeveelheid Tzerdselen nog 3841
Greinen.
5 7. Uit de Loog, die hiervan afgezygd was en de
helderheid van water had, deed ik, niet eene oplos.
fang van zuiver Plant- Loogzout, alle aarddeelen, onder
Gene zeer witte gedaante , nedervallen , deed dezelve
fchoon uitwasfchen , droogen en uitbranden. Het was
Bene wezenlyke Alum- aarde, en woog i Drachme en
33 Greinen.
5. 8. Thans beproefde ik ook de Alkaline Loog, die
na §. 4. nog overig was. Na 'er Vitrioolzuur by gedrukt te hebben , vertoonde zy zich als cene oplosfing van
Kiezel - aarde. Het had naamlyk de gedaante van doorfchynende Styfzel. De daar uit verkregen Kiezel-aarde
woog, na uitgewasfchen, gedroogd en gegloeid, te zyn,
Drachmen 4 Greinen.
§, 9. Ook de tweede uitlooging met Vitrioolzuur (§. 5.)
bevatte Yzer , gelyk ligt te vermoeden was. Vooreerst
verkreeg ik, na de te vooren gemelde behandeling, 24
Greinen Yzerblaauw, dat, na uitgegloeid te zyn, 13 Gr.
bedroeg. Uit de overblyvende Loog werden vervolgens
nog 22 Greinen Aluin-aarde gefcheiden, die na het uit.
branden nog i 4 Greinen woog.
§. 10.
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5. Io. De Bellaandeelen van ééne Once 4rmenifchert
Bolus waren dus, volgens deze bewerkingen,
Kiezelaarde s Drachmen 6 Greinen (3. 5 en 8.)
Aluinaarde i --47 -(§. 7 en g.)
Y zerdeelen o
(§. 6 en 9.)
-- 5I --i

7 Drachmen 444 Greinen.
Verlies
154 -------^
Dit verlies moet men aan de waterdoelen toefchryveti ;
die de Bolus gewoonlyk bevat; want ik heb denzelven
gebruikt, zonder voorafgaande uitbranding.

1-let blykt dus, dat deze foort van Bolus zeer verkeerd
onder de Talk- Poorten gerangfchikt wordt, en dat men,
naar den aart van deszelfa bellaandeelen, 'er geen an•
dere plaats aan toe kunne wyzen , als onder de Kleifour ten.

AANMERKINGEN OVER HET LANG LEVEN EN DE ONTBINDING DER ZINTUIGLYKE LIGHAMEN; getrokken
uit het Werk van den Fleer WILLIAM SMELLIE,

getyteld: Philofophy of Natural History.
(Medegedeeld door den Heer aEINIEE RENBaiG, te Rotterdam.)

(Vervolg en Slot van bl. 55'.)
y menfchen en viervoetige dieren , vind men eenige
evenredigheid tusfchen de groeijing eu de levensja
doch by het gevogelte is de groei en het vermo--ren;
,gen van voortteeling veel fchielyker, fchoon zy evenre
langer leven. Sommige foorten van Vogels van de-dig
Gallinxfe orde kunnen van derzelver ledematen gebruik
maken, zoo dra zy uit het ei komen, en in een maand,
of vyf weken, daarna gebruiken zy reeds hunne vlerken.
Een F Iuishaan heeft, vier maanden oud zynde, reeds het
vermogen om voort te teelen ; doch krygt zyn vollen groei
eerst binnen het jaar. De kleiner Vogels verkrygen hare
volkomenheid in vier of vyf maandera. Zy groeijea
fchielyker en teelen vroeger voort dan de viervoetige
dieren, en niettemin leven zy evenredig veel langer. In
men-
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menfchen en viervoetige dieren is de levenstyd zes of
zevenmaal meer dan die van hunnen groei. Volgens dien
regel zou een Haan en een Papegaai, die binnen het

jaar

derzelver

vollen

groei

hebben, niet boven

de

zes

of

zcv^n jaren mo eten leven , doch de natuur floort zich
niet aan onze regels: zy fchikt hare werkingen niet naar
onze begrippen, of naar onze dikwils zeer verwaande gevolgtrekkingen ; maar tot inffandhouding der byzondere
foor ten, en tot handhaving van de algemeene balans van
het groot flelfel der levende ichepfels. oe Ravens, fchoon
binnen een jaar in Raat om voor zich zelven te zorgen,
hebben fomtyds meer dan een eeuw geleefd. De Gaaf
DE surFON onderrigt ons, dat 'er Ravens , in verfcheiden
plaatfen van Franl:ryk , dien buitengewonen leeftyd bereikt hebben, en dat zy, ten allen tyde en in alle landen, voor langlevende Vogels gehouden zyn.
„ Arenden , zegt de Heer PE1 N1NT, zyt. opmerklyk
„ wegens hunne langlevenheid , en het vermogen ons
„ een langen tyd zonder vuedlel te kunnen bellaan.
„ Een gouden Arend, dien de Heer owi=.tv HOLLAND ne„ gen jaren lang gehad heeft , was twee -en • dertig ja,, ren in het bezit geweest van den Heer, die 'er hein
een gefchenk van deed; maar hoe oud by was, toen
„ deze laatuie hete uit Yrland kreeg, is onbekend. Die,, Vogel leverde een bewvs van de al.dere opmer„kin`;; want , door etn vert in van de dienstboden
,,bleef by een-en- twintig dagen zonder eenig voed(zl hoe„ genaamd." De Pelikaan, die, gedurende de regering van
Keizer MAXIaIILIAAN , te Mechelen in Braband gïiouden werd , was , naar liet algemeen gezegde, tagtig
jaren oud. „ Iiet .;een uien van den ouderdom der
„ Arenden en havens verhaalt , (zegt de Heer WIL.
,, Luna-a W) g=at a': e gcio f te boven; doch het is eg.
„ ter zeer zeker, dat deze Veegels ongemeen lang leven."
g)uiven heeft men gezien, die twintinn en twee. en- twin.
tig jaren leefden ; zelf leven de kleiner Vogels zeer lang
in evenredig ; eigil van deft tyd harer grocijing, en van het
snaakfel van derzelver lighamen. Goudvinken en Cysjes
leven dikwils, in kooijen , vyftien, twintig en zelf drie-entwintig, j:lren.
Vihen, welker gebeente meer kraakbeenig is dan dat
van menfchen en viervoetig gedierte , hebben langer tyd
noodig um lerzelver volkomen grocijing te verkrygen,
en zeer velen van dezelven leven uitermaten• lang. Ges ,
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1`vEr, meldt van een Karper in Duitscliland;, die hy wist
dat honderd jaren oud was. BuFior1 berigt, dat hy, in
de vyvers van den Graaf DE AIAUREPAS , Karpers gezien
heeft, die honderd en vyftig jaren oud waren, en dat
zulks op de allervoldoenite wyze bewezen werd: hy maakt
ook gewag van Bene andere , die by onderílelde twee
honderd jaren oud te zyn. Twee manieren geeft men aan
de hand om van de jaren der Visleden verzekerd te wezen, naamlyk uit de ringen der fchubben en uit de overdwarfche doorfnyding van derzelver ruggegraten. Wanneer de fchubben van een Visch door het Microscoop
onderzogt worden , bevind neen dat die bellaan in een
aantal van ringen, de een binnen den ander, gelykende
eenigzins naar de ringen, welke men ziet by de overdwariche doorfnyding der boomen , waar uit men derzelver jaren kan berekenen. Op dezelfde wys kan men het
getal van de jaren der Visfel:en opmaken uit liet getal
der ringen van hare fchubben, rekenende voor ydere ring
een jaar van deszelfs beílaan af. De jaren van BCTFFON'S
Karper werden genoegzaam bevestigd door het getal der
ringen. De ouderdom der Visfehen, die geen fchubben heb.
ben , kan men zeer naauwkeurig weten door het fcheiden
van de geledingen van derzelver ruggegraten, en door dan
terltond de ringen te tellen, die men op derzelver opper
vind. Beide deze manieren kunnen ester bedriegen;-vlakte
doch het zyn de eenige, die men tot heden toe heeft
kunnen ontdekken. Het lang leven der Visfchen word
aan verfcheiden oorzaken toegefchreven. De hoofdflofl'e,
waar in zy leven, is eenparig, en minder onderhevig aan
toevallige veranderingen dan de lugt van onzen dampkring: haar gebeente , het welk van een kraakbeeniger
aart is dan dat der laaddieren, laat zich onbepaalder uitbreiden; derzelver lighamen, iii plaats van de í'ramheid
van den ouderdom, 't welk de natuarlyke oorzaak van
den dood is, vroegtydig te gevoelen, groeijen veel langer
dan die der landdieren.
Wat den ouderdom der Kruipende Dieren belangt, hier
omtrent weten wy zeer weinig, waarfchvnlyk uit hoofde
van de belangloofe natuur dezer dieren; doch twee B rieven, gefchreven door den Heer J. AkSCOTT , wonende
te Tehot in Devonshire , betreklyk den ouderdom van
eene Padde, verdienen eenige opmerking : deze Brieven
zyn gezonden aan Dr. aiir u s, Deken van 1xeter, welke degelvev, in liet jaar 1768, aan den Heer PENNANT
heeft

1696

AANt1RRKTNI NN OVE[L HET LANG LEVEN

Leeft medegedeeld. „ Het is my zeer aangenaam (fchtyfc
„ de Heer Attsc0TT) in that te zyn, om u eenige byzonderheden te kunnen mededeelen, welken de opmerking van den Heer PENNANT waardig zyn , betreklyk
,, de Padde , die zoo veel jaren by ons geleefd heeft, en
van welken wy zoo veel hielden. Eenige jaren vóór
„ dat myne vriendfchap met dezelve begon , had men
ze dikwils voorby de deur van onze zaal zien loopen,
wanneer myn Vader zich altyd verwonderde over hare
„ grootte; ook heb ik 'er nimmer een gezien, die Zoo
groot was: deze Padde kwam ons federt alle avonden
„ beftendig een bezoek geven, en dit duurde meer dan
„ dertig jaren lang: door haar geftadig voedfel voor te
„ werpen, maakte ik dit dier zoo tam, dat . liet altoos
„ op de kaars aanliep, en my dan fterk aankeek, zoo
„ lang tot dat ik haar opnam en op de tafel zette, daar
„ ik ze gemeenlyk voedde met allerlei infecen. Gy kunt
u ligtelyk verbeelden, dat eerre Padde, zoo algemeen
„ veracht (fchoon het een van de allerminst beledigende
dieren is) van welken men zoo veel werks maakte, en
„ die men zoo veel vriendfchap bewees , noodwendig de
nieuwsgierigheid verwekte van allen , die gewoon waren in ons huis te verkeeren,., om haar het voedfel te
„ zien voeren ; zoo dat zelf Vrouwen de vrees , die
„ haar, door derzelver zoogfters, voor een Padde was
„ ingeboezemd, overwonnen, out liet te zien."
In den tweeden Brief, fchryft de Heer ARSCOTT, „ik
„ kan u niet regt zeggen , hoe lang myn Vader reeds
„ vóór my aan de Padde kennis heeft gehad ; maar dit
„ weet ik wel , dat hy 'er altyd van (prak als van de
„ oude Padde , die hy al zoo veel jaren gekend had, zoo
„ dat ik 'er wel voor kan inflaan dat zy zes -en -dertig
„ jaren was. Wat deszelfs einde belangt, ik (Iel vast,
dat zy nog in leven zoude geweest zyn, ware 'er geen
tamme Raaf oorzaak van haar' dood geworden; want
dezelve, op een morgen , aan den mond van het hol
der Padde ziende, verjoeg ik haar; doch bevond, dat
„ zy de Padde reeds een oog uitgepikt en zoo gehavend
„ had, dat zy , fchoon ze nog een jaar daar na leefde,
„ egter niet weder tot haar vorigen ítand konde komen,
„ en veel moeite had om haar voedfel te vinden , by
gebrek van het eene oog. Vóór dit toeval had zy alle
„ tekenen van eene volkomene gezondheid."
De meeste Infeiten leven gemeenlyk vooral na der.
zel•
'
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zelver laatfle gedaante - verwisfeling, zeer kort ; doch haar
foort word Reeds in (land gehouden' door derzelver wonderbare vrugtbaarheid. Die Dieren , welker deeles een
langen tyd van verharding vereifchen , bezitten ook een
evenredigen graad van langlevenheid. De lnfeéen groeijen en hunne lighamen verharden veel fehielyker dan by
andere Dieren. Zeer velen van dezelven verkrygen de
volkomen groei in weinige dagen; de loop van derzelver
leven is diensvolgens tot een korten tyd bepaald. Som'
mige foorten van Vliegen leven in een vcrilyiden Raat,
gedurende den Winter , en herleven zoo dra de warmte
van de Lente of den Zomer aankomt. De vliegende Haft ,
van welke 'er verfcheiden foorten zyn, leven zelden ho.
ven één dag , en fommigen maar een enkel uur; deeli,
om derzelver foort in 1}and te houden, heeft de Natuur zorg
gedragen, dat tienduizenden van de mannelyke en vrouwelyke genoegzaam op het zelfde oogenblik van gedaante
zouden verwisfelen; ware - het anders, de mannelyke en
vrouwelyke zouden geene gelegenheid hebben om te paren , en het geflacht welhaast uitgeltorven zyn. Andere
Poorten verwisfelen onregelmatiger van gedaante, en leven
verfcheiden dagen. Hier is de wysheíd der Natuur ver
verlengt het beftaan van deze dieren om gee--wonderlyk;z
ne andere reden , dan om de beide fex§en gelegenheid te
geven van te paren , en derzelver foort te vermenigvuldigen. Byën en Vliegen van allerlei foort, na lang in het
water gelegen te hebben, en fchynende volltrekt dood te
wezen, herf'tellen in het leven als zy genoegzaam warm
gemaakt worden, of men hunne lighamen bedekt met as.
íche , kalk of zand, 't welk de overtollige vogten uit
derzelver zweetgaten opflorpt. REAu^tuR heeft zeer
veele proeven gedaan om verdronken beesten te doem
herleven. By vond, dat fommigen herleefden na negen
uren onder water geweest te zyn ; doch by erkent,
dat zeer velen van dezelven, in het vierde gedeelte van.
dien tyd, wezenlyl: dood waren, zonder dat eenige hitte
of opliurpende poeijers hen weder in het leven konden
bren gen. De redeneringen van evenredigheid en overeenftemming zyn dikwils bedrieglyk., maar leiden ons
menigmaal tot nuttige waarheden. De Vliegen van allerlei foort, na in het water geworpen te wezen, en alle
tekenen van een wezenlyken dood gegeven te heblien,kan
men doen herleven door derzelver lighamen te bedekken
met eenige opflarpende ftoffe , ,zonder zeil 4g byfand
Ss
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te hebben van eenige meerdere hitte dan die van den ge.
wonen dampkring: zouden derhalven de gewone manie
gebruikt ter herhelling van verdronken-ren,dim
menfchen , niet nog kunnen vermeerderd worden door
hunne lighamen met warmen asch, of kalk , te bedekken ?
Het is waar , het maaktel van een Vlieg en van een
Mensch is, in de daad, zeer verfchillende; doch in ho•
pelooze gevallen, waarin alle andere middelen feilen, moet
men niets onbeproefd laten, of eenige overeenflenlming
verachten.
De Planten verfchillen niet minder in den tyd van derzelver beflaan dan de Dieren. Verfcheiden Planten ver.
gaan jaarlyks, anderen zyn twee en driejarig; doch de
langlevenheid en grootte van fommige Booroen is verwon
Heer EVELYN, onderrit,-derlyk.Wzn,o
dat, in fommige Engelfche Eikenboomen, wanneer dezelven doorgezaagd worden, drie en zelf vierhonderd ringen
duidelyk te onderfcheiden zyn. . Yder jaar komt 'er een
nieuwe ring in den ftam der Boomen , en door het tellen
dier ringen, kan men zich van den ouderdom der Boo.
men verzekeren. met betrekkinge tot de grootte der
Boomen kan men zeggen , dat fommige vervaarlyke lig.
hamen zyn. Dr. HUNTER merkt op , in zyne aante.
keningen op EVÉLYN'S Suva: „ dat geene der Eiken.
„ boomen , waarvan de Heer EVELYN gewag maakt,
,, kan halen by een boom, die nog in wezen is te Cowthorpe, by Wetherby, op , een Landgoed van Lady
„ STOURTON. De dikte van dien boom is byna onge„ looflyk. Op drie voet van deszelfs top heeft by de
„ dikte van 48 voeten in den omtrek, en onder aan den
s , grond die van 78 voeten. De hoogte is, in deszelfs
„ tegenwoordigen kwynenden ílaat, (in 1776) omtrent
58 voeten, en de voornaamfle tRk is 48 voeten lang,
van den flaw af gerekend. Wanneer wy ze by dezen vergelyken, fchynen alle de andere boomen kinderen van denzelven te wezen."
Uit al het bygebragte, blykt liet, dat alle Dieren, zoo
wel als de Planten, een zekeren tyd van beftaan hebben,
en dat derzelver ontbinding eenpariglyk veroorzaakt word
door eene trapswyze verharding en opdrooging van die
déelem, waarin derzelver beftaan gelegen is. Geene
kunst, Beene geneesmiddelen , zyn in haat om deze wer.
king der Natuur te doen vertragen. Het is diensvolgene wyslyk en pligtmatig gehandeld, wanneer yder
mensch

EN DE ONTDINDING I)ER ZINTUIGLYKE LIGI!AMEN. 59

inensch zich met alle mooglyke gerustheid en gelatenheid
onderwerpt aan den onweerfiaanbaren loop der Natuure.
Het zy 't leven kort of lang, gelukkig of ongelukkig, is,
het is voor ydereen het zelfde , als dat noodlottig tydifip nadert. Menschlievendheid , I:urd },beid , deugd en
goedwilligheid, zyn onze eenigfle wezenlyke genietingen,
en behooren daarom vlytig aangekweekt te worden.
Met betrekkinge tot de Dieren in het algemeen , is de
werklyke during van derzelver leven zeer verfr_hillende .;
doch de vergelykende kortheid, of langheid, hangt, waar
fchynlyk , byzonder in Dieren , af van de vlugheid of
loomheid der denkbeelden, die zy hebben , of van den
indruk , die dezelven op hunne zinnen maken. Eene
vlugge agtereenvolging van denkbeelden, of indrukken,
maakt het leven geëvenredigd lang. 'Er is gelyklyk een
verband of famenhang tusfehen de vlugheid, of traagheid,,
van denkbeelden en den omloop van het bloed. Een
man, wiens pols flaauw en traag gaat, is doorgaans fiomp
en ongevoelig , maar indien zyn pols, door wyn of andere prikkelende middelen, word aangezet , zal zyne get
voeligheid verlevendigd worden , zoo wel als den loop
van zyne denkbeelden. In alle jonge Dieren gefchied de
omloop van het bloed fchielyker dein nn dat zy hunnen
vollen groei verkregen hebben. Jonge Dieren zyn diensvolgens weeldrig, vrolyk en gelukkig; doch wanneer zy
hunnen vollen groei hebben, word de beweging van let
bloed flauwer , en zy in al hun doen bedaarder, trager en
zwaarmoediger. Eene andere omiiandigheid verdient ook
nog opmerking ; te weten, dat de omloop van liet bloed
trager of driftiger is in evenredigheid van de grootte der
Dieren. In lyvige fchepfels , zoo als de mensch en de
viervoetige dieren , is de beweging van het bloed flauw,
en zoo is ook evenredig de opvolging van derzelver
denkbeelden. In kleiner fcorten, als muizen , kleine vogels en eekhoorntjes, gefehied de omloop zoo íchielyk ,
dat de pols van derzelver flagaderen niet kan geteld wo'.
den, en zulke Dieren doen ons verwonderd Itaan over
de fchielykheid van hunne bewegingen , over hunne le.
vendigheid en derzelver uittermate blymoedigheid van
gefte).
REAUMUIt i C0NDILLAC , en veel andere Philofophen,
houden de geduurzaamheid voor een betreklyk denkbeeld,
gegrond op de bewustheid van gewaarwording en gevoel
Zeker is ket 0 dat de natuurlyke maat van tyd enkel af
-
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hangt
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hangt van de agtereenvolging onzer denkbeelden. Indien
het mooglyk was , dat het verftand zich een dag , een
week of een maand, met een enkel denkbeeld korde bezig houden , zoo zouden alle deze gedeelten van den tyd
niet anders fchynen te wezen dan zoo veel oogenblikken.
IIet is hierom, dat een Philofooph langer leeft in éénen
dag, als een dommerik of een Wilde in een maand, die
by in werkeloosheid en in gebrek van denkbeelden doorbrengt.
Dit onderwerp zal ik met nog eenti enkele aanmerking
befluiten. Indien het waar is, gelyk men, ten minfles
voor een gedeelte, weet dat zoo is, dat alle foorten van
Dieren, hoe ook de wezenlyke geduurzaamheid van derzelver leven wezen moge, door Bene trage of fchielyke op.
volging van denkbeelden, en mooglyk ook door een ver
gevoel van derzelver genietingen, even lang le.-gelyknd
ven, en eene evenredige maat van byzonder geluk genie.
ten, opent zulks eene wonderbare befchouwing van de
groote goedwilligheid der' Nature. Om alle de gedeelten
van . dezen aardkloot met dierlyke wezens te vervullen ,
heeft zy de aarde, lugt en de wateren, ryklyk bevolkt.
De veelvuldige Inwoners dezer elementen zyn, even als
de werklyke during van derzelver leven , wonderbaarlyk
verfchillende, en door eetre verfcheidenheid van gedaante, of grootte, door de fchielykheid der denkbeelden, of
door het gevoel van vermaken, en mooglyk ook door andere bykomende omftandigheden, heeft zy aan het geheel
een byna evenredig gedeelte van geluk toegekend.

EENIGE LEEVENSEYZONDERHEDEN VAN DEN HEER
GEORGE FORSTER ; MET AANMERKINGEN OVER
ZYN CHARACTER.
FORGE FORSTER zag het eerfee leevenslicht te

5 huben,

Nasfen-

niet verre van Dantzig, waar zyn nog leeJOHAN REINHOLD FORSTER, ten dien tyde,
Vader,
vende
het Leeraar•ampt bv de Gereformeerden bekleedde. Twaalf
jaaren oud zynde Ptak by over na Engeland. Omtrent
negentien jaaren bereikt hebbende , zonder eens bevorderd te worden , begaf by zich , nevens zynen Vader,
op 't Schip van den grootes Land- enI ,Zeeontdekker
Ca-
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Capitein COOK , om dien beroemden Min op deszelfs
tweede Reize rondsom de Wereld te vergezellen.
Eene Vrugt van deeze vierjaarige Reize door Vader
en Zoon hebben wy in de Waarneerningen over de 4ardrykskunde , de Natuurkunde, den Aart en Zeden der ltlenfelien ; door JOHAN REINHOLD r'ORSTErt , Leeraar in de
Regten , Geneeskunde en 1Yysbegeerte , Hoogleeraar in de
Natuurkunde te Halle , Lid van ver, jcheide Geleerde Genootfchappen , te Petersburg, Londen , Madrid, enz. enz.
verzameld op zyne Reize rondsom de Waereld , naar de
Iloogduitfche hertaaling, en met de Aanmerkingen van zy
nen Zoon en Reisgenoot, GEORGE FORSTER, FIoo;leeraar
in liet Carolinum te Casfel, in drie Doelen, in 't Jaar 1737,
enz. uitgegeeven by A. LOOSJES Pz. te Haarlem. Een Werk,
't welk een fchat van kundigheden bevat, bezwaarlyk elders in het bepek van drie maatige I3oekdeelen in 8vo.
te vinden (*).
Geen weg van fpoedige bevordering zag de jonge
FORSTER zich in Engeland open. Hy beproefde, of hy
dien ook beter in Frankryk zou gebaand vinden. Schoon
by, als een Liefhebber en Kenner der Natuurlyke His.
torie, aldaar welhaast in kennis geraakte met de grootfte
Mannen in dat Vak, de Heeren DE rUFFON en DAUR,ENTON, bleef het geluk hem wangunflig in voordeelige be.
vorderingen te bezorgen. Zyne behoeftige omftandighe.
den bewoogen hein, het hem opgedraagen Hoogleeraar•
ampt in de Natuurlyke Historie te Castel aan te neemen.
Van Casfel werd onze FORSTER na de Univerfitei:t van
IVilna, in zyn Vaderland Poolen, verplaatst. Hier gezeten,
ontving hy, van de Alleenheerfcheresfe aller Rusfen, den
gun(Iigen vo,)rllag, om , op voor hem zeer voordeelige voor
andermaal eene Reize rondsom den Aardkloot te-warden,
onderneemen. Deeze Tocht bleef agter,, uit hoofde van
den toenmaaligen uitgebortlen Turkfchen Oorlog.
Eene mislukking, die zeker zynen onderneemvollen en
weetgierigen geest kwelde; dan eenigen troost vondt hy
gewis daar in, dat de Keurvorst van ..Mainz , met roem
bekend als een Bevorderaar der Weetentchappen, en uit1 ee.
kende in Godsdienftige Verdraagzaamhéid , het oog op
z y-

(*) Wy wwyzen onze Leezers tot onze Beuordeelingen in
de Nieuwe ligem. Vaderl. Letteroef. IV D. ilte Stuk, bl. iT en
553. en V D. ifte Stuk, bl. 370.
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zone bekwaamh den vallen liet, en hem aan het hoofd der
Univerfi^eit te Maintz plaatlte,
Te Maintz bevondt zich de Hoogleeraar FORSTER,
wanneer de Fran%che Generaal CUSTINE die Stad vermeesterde. De Aanhangelingen der Republicainen vaar•
digden hem ni Parys af, om eerre Vereeniging van Maintx,
met Frankryk te bewerken : dan het geluk diende hein op
deezen nieuwen loopbaan niet ; het herwinnen dier Stad
door de Pruisfen verydelde het doel zyns Gezantfcliaps te
eenemaal.
Een ander plan vervulde zynen arbeidzaamen geest. Eerre
Reis na Thibet en Indoftan hadt by voor te onderneemen,
zo ras de tyden rustiger zouden worden: om tot dezelve
zich toe te rusten, was hy bezig met het leeren der Oos.
Zeifclhe Taaien.
Dan te midden van deezen arbeid greep hem een ge weldige fcorbutieke Koorts aan, en fleepte leem, op tien
e Eden van January 1794, te Parys, uit dit leever., in de
kragt zyner jaarera, welke hy flets tet negen - en- dertig
gelbragt hadt.
Veele zyner Papieren zyn verlooren geraakt. Een zyner laatfile 'Verken beslaat in de Anfichten von Niederrhein,
von Braband , Flandern , Holland , England, und Frankreich, waar van eene Nederduitfche Vertaali!ug by PLAAT,
te Haarlem, het licht ziet, onder den Tytel: Reien van
GEORGE FOR STER, in dept Jaare MDCCXC (*). Het waren cieeze Befchouwingen van den Neder -Rhyn, enz. die
den Vryheer ADOLPH KNIGGE op zyne Reize uit Lotharingen na Necler -Saxen (t) een aangenaam onderhoud
vertchafen, en waarover by dit oordeel velt : „ Dit
meesteríluk, zo wel, wat de wyze van voorlfielling, en
cie hearlyke uitdrukking, als wat het gewigt der aanmerkingen, betreft , is andermaal een gefchenk van den voor treffelyken Schryver aan het publiek ; het is geheel zynen
Auteur waardig, die de zeldzaamste vrymoedigheid, onbevooroordeeldheid des verflands en liefde tot de waarheid ,
met kragt, vuur, verhevenheid en waardigheid van uitdruk-

(*)Zie onze Bedordeeliog van hot cer(le Stukje, in de Algem.
Paden. Lenteroef. voor 't jaar r~9:;. bl. 492. Van de 1aater uitgekomene dr'e Stukjes zuilen do lieóordeelingen vol -

gen.

(f. Van deeze Brieven des Vry heers hebben wy een aattpryzend Eerigt gegceven ui onze Les:. dcezes Jaars 1794,bl. Sq.a•
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drukkitig, verbindt. Wy hebben gewis weinige Schryvers,
die den moed gevoelen, om, zo vry van alle vooroordeelen,
en uitzigten , te zeggen, het geen de behoefte van den
tyd vordert. Maar wie zal daar nevens ook den edelen en
wyzen Keurvorst niet bewonderen, die zo klaar, zo juist,
zo groot, denkt, dat by de on8mgekogte, maar hartstogtlooze, waarheid geenen angftigen dwang oplegt , en niet
duldt dat kortzigtigheid en laage cabaalen den mond des
braaven mans fnoeren, die zyn Schryvers•ampt volgens
zyn geweeten vervult, maar dat by denzelven tegen allen onwaardigen overlast befchut ? Men ulaat verbaasd
over rORsTPR's werkzaamheid, wanneer men de fom der
Werken optelt, die federt eenige jaaren , deels als vertaalingen , deels als eigen arbeid, uit zyne pen gevloeid zyn;
pas kan men begrypen hoe by tyd genoeg gevonden
heeft om alleen liet werktuiglyk deel des affchryvens ten
einde te brengen. En evenwel zyn deeze Werken zo befchaafd, als of by met ieder van dezelve een halven leeftyd
zwanger gegaan had."
Do Vryheer KIIGGE moet den Heer FORSTER van zeer
naby gekend, en zyne lotgevallen geweeten, hebben; by
geeft 'er ons eene fchets van, die blyk draagt van zyn
deelneemend hart; en welke wy niet fchroomen uit zyne
bovengemelde Brieven over te neemen. Zulke trekken
verfpreid in Brieven , waar ze alleen toevalliger wyze
voorkomen, verdienen afzonderlyker bewaard te worden;
en het is uit deezen hoofde dat wy dit gedeelte affchryven.
„Het aandenken aan mynen vereeuwigden Vriend, wiens
dood ik u onlangs meldde, volgt my nog overal. Wel
ben ik aan fcheiding van allerlei Poort gewoon , en by het
voorneemen, om na een ander Waerelddeel te gaan, is
het toch buitendien onzeker, of ik niet van alles, wat
my in Europa lief en waardig is, voor altyd affcheid neemen moet ; ook kan ik my naauwlyks meer bedroeven,
wanneer de dood eenen goeden oprechten man van de
knevelaaryen deezer waereld beveydt; maar ik had toch
gaarn den goeden * * * nog éénmaat in dit leven aan
myn hart gedrukt.
„ De weg, dien hy van zyne jeugd af bewandelde,
was met geene roozen be(lrooid. Thans aan het einde
zyner loopbaane, hadt hy eindlyk, zo }t fcheen, een beter
uitzicht voor zich; daar hadt hy nu zekerlyk nog wel eene
kleiSs4
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kleine wyl zo kunnen voortflenderen — maar het heeft zo
niet moeten zyn, en dewyl alles goed is, zo mag dan
it ook goe-I weezen!
My!) Vriend diende in zyne jongelingsjaaren aan het
Hof. Doch dit was de grond niet waarop zulk een
plant tieren kunde ; ook werd hy van vleijers , dat om
zich vreetend, verderflyk en onvrugtbaar, onkruid,,zo ne
dat hy hun eindlyk liet veld ruimde. Zedert-dergukt,
deezen tyd beproefde hy, op menigerlei wyze ,, om het too•
teel der burgerlyke Maatfchappy weder in vrede en niet
eere te betreeden , niet zo zeer uit ydelheid om eene
blinkende rol te fpeelen , als wel uit zut tot bedryf en
uit verlangen om anderen nuttig te worden.
„ Dan 'er zyn menfchen, op wier handelingen een ongelukkig noodlot rust. Wat zy ook onderneemen ,en hoe zy
t ook aanleggen mogen, het mislukt , wordt verworpen,
gemisduid en berispt. Men duldt zelfs niet dat zy in 't
heimlyk goed doen. Alle hunne treden worden befpied,
nagegaan, en, zo 't tnogelyk is , ten kwaade uitgelegd.
Waar de handeling zelf zodanig eene uitlegging tegen
daar tast men de beweegredenen aan, en waar-fprekt,
dit beide onmogelyk is , daar begraaft men de gedagtenis
der goede daad in een diep [lilzwygen.
„ Zo ging het ook met n ynen Vriend, byna zyn gan.
fche leeven'door. Aan alle plaatzen filet hy, met zyn leevendig open CharaCter,tegen koude, nydige en boosaartige,
menfchen aan, die hem tegenwerkten, lasterden en vervolgden. Zyne zwakke zyden werden ontdekt, zyne kleine
overylingen als misdaades uitgebazuind; daartegen zweeg
een ieder van zyne edele trekken en van zyne ontelbaare
goede handelingen. Zyne dienstvaardigheid, zyne liefde
misbruikten de fchelmen. Hy, die Hechts-rykeuitgavèn,
voor anderen leefde , en zich nooit tweemaal zeggen liet
waar by helpen koude, werd van alle zyden met bidden
en afvorderingen beulormd; maar door iederen liefdedienst
kreeg by eenen vyand te meer. Met fchandelyke ondank.
baarheid werd by beloond , en zag by zich al eens uit
onvermogen gedwongen om te weigeren, dan fchreeuwde
elk over zyne onbeleefdheid, en alles, wat by voorheen
goeds gedaan hadt, werd voor. huichelaary en ydelheid
uitgekreeten, Hy liet elk zynen gang gaan; maar over
hem wilden alle dwaazen en domkoppen meesters en
voogden zyn.
„ Trade
„
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„ Tradt by van den genieenen weg, om een eerzaan
en ontchadelyk bypad te gaan, dan wees het graauw van
alle Clasfen hem met vingerera naa. voegde en schikte
hy zich naar alle gewoonten en Convenientien , zo ver
daarom niet meer ; niemand wilde het opmer--kreghy
ken, en zyne talenten konden hem de tydlyke voordeelen
niet aanbrengen, welke het ellendigfle penfeel in den flaap
toevielen.
In gelukkige omftandigheden drongen fchaaren van
zogenaamde Vrienden zich aan hem op , die zichzelven
door hunne ongemeene verknogtheid aan hem , ee. e hoop.
ten te geeven. Liep het hem tegen, dan gleeden deeze
hoopen van vle;jers zagtlyk af, of verkogten hem geheel
aan zyne vyanden. Maar trok zich eenmaal iemand ongebeden zyner vermaardheid aan, dan wierp hy hem deezen
pligt der geregtigheid, als een overgroote weldaad en op.
offering, voor.
Eindelyk moede van deezen eeuwigen kamp tegen boos.
beid, domheid, nyd en ondankbaarheid, trok hy zich in
eene dwatiglooze eenzaamheid te rug. Wel bleef hy hier
ook niet onbefchimpt, en zyn glorie was reeds zyne mis
zo ras by flegts eene plaats verliet, en dáár-da(wnt
niemand meer in den weg Rondt, liet elk hem geregtigheid wedervaaren) maar zyne gemoedsrust werd ten min.
lien minder daar door gef'oord. .-- De dienstvaardige
Vrienden, die, om zich by hem daar door te doen gelden,
hem flegts zelden het goede, maar zeer vlytig het kwaade,
dat van hem gezegd werd, overbragten, vaardigde hy
met eenen lachenden mond af, en ging zynen weg voort.
Echter was hy geen Menfchen•vyand geworden; zyn hart
bleef nog altoos warm en deelneemend.
„ Dat e iel hart voelde al de pyn,
Die andren bang deedt zwoegen,
En deelde in fchuldelooze vreugd
Met ongeveinsd genoegen.
Hy weende om 't menschdom, dat, helaas!
Zo jammerlyk ontaarde ;
blaar juichte ook op het bly gezigc
Van echte menfchen. waarde.
Hy hielde het voor zyn hoogfle pligt,
En fchoonst vermaak, zyn leeven,
Voor 't heil der aarde en waarheids- licht,
Met vreugde weg te geeven.

5S5

11V

uS UFNIGE LELVENSBVLONDEr.HEDEN VAN Co I ORSTLr ,
Z-Iy lenigde en verdreef zo graag
De zorg uit droeve harten,
Geen eerlyk man bads hem vergeefseh
Om hulp of troost in fmarten.
Zyn woord bleef hy op 't firengst getrouw,
Steeds werkzaam, zacht, befcheiden,
Van ydel, dwaas, vooroordeel vry,
Getroost in bitter lyden.

Trof hem veelal der boozen haat,
Geduldig, zonder klaagen,
„ Laat ons," fprak hy, „ ze zyn flechts zwak,
„ Hen broederlyk verdraagen."
En deedt een edele yvergloed
Al eens zyn' boezem blaaken,
't Was om, bevryd van (nood geweld,
Een korte rust te fmaaken,

Doch reikte een vyand hem de hand,
Dan was hy 't leed vergeeten ,
Zyn hart verzoend ; hy wilde nooit
Geleden onregt weeten.
Nu rust dat goede zachte hart
In 't graf, bevryd van zorgen;
De traan der finert verdween, als dauw
Op eersen Lente-morgen.

Maar de armoé , vaak door hem verkwikt,
Kan nauw heur kaaken droogen,
En vriendfchap tuurt op 't dierbaar graf
Met neêrgellagene oogera !"
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ELYF IN OXFORDSHIRE EN GLOUCESTERSHIRE 3
IN DEN JAARE MDCCXCII GEMAAKT.

In een reeks van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg en Slot van bl. 570.)
ELFDE EN LAATSTE BRIEF.

Richmond, Sept. 1 792,
AIYN HEER!

D De

Plaatstekening deezes Briefs wyst u uit , dat ik
het gastvrye Gezin van onzen Vriend te Gloucester
verlaaten heb. Ik had gedagt myn verblyf aldaar langer te
maakels ; doch zekere omflandigheden t'huis vereischten myne wederkomst fpoediger dan myn voorneemen
was.
By het geen ik reeds gefchreeven heb, vind ik in myn
Dagboek weinig merkwaardigs te voegen. Dit geringe
overfchot zal , voor tegenwoordig, myne Briefwisfeling
met u fluiten. Ik heb de flouter Landfchaps - vertooving in het ]Vesten verwisfeld voor de zagtere fchoon.
heden van Richmond - Hill, van waar ik deezen fchryf.
Ik bemerk, dat ik Gloucestershire verlaaten heb , zon
te vernielden 't geen de Stapel - Manufactuur des-der
Lands geweest is, en mogelyk tot heden mag genaamd
worden. Ik meen de Lakens en Wollen Stoffen, welke
men hier maakt, zo voor inlandsch gebruik als tot ver
flest, dat 'er vyftig duizend Lakens, of-zendig.M
(tukken Laken, 's jaarlyks , te Dursley,, Wooton , Painswick,
Minchin-Hampton, en in de Nabuurfchap, gemaakt wor.
den; een (treek gronds, niet te onregt het Land der Kleeding geheeten, en aan ons oog een der behaaglyk(}e voorwerpen vertoont van de veelvuldige bellaaglyke , welke
dit Landfchap aanbiedt.
De Lakens, hier gemaakt', zyn wit, en dienen voor den
Turkfchen en Indifchen Handel, en het Leger. Deeze Laken - Manufac`tuur werd oudtyds in de Stad Gloucester
gedreeven ; doch die Stad verloor dezelve nu omtrent
honderd en vyftig jaaren geleden, toen ze werd overgebragt
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bragt na de evengemelde Plaatzen, waar een overvloed van
water is om de Volmolens te doen gaan, en de Wol te
kammen in kleine beekjes. De waardy der verwerkte
Volle in 't geheele Koningryk begroot men op twee
Millioenen Ponden Sterling , waarvan men wil dat een
vierde gedeelte in Gloucestershire verarbeid wordt.
Yorkshire is eene flerke Mededingfter deezes Land.
fchaps , en zommigen verzekeren , niet zonder vrugt.
Schoon het meerendeel deezer Lakenen te Londen geverfd
wordt, is nogthans het water naby Strotel byzonder gefchikt tot het verwen van Scharlaken; en veele der uit(Ieekende Lakenweevers woonen niet ver van daar. Hunne Hui•
zen , die meestal ruim en fraai zyn, en hunne Werkplaatzen, verfpreid over een Landfchap , uit den aart fchilderagtig fchoon, leveren het alleraangenaamst vertoon op
van vlytbetoonende drukte. Veelen deezer Lakenweevers
bezitten van twintig tot vyftig duizend Ponden Sterling;
eenigen hunner zyn Mannen van groote bedreevenheid in
hunne zaak, heusch van ommegang , en wet voorzien
van kundigheden.
De Volkrykheid van dit gedeelte des Lands , en de
daar uit volgende verbetering der Landeryen, der Wegen,_
enz. heeft men geheel en al toe te fchryven aan den invoer der Lakenweevery. Een Heer verzekerde my, dat
de doorgaans gemaakte begrooting van de waarde der
Lakenreederye, door my hier boven opgegeeven, veel te
hoog is ; en dat het verval moet toegefchreeven worden
aan het verlies van den Levantfchen Handel. Doch anderen zyn van denkbeeld, dat men nieuwe Markten gevonden heeft, om dit verlies te vergoeden.
Het Ras der Schaapen, die de Wol verfcltaffen, is ,
van onheuchlyke tyden af, het zelfde geweest. Zy zyn
middelbaar van grootte , van achteren dikker en van vonren ranker dan andere, en lang van Wol. Onlangs heeft
men 'er Leicesterrhirfche Rammen ingebragt , die het Ras
zullen veranderen. De vergelykende waarde van het Leicestershirfche en Cotswoldfche Ras is langen tyd een onderwerp van gefchil, en mededinging, geweest. Over
welke onderwerpen kunnen de Menfchen, met eenera
meer verdedigbaaren yver, twisten? Tegenwoordig hangt
'er eene Weddingfchap van deezen aart. Zeker Mr. MooRE zal vyf Scheer- Schaapen van het Leicesterrhirfche
Ras, en Mr. PEACY vyf Schaapen , even oud, van
het Cotssvoldfche Ras , zenden aan JOIN BILLINGSLEY,
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tv, Esq. van Ashwick Grove. Men zal ze weegen als
ze in de weide gaan, ze alle volmaakt op dezelfde wyzP
behandelen, en wederom weegei► voor de naastkomende
December - Vergadering van de Landbouw - Societeit te
Bath daarop zal men deeze Dieren (lachten , en geopend ten toon fellen voor de Leden der Societeit; de
Schaapen, die het meest in Gewigt aangewonnen hebben
geduurende dien Proeftyd, en wier Wol meest waardig is,
zal men voor de beste houden, en den Winner de Wedprys toekennen (*).
Wol heeft van voor veele eeuwen een ryke bron op.
geleverd van vlytbetoon en rykdom voor dit Koningryk;
en zo zeer in 't oogloopende zyn de voordeelen, daar
uit fpruitende, dat men geen verloop in dit ftuk ge•
doogd heeft , in dezelfde maate als men dit geduld
heeft in eenige andere Artykels van aangelegenheid.
De Schryvers Remtrien niet overeen ten aanziene der
plaats, van waar de Schaapen oorfpronglyk in dit Land
werden ingevoerd. Indien het Westlykst gedeelte van dit
Koningryk uit Spanje bevolkt wierd , 't welk eenige
Schryvers Hellen, dan is het natuurlyk te denken, dat
zy de Schaapen niet zich bragten ; inzonderheid daar het
Ras der Ierfche Schaapen het zelfde is met dat van dit
Eiland; en het bykans volftrekt zeker gaat, dat Ierland
uit Spanje bevolkt wierd.
Wat hier van ook zyn moge, het lydt geen twyfel al.
tool, of Wol was een hoofdvoortbrengzel deezes Lands,
vóór den tyd van RICHARD DEN I , als wiens Losprys deels in Wol betaald werd. Wol het voornaamíle
voortbrengzel des Lands zynde, is het in geenen deele
te verwonderen, dat de Wol en de Wollen - Manufac uu.
ren altoos de voorwerpen geweest zyn van de aan.
dagt des Staatsbel}uurs. Ten tyde van Koningin ELIZABE FH was de Uitvoer van Wollen • Stoffen , van ver
toegenomen , dat dezelve-fcheidnrlot,mae
één en een halve Millioen Ponden St. beliep. Zulks werd,
onder die Regeering en de volgende , veroorzaakt door
den Uitvoer der Wolle te verbieden, 't welk ons ver
alle de voordeelen der bearbeidinge.
-zekrdvan
Iu het werkverfchaffen aan Bene menigte van handen ,
kan
;

(*) De Weddingfchap werd ten voordeele van Mr. PEic
uitgeweezeu.
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kan geene Manufac uur die der Wollen - Stoffen overtreffen. Van den Wolfcheerder af tot den Draager gaat eega
stuk Laken door honderd onderfcheide handen. Hier
hebben wy weder een treffend voorbeeld van de nutheic#
der verdeelinge des arbeids. Men denkt ook dat 'er by.
kans het zelfde getal handwerken van de \Volle -Mae
nufatuur afhangt, fchoon 'er niet daadiyk in betrokken.
Van de veelvuldige wydflrekkende Gezigten , welke
Gloucestershire oplevert, heb ik , in myne voorige Brie+
ven, gewag gemaakt. Weinige Landen, in de daad, ver.
fchaffen 'er meer of beter , naardemaal het meerendeel
dier Gezigten zich uitfirekken over eerie Valei, die ryk
is in verfcheidenheid. Een Gezigt is '€ r valt .filmons.
bury, op den weg van Bristol na Gloucester, 'r welk edel
mag heeten. -- Van Barrow - Hill, in dc Parochie van
Arlingharn , omtrent dertien mylen van Gloucester, kan
men , op een helderen dag, zes - en - dertig Parochiekerk en ontdekken. Painswick, zes mylen van Gloucester,
ligt zo hoog, dat men overal een ruim gezigt heeft van
de Valei, van de Severn, met haare veelvuldige bogten,
als mede vara de Malvern • Bergen, en een gedeelte van
Shropshire , Herefordshire en Monmouthshire. Van
Matfon, het vermaaklyk Landverblyf van Lord SYDNEY,
(eertyds toebehoorende aan den grappigen GEORGE sELWVN)
omtrent anderhalf myl van Gloucester, kan men temaklyle
de Toorens onderfcheiden van Tewkesbury, Worchester en
Cheltenham. Churchdown-Hill , desgelyks niet verre van
Gloucester, laat het oog over eene verbaazende uitgefirektheid Lands weiden.
Op den top van Churchdown - Hill, (zeer verbasterd
Chofen - Hill geheeten ,) haat eene Kerk, ten opzigte van
welke men de volgende vreemde overlevering heeft. Men
hadt ten oogmerite de Kerk aan den voet des Bergs te
bouwen, (eene ligging zeker veel gemaklyker); doch de
Duivel kwam in den aagt, bragt ze op deli top, en (lelde
die daar in dezelfde orde als de Metzelaarsba .s ze aart
den voet gelegd hadt. --m- Waarom de Duivel 'er zo
zeer op geifeld was om een zigtbaare Kerk te bouwen,
weet ik niet. Indien wy geloof slaan aan alles wat wy
hooren, dan was de Duivel in vroegere tyden een werk.
zaamer veezen in zulk flag van zaaken dan teg,-nwoordig. Wat by thans verrigt , Ichynt by door ,genten
;

te doéiu !

Eergisteren gingen wy op reis na Oxford , waar wy in
wei-
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weinige uuren kwamen , zonder iets optekenenswaardigs
inute ontmoeten. Den volgendere dag reeden wy, over ff
ham Courtenay, waarvan ik reeds eene belchryving ge
geeven heb (*), na Dorchester, te welker plaatze wy ons
ontbyt namen.
Dorchester is eene zeer oude Plaats. Het was een Bis
Ik heb-domvaneJrDCXVto LI.
thans eene lyst der Bisíchoppen voor my; doch geen der,
zelven befcaat thans , dan alleen in den blooten Naam.
Zelfs de onvermoeide GODWIN kan u niet meer van deeze
Mannen vertellen. Op een venfter van de éénige nu overgebleevene Kerk, ziet men eene afbeelding van nERINus
den eerleen Bisfchop; Koning KENEWALCIi doopende . Au
dere overblyfzels der Oudheid zyn 'er niet te zien in
tieeze kleine Stad ; uit welke wy voortreisden, door Benf ngton , of Benfon, en Nettiebed , Plaatzen van geene betekenis altoos, na Henley, eene der aangenaamfte Steden
aan de Theems , eene Plaats van veel handels en gewoels.
't Geen Henley nog te meer den Reiziger aanpryst, is de
fchoone Landfchapsvertooning daar rondsom. De nieuwe
Sreenenbrug is vercierd met twee uitgehouwen hoofden,
het een van Ifir, het ander van de Theems, vervaardigd
door cie kunstryke hand van Mejuffr. DAMEB. Generaal
CONWAY t S, Mevr . TAYLOR'S en Mr. FREEBIAN'S Land.
goederen verfchaWen den oogen een ryk onthaal.
Onze naaste Pleisterplaats was Afaiuenhead , of Maidenlithe , eene Plaats waar veele Engelfche Hengelaars ko
men. Grooten handel dryft deeze Plaats in Meel, Mont
en Timmerhout. Veele der huizen zyn zeer fraai , en
eenirae Heeren hebben, zints korten tyd , plaatzen om 'er
Huizen te bouwen , in die fireek, gekoozen. De aanleg
van den Brug heeft Maidenhead gemaakt wat het is. De
Herbergen aldaar zyn, gelyk langs den geheelen Westly.
ken weg, dat is de Bath- en Bristol -weg, van de beste
Poort. Laat tog uw ernsthaftig gelaat niet uit den
plooi geraaken door myne in agtneeming der Herbergen.
Ik kan, zo wel als gy, my met een weinig vergenoegen;
maar dat wy dat weinigje goed hebben. En , merk op
myn Heer, op welk , een hoog gezag ik altoos den flat
der Herbergen in agt genomen heb, en altoos zal in agt
neemen; ik heb voor deeze oplettenheid op de Herbergou,
,

op

(^) Zie hier boven , in den IVdeu Brieve , bi. 219.
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op de openbaare wegen eens Lands, geen minder gezag
dan dat van den eerwaardigen Deken, josin_r ruei zr.
„ Laat een Reiziger," zegt hy, „ den staat der open„ baare Herbergen langs groote wegen nagaan; die Her, bergen zyn eene foort van pols , aan welke gy kunt
„ voelen det Rykdom of de Armoede van een Land.
Indien gy, derhalven, dezelve in een goeden bloeienden (laat aantreft, dan moogt gy u vast verzekerd hun, den, dat veele Reizigers langs dien weg trekken; en
„ de veelvuldigheid van dat heen en weder trekken is
een zeker bewys dat 'er Bene bezigheid van den Benen
„ of anderen aart is, die goeden opgang maakt." Het is, geloof ilk, eene beweezen zaak, dat aten de beste Herbergen aantreft, waar men meest heen en weder
reist, dat is, waar de I Iandelgemeenlchap grootst is.
Ik heb weinig of niets meer te zeggen van het overige
onzer Reize tot Richmond. De weg is u wel bekend, en
ik heb niets waargenomen dan 't geen u wet eens in het
oog viel. En hier mede eindig ik mynen arbeid in uwen
dienst. Of gy 'er u mede vermaakt hebt, of hoe, of
geheel niet, zyn onderwerpen, die wy eens met elkander
kunnen verhandelen als wy oud zyn, en geleerd hebben
elkander de waarheid te zegen. Het is meer dan ver
dat ik niet in (laat geweest ben, u veel mede-moedn,
te deelen van het vermaak 't welk ik zelve genoot op
dit korte Reisje. Het getal der zulken , die zigtbaare
Voorwerpen zo kunnen befcliryven , dat zy liet oog des
Leezers als tot de voorwerpen zelve bepaalen , is klein,
en ik ben verre van my te vermeeten tot dat klein getal
te behooren. ----- De Zeden van veelen te beícbryven
was myne hoofdbedoeling, en de Zeden der IcevouI;deren van deeze Landitreeke leverden genoeg ver.fctjeidenheies op, om de nieuwsgierigheid te voldoen, en openden
een ruim veld voor waarneeming.
Met de voorwerpen van Smaak en Zinnelyke Ctiwar.
wording zyn wy ras voldaan; cerzelver indruk is ver.
ganglyk ; maar voorwerpen van Opmerking dr;iagcn iets
by aan den voorraad onzer Wysheid; en hy, die den bedaarden en ítillen loop des Landleevens befchouwd heeft,
zal niet fiegter veezen, als hy de herinnering daar van
medebrengt in de vroiyke en woelende IIoofdflad.
ik hel), ten Plot van alles, hier nog by te voegen, dat
ik met alle lhoogagting beta, enz.
-
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BRIEF VAN DEN HEER OODENSTYL AAN ZYN VRIEND
WEETGRAAG , OVEtt DE GEMAAKTHEID, DOOR WELAE ATEN ZICH GEBREKKIGER OF SLEGTER VERTOONT, DAN MEN WAARLYK IS.
MIN HEER EN VRIEND!

k laat u eenige byzonderheden toekomen, over een Cha.
ratter, 't geen my zomtyds vermaakt, doch ook zot.
tyds zeer mishaagd , heeft.
Nauwlyks behoef ik u te zeggen, dat in de Gemaaktheid veele foorten zyn; de eigenlyke en egte grenst zeer
na aap Hoogmoed. Men laat zich daar door voorftaan.,
in Verdieniten, Deugd of Begaafdheden, boven anderen
uit te munten. Doch 'er is eene andere foort , het tegenoverge.(lelde van de gemelde, bettaaude in zich minder dan anderen te.vertoonen in eenige hoedanigheid van
Lichaam of Ziel. Ik zal van beide de fpreekendfte voorbeelden bybrengen, en, in de eerftz plaats, fpreeken van
de Gemaaktheid ten opzigte van 't geen het Lichaam
betreft.
Hoe veele jonge Meeren hebben., zints eenigen tyd,
zich gelaat en zeer Kortzigtig, zo niet geheel Blind, te zyn.
Van waar deeze Verduistering in de Oogen oatfpringt,
of dezelve toe te fchryven is aan eenige voorheen. onbekende en fchadelyke gefteldheid. in den Dampkring , of
aan iets in de Leevenswyze , dan of dezelve myne Landsgenooten als een Egyptifihe Plaag op 't lyf valle, kan
ik niet op my neemen te bepaalen : dit gaat vast, dat
het vervaardigen van Brillen en Kykglaazen, in de laatfte
jaaren„, verbaazend is toegenomen , en deeze Gezigtsverzwakking aan veelen brood geeft.
Opmerkenswaardig is het, dat deeze begeerte, om zich
Zwak- of Kortzigtig te vertoonen , myne Tydgenooten
het meest bevangt als zy na eene plaats zullen gaan.,
waar het volkonten gebruik, der Oogen het meest te pas
zou komen, in den Schouwburg, by voorbeeld. Het ten
tooneel treeden van eene beroemde Actrice ,. of het
openen van een nieuw Tooneel , werkt als het Bevel
eens IKrygsofficiers ; welk eene menigte van Gezigtiteunende Glazen komt 'er op één en het zelfde oogenblik
voor den dag! — My heugt, dat, in myne jongere paTt
ren
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ren , Zwakheid en Slegtheid van Gezigt voor een- groot
ongeluk werd aangezien , dat men 'er met tedere belang
'er mede bezogt waren,-nemigovrfpak.Zy,de
verborgen deeze ongeïleldheid zo veel rxogelyk, en gaven
voor, te zien wat hun Gezigt ontweek. Maar tegen
niets welllandiger dan te klaagen over eenig-wordigs
gebrek in de Oogen; en het uithaalen van Benig Wapentuig om het Oog te Herken , wordt begreepen meer
nevalligheids en deftigheids aan iemand by te zetten,
dan volíirekte Blindheid zou kunnen wegneemen.
Op zekeren tyd met een oud Vriend over dit Onderwerp praatende, haalde hy het Spreekwoord op, dat gems
Men/chen blinder waren dan die niet zien wilden , en
voegde 'er by, dat de Blindheid deezer dagen niet enkel Gemaaktheid was, waar voor ik dezelve hield; maar
een listige íireek , beantwoordende aan zekere wyze en
gewigtige oogmerken , en veel meer, myn Heer OUDEN
vervolgde hy, dan gy en ik kunnen ontdekken -STYL,;
want. tegenwoordig , wanneer iemand een hem onaangenaam Perfoon wil verniyden, als een Schuldeifcher , een
arm Bloedverwant, of eenig ander lastig fchepzel, heeft
men het flegts te werpen op de Slegtheid van Gezigt,
en men komt 'er met voeglykheid af: voorheen zou iemand veelligt gezegd hebben, deeze Man is te grootsch
om zyne arme Vrienden te kennen; maar hoe veel zagter is het te zeggen: by is te Zwak- of Kortzigtig om
hem te zien. — Ik hel waarlyk over , myn Heer , om
te denken dat 'er vry veel waarheids is in de waarneeming van myn Vriend ; fchoon ik, daar hy wat in het
fcherp en ruw hekelende valt, het hem niet geheel en
al in de uitgeftrektheid zyner gevolgtrekkingen toeltaa.
Wanneer wy ééns begonnen hebben afftand te doen
van eenig dierbaar Zintuig, kan men niet zeggen waar
zulks zal ophouden, en ik heb, in de daad, waargenomen, dat de Ooren onlangs zo gebrekkig geworden zyn
als de Oogen. Verbaazend groot is het aantal van Doeyea, die men aantreft onder dat gedeelte der Menfchen,
wier leeftyd ons doet onderftellen, dat zy het volfte gebruik hunner Zintuigen hebben. — Doch, in dit geval,
hel ik bykans over om zo agtcrdogtig te denken als myn
Vriend omtrent de Oogen ; want my dunkt , meer dan
eens , ontdekt te hebben , dat de gemeenfchap tusfchen
iemands -Oorera en Geneigdheid , den laa! flen tyd , veel neen
geweest is dan de overeenkomst met kie gelteldheid der-wer
eerst-
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eerstgenoemden ; met andere woorden , Menfchen van
dit flag fchynen juist te horen wat leun aanftaat, en
niets meer.
Maar, om dit te wege te brengen, heeft men een aartig werktuig uitgedagt. Het doet my Ieed, dat ik den
Uitvinder niet by naame ken , om dus gelegenheid te
hebben van regt te doen aan zyne verdienfien. Lenigen
zeggen dat het een Staatsdienaar , anderen dat het een
Regter, was; doch, dewyl dit alleen op gisfin ;en fleunt,
zal ik liever des niets bepaalen. De Uitvinding zelve
beftaat hier in. 'Er is eene gemeenfehap van liet uitwendig gedeelte des eenen Oors tot het andere, waar
floor het geen 't een Oor ingaat , het ander uitgaat,
zonder de minfle hindernis of tegenftand onder den weg
te ontmoeten; dan het zou zeer ongefchikt weezen, ais
dit altoos het geval was; want dan zou het hooren van
geen dienst in 't geheel zyn; om dit te voorkomen, zyn
'er zekere kunflige klepjes, door middel van welken dat
geen behouden kan worden, 't geen den Hoorder aan
klepjes worden door den Wil in be•.• eeging-ita;dez
gebragt, en men zegt, dat dit Gehoordienend Werktuig
zo lang duurt als iemands leeven,
Behalven Blindheid en Doofheid, twee groote gebreken,
zyn 'er andere van minder aanbelang; doch op welke Lieden van zekeren (tempel zeer gefteld fchynen. Een of
ander gebrek in 't Spreeken wordt voor een groot cie raad gehouden ; dit gaat zo verre, dat liet Onderhoud
tusfchen eenige Perfoonen eene verwarring van onverftaanbaare klanken oplevert. Het is zeker een blyk van
groote vordering in Smaak, als men ffiameren , lispen, en
Bene alles verwarrende rasheid in het fpreeken, voor iets
fraais houdt.
Dan ik moet voortgaan om van de andere Gemaaktheden, die onverfchoonelyker zyn, te fpreeken. Gemaaktheden , die de Ziel betreffen.
De fterkst in 't oog loopende van deeze , welke ik
denk dat moet voortkomen uit eene overmaat van Nederigheid, is daar in gelegen, dat men zich veel Slegter
voordoet, dan Natuur of Neiging iemand in Raat fielt, of
genegen maakt te zyn.
Ik heb iemand gekend, die pochte , dat by op één avond
meer Wyns dronk dan hy op zyn rug zou hebben kunnen draagen ; en ander fprak zeer ruiterlyk van zyne
Minnehandelingen met Dames van aanzien, terwyl hy zeTe 2
ker

616

BRIEV 3 OVER DE GEMAAKTHEID.

ker geen onbefchaamdheids genoeg bezat om eene Boerin
onder de kin te itryken. Eenigen zouden u willen doen
gelooven, dat zy, naa op een groot Gastmaal ryklyk ge
te hebben , geheel ongeraakt door den drank na-dronke
huis gingen ; terwyl men weet, dat zy geen Wyn van
oenig aasbelang_ kunnen verdraagen; anderen zullen u wile
len diets maaken, dat zy deel genomen hebben in een
zwaare Jagtparty, daar zy het bezwaarlyk durven wangen
in een Manege te paard te flygen.
Een jonge Knaap onderhield onlangs een Gezelfchap
met een verhaal , dat hy de Dogter van zyns Vaders
Tuinman , buiten, van haar Eer beroofd hadt", dat zy thans
in de Stad was: zyne Vrienden glimplachten; want zy
kenden allen de tederheid van zyn Hart, en dat by de ongelukkigfte Mensch op den aardbodem zou weezen, als
by op eenigerlei wyze van verre deel genomen, of toegeftemd, hadt in het pleegen van een foortgelyk th k.
Op gisteren ftelde ik de deerlyke ongelegenheid voor,
waarin een zeker Huisgezin zich bevondt , in een kring
myner goede bekenden, en gaf hun te verflaan, ten oog
te hebben , eene kleinigheid in te zamelen tot on--merk
niiddelyke verligting in dien nood, tot dat men kragtdaadiger voor het onderhoud kon zorgen. De meesten
van het Gezelfchap gaven iets; maar de jonge Heer N * *
verklaarde met een Vloek, dat by geen duit zou geeven;
zulke verzoeken hadden geen einde ; en wat de Vrouw
net haare Kinderen betrof , 'er wat een Werkhuis; by
verwonderde zich, dat ik de vrolykheid van het Gezel
zulke voorftellen Ik sloeg zyn-fchaplordemt
praat in den wind. Wy allen kenden zyn zwak; en eer
wy fcheiden, nam hy fleelswyze eene gelegenheid waar,
om my zo veel in de hand te floppen als ik van het ge
overige Gezelfchap ontvangen had ; my in 't oor-hel
luisterende: Dit is onder ons, myn Heer ODUENSTYL 1
De Heer N * * * heeft een Neef, van zyne jaargin, die
altoos laage en lallè fpotternyen tegen den Godsdienst
afgeeft, en geene gelegenheid laat voorby glippen , om
:met de Geestlyken den draak te fteeken -- en men ziet
hem alle Zondagen bykans tweemaalen ter Kerk — waar
in by enter influipt als of by iets kwaads deeds.
Zyn Neef N * * * , dit moet ik 'er nog byvoegen ,
beeft veel gedaan om zich zelven een 4egt Gharai^ter te
g.eeven , en ik weet waarlyk niet hoe by 'er zich uit
taLt redden. Het voldoet hem nier als by de flegt(Ie niet
is
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is in allerlei foort van flegtigheden. Pocht iemand dat
by drie vlesfen op één avond gekraakt heeft, hy zal niet
valaaten te zeggen , dat by 'er vier dronk t heeft een
ander de onbefchaamdheid van te beweeren, dat hy, zonder ífiltiaan , een weg van eenige mylen te paard af.
gelegd heeft; de Heer N * * * zal, om de meeste te wee.
zen , 'er een myl of twee byvoegen.
Men zou waarlyk denken , myn Heer, dat het verkry.
gen van een goed Character een zeer ongevallige zaak
was , en dat wy niet alleen zo liegt moesten weezen als
wy zouden zyn, indien wy onze driften opvolgden; maar
dat 'er iets edels en waardigs in (leekt, wanneer wy alles,
wat Goed in ons is, verbergen, en al het Iiwaade vergroo,
ten en vermenigvuldigen.
Ik heb gezegd, dat deeze Gemaaktheid uit eene overmaat van Nederigheid moest voortkomen : en waarlyk, die
Man, die te vrede is als men hem een Schandbrok noemt,
moet zo nederig zyn , als hy berouwhebbend moest wee.
zen, indien hy waarlyk zo (legt was. Ik, die nog gehegt
blyf aan eenige ouderwetfche begrippen, ben nederig van
gevoelen , dat de maat van Slegtheid , welke wy zeer
bezwaarlyk ontgaan kunnen, te over genoeg is om 'er op
te roemen, indien 'er anderzms eenige verdientte in fIee•
ke , en te over genoeg desgelyks om 'er berouw over te
hebben, wanneer wy het oog op ons zelven (laan. III
kan de voegelykheid niet zien om ons zelven zo verfnaad.
Iyk deugdzaam te bèfchouwen, dat 't noodig voor ons zots
weezen ons voor uit -Ileekend ondeugend te doen aanzien,
ftrydig niet onze neiging, firydig met onze bekwaamheid.
Maar ik weet dat anderen dit fluk in een ander licht be•
fchouwen , en dat de vlekken van een losbandig leeven
Deugden zyn, naar zommiger waardeeriug. Het zou, an•
derzins , geheel onoplosfelyk weezen , dat iemand zots
begeeren zyne Vrienden te onderrigten, dat hy zich zei.
ven tot een beest gemaakt , de rust van een Huisgezin
gefloord, of, uit enkelen moedwil, een paard doodgeree.
den heeft.
Myn Naam , myn Heer, doet u eenigzins het geheim
van myne Familie kennen. De OUDENSTYLEN zyn zeer
aan het afneemen. Weinigen onzer zyn 'er over , erg
mogen de Ruïnen heeten van onze vroegere aangelegenheld en grootheid. In onzen tyd was het een ftaalje
wet en vaste grondregel , dat het voor niemand noodig
was erger te fchynen dan hy met de daad was; dat,
wat.
'ft 3
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wanneer hy zyne dwaasheden ontdekte , hy dit getrouw
behoorde te doen , en 'er geen Caricaturen van te maa--lyk
ken , die in het ongeloolyke liepen. Op eene andere
-wyze te handelen is, in de taal van een van ons Gedacht,
een Omgekeerde Eerzugt ; en die 'er zich aan fchuldig
maalsen zyn geen waare maar valfche Geveinsden --- eene
vreemde uitdrukking; doch vreemde dwaasheden vorderen
vreemde benaámingen. De beweegreden , zegt hy , van
die gedrogtlyke gemaaktheid, ontftaat , myns oordeels,
uit dien edelen dorst na Roem , - welke in aller menfchen
hart is ingeí}ort. Daar deeze fchoone Werken en treffe.
lyke Bedryven voortbrengt by lieden van groove bekwaamheden, ontgaan daar. uit ,/legre Gewrogten by Menfchen ,
niet in (laat om zich te onderfcheiden door weezenlyk
pryzenswaardige daaden. Gelyk de zugt tot Roem in
Menlchen van waar vernuft zich vertoont by welpasfende
gelegenheden, zal die zelfde zugt, by Meníchen , die 'er
door gedreeven worden , zonder de noodige bekwaamheden te bezitten ter voldoeninge , in het wilde loopen ,
zich vertoonen in het bedryveii van duizend buiteafpoorigheden , waar door zy zich van anderen onderfcheiden,
en in een omringd worden van zeker flag van bewonder
-aren.
Myn raad, aan Jongelingen, die zich door deeze Ona.
gekeerde Eerzugt gedreeven voelen, is te overweegen , of
zy weezenlyk zo veele goede hoedanigheden en deugdzaame gefchiktheden bezitten als hun belachlyk maaken;
en , of het , in de daad , zo is , dat die gekhiktheden
hun blootfrellen aan de belaching van Perfoonen , wier
goedkeuring te verwerven hun tot eer zou firekken. --ik voor my twyfel 'er grootlyks aan , of-de jonge Heeren van onzen tyd gevaar van veragting loopen , uit
hoofde van de rechtfchaapenheid huns gedrags ; en, zo
verre myne waarneeming gaat, durf ik verzekeren, dat
ik-'er geen ken , wiens gebreken , eenvoudig en opregt
vertoond, niet te over genoeg zyn, om een vlek op hun
Character te verfpreiden.
Wat het gevoelen der wereld betreft, deswegen zou
veel kunnen gezegd worden. Indien wy door de wereld,
in eenen aardrykskundigen zin, de geheele Aarde ver
dan geloof ik , dat de meerderheid ten voordeele-fian,
van Braafheid zal hemmen ; maar ik weet , dat , in de
doorgaande opvatting van dit woord, niets meer verflaan
wordt dan de kring van iemands Bekenden. Indien deeze

van
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van dien flempel is , dat dezelve bekoord worde door de
vergrootingen van Omgekeerde Eerzugt, zal hy dien kring,
ongetwyfeld, voldoen door de Caricature van zyne zwak
doch , buiten dien kring, vrees ik, dat hy daar-hedn;
door meer agtings zal verliezen dan winnen, dat by voor
een niets beduidend, of liever voor een veragtenswaardig,
Schepzel zal gehouden worden, om dat hy daadlyk zo
ílegt heeft willen fchynen.
Ik ben en blyf, onveranderlyk, myn fleer, uw Vriend
0UD•ENSTYL.

IdET OORLOG.

! Welk een veelbeduidend woord ! ---r Welk
HeteenOorlog
kort gezegde , en hoe veele byzonderheden bevat

het in zich. Rampzalige íterveliugen gy, die de rampen van
het Oorlog in alle deszelfs verfcheidenheden gevoelt, on-

gelukkige Krygsknegten, die de Werktuigen zyt ter handha-

vinge van het alvernielenden Oorlog, die, om eene kleine_ hoe.
veelheids geld, om een gering loon, uw dierbaar leeven in de
waagfchaal ;telt , enkel , om loins, , ten gevalle Beniger. gril,zieke oogmerken van wufte Vor!len , te voldoen: dan , hoe het
ook zy,, en uit welke beginfelen het zelve gevoerd wordt;
het is en blyft een Tooneel van verfchrilkkingen , van aandoe
woelingen, van jammeren.
-nige,va
Is 'er eenig verfchil ontfhaan tusfchen partyen , die beiden
meeenen, het recht, de waarheid, aan hunne zyde te hebben;
en dat recht, dat gefchil, met het zwaard, kunnen en willen
beflegten : wel , niets hindert hun , om alles in het werk te
Stellen , ten einde het gemeende recht te verkrygen , en door
de wapenen te triomfveren.
Nu kondigt mei aan zyne party zyn oogmerk aan; men verklaart liet Oorlog, en weldra itelc elk in zyn gebied alles in
het werk, om zich magtig en geducht te maaken, en , daar
men meent dat het getal zyner Krygsknegten niet genoegzaam
zal zyn , om de overwinning te behaaleu , werft men, met
allen mooglyken fi^oed, nieuwe manfchappen aan; groote belooningen worden beloofd aan den geenen die zich wil lee.
nen om ten firyde ce trekken, en, binnen korten tyd, heeft men
ten genoegzaam aantal van Krygsknegten, om den Vyand het
hoofd te bieden , en , zoo men meent , hem te overwinnen.
Zoo bereidt men zich tot den dag des ilryds ; maar men vergeet, dat de •verivinninge is van den Heere ! Dan dit in het

voorbygaan!
Na heeft men eeae oniuverzienbaare menigte van f}rydbaare
Matt
T4
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'jannen, Wapenen, donderende Kanonnen; in het kort, alles,,
wat gefchikt is om menfchen te moorden , om Steden te verwoesten ; en nu, Marschvaardig zynde, wacht men fegts naar
het bevel om voort te rukken!
De Man zegt zyne tederminnende Vrouw en lieve Kinderen,
de Minnaar zyne Zielsyriendin , de Jongeling zyne waardige Ouders, en de Vriend zynen Vriend, vaarwel 1 ja, mooglyk het
laatst vaarwel, daar het gonzend lood binnen korten ryd , mis•
fchien , hun het lieve leeven zal ontneemen. Met welk eene
aandoenelyke tederhi id , geeft elk den zynen den laatsten har
dan,-telyknifdusch,arm gelnd,.
laat los, het bevel is gegeeven , en het Leger , met zyne dui.
zenden, trekt voort, onder het gerommel der Trommelen , en
allerleie Krygs- Muzyk ; eindelyk, men koomt ter plaatfe zyner
bellemming, daar, waar het Tooneel des Oorlogs zal zyn, en nu
rust men, men houd Halte van zynen afgelegden Marsch!
Thans tragt men op eene heimelyke wyze kennis te krygen
van den fiaat en omftandigheden van zynen Vyand , waar naar
het nootlottig tydllip word bepaald tot het aangaan van den
dag des ftryds.
Alles, dus in (iaat van vegten gelaeld, in gelederen gefchikt,
in pelottons verdeeld , word de veege Trom geroerd , en het
lang gewagte woord, Geeft acht, maakt eiken Krygsheld oplet
daar het, als een donder11ag, door de gautfche legerben--tend,
den heenen rolt, terwyl het woord Vuur liet Tooneel als in
eens ontfluit , en alles in rep en roer helt; de rook van het
vuur der IV7usketten , der balderende Kanonnen , verduistert het
licht der Zonne, terwyl deszelfs gedonder het gehoor verdooft.
Dan de Soldaat en de Ruiter , de Voetknegt en by die het
fnuivend Ros berydt, vegten, niet tegenftaande dit alles, als
verwoeden; het moedige Paard zelf belacht de vreeze, en wordt

niet ontfleld, liet keert niet weder van wegen het zwaard; in het
volle geklank der bazuine , zeit het heach , en riekt den krygh
van verre, den donder der hor/len , en het gejuich! en, naar

dus verfcheidene aanvallen te vergeefs gedaan te hebben , nadert men elkanderen meerder van naby , het Zwaard koomt
uit de fcheede , men betwist elkanderen den grond waarop
men haat; opeengeílapelde lyken worden eenen weg voor
hunne voeten , en eindelyk wordt de een des anderen over.
winnaar ; de fierke jaagt den zwakken naar , daar de laatfie zyn heil zoekt in de vlugt , terwyl de overwinnaar
thans , zoo by meent, voldaan zynde, aan zyne Legerfchaare
toeroept, het voor hun zoo aangeuaame woord, halt! en, groote
buit gemaakt duizenden ontzield , de Helden gekroond
met lauwren, blaast men nu Triumf.
Befchouwt nu dit met bloed geverwde Tooneel. aanziet zoo
Steele stervenden , verminkten en gewonden, die hunne medemak,
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makkers fineeken , om ras een einde aan hun leeven te
maaken
Ongelukkige Vrouwe, the de tyding hoort van het fneuvelea
hears lieven Wederhelfts !
13eklaagenswaardige Kinderen, die geen Vader meer bezit!
Bedroefdvolle Ouderen, die uwe Zoons gefneuveld ziet!
Vriend, die uwen opregten Vriend moet misfen! — Gy alle
zyt het, die, door uw ongelukkig lot, myn aandoenlyk harte

als van een feheurt!
Ach mogt eens de lieve Vrede daagen , mogt die tyd geboren worden, dat geen Oorlogsrumoer meer gehoord werdt!
dat niemand des anderen regt betwiste; maar dat elk, in zynen kring , alle Voorregten, aangenaamheden en voordeelen
geniete, en een í1i1 en gerust leven lelde , onder het genot dier Yryheid en Rechten, die ons als Mensch en Burger
door God gefchonl^en zyn , en waar op wy alle, tot den !laaf
in zyne ketenen, aanfpraak hebben.
Dit gunne God, dat eens ons aller lot en deel zy !

NACHT - GEDACHTEN.

.-.— --- r--- Staatig fchoone Nacht, uwe diepe ftilte

J wekt myne aandacht, en voedt myne

flaauwe denkingskragt — alles zwygt, en de voorbyvliegende
uuren vloejen zagt in de eindelooze Eeuwigheid heenen,
alles , wat op de aarde is, fluimert, ja het vaale Nachtfhers
ligt langs beemd en veld gefpreid!
A Airegeerder der Waereld ,met ontzag en eerbied bewonder ik
uwe bettelling ! Gy, Almagcige Beftierder,, befehikte door uwe
Wysheid de Ordening van Nacht en van Dag: daar het werk
leven van den Mensch rasch zou bezwyketl, wierd het-zame
zelve niet door rust verpoosd! Hoe verleent gy den Mensch
Benen zoeten llaaplust , die beiden den Vorst en den Slaaf ver.
troosting verfchaft.
Staatig fchoone Nacht, hoe doet gy alles rusten! Het lieve
Zangkoor wekt geene Ooren door zyne kunfielooze Gorgel•
wonen. Eenzaamheid zweeft ongestoord langs het bloejend
Plantenryk. Het zagte wollige Schaapje, 'moede van het fcheeren, rust in klaverryke Weiden, wel te vreden ; ja, nyvre
vlyt ligt onbekommerd te rusten op haare zachte legerftede, dan, fchoon alles rust, in den flillen Nacht, gy zyt
bet egter die myne aandacht wekt.
ó Formeerder der Waereld ! fchoon gy deeze aarde dekt met
fombre duisternis, myn oog aanfchouwt, egter, uwen Hemel, de
Maan en de Starren die gy bereft hebt, en ik verhef my zelve
tat mynen_ Schepper, ver boven lugt en ftarrenboogen, daar,

waaX

£ACHT- GEDACnT111N.

15: 2
,

waar uw oog, dat nimmer fuimert, het onbegrensd Heelal,
doorziet.
Staatige Nacht, hoe vertoont gy aan my het blaauw gewelf,
ryk met gouden Kippen vercierd, en te gelyk de pragt, lblajeileit en Heerlykheid , die de nooit volroemde Schepper aan
eiken ftilien Nacht fchonk.
Komt hier, verdwaalden, verdoolden, die de Godheid net.
gens in zyne Werking aanfchouwt: ziet den luister, ziet de;
Schoonheid , die de ftaatige Nacht u biedt , en leest zyne.
Grootheid, leest zyne Almagt, zelfs in den bleeken glans der
IViaan, daar elk der tintelende Starren u zyne aanbiddelyke
Wysheid verkondigt.
Maar, gy edele Sterveling, vriend der Godheid, gy flaat het
Ilaarende oog vol erkentenis, vreugde en eerbied, naar den helderen Hemel op, naar dien Hemelboog, .vercierd met Zonnen,
in wier vrolyk fchitterend licht duizenden. Waereldbollen wen.
telen; en uwe boezem gloeit door het vuur der zuivere
dankbaarheid.
Looft dan de Grootheid van den Schepper
der Natuur, by eiken dillen Nacht.
Looft Hein, die, door
zyn geduchte Magi, de duisternis op de Aarde roept, en —.-het wordt Nacht. -- Nacht, waar in alles fluimerend wacht
op de komst van het glansryk Zonnevuur, en heeft de blyde
dageraad het Nachtgordyn weggefchooven, wen natuur, in fchoon
gewaad , het vrolyke oog bekoort, laat dan Liefde tot uwent
God, gulle dankbaarheid aan uwen Bèfchermer,, het geurig,
vrolyk, morgenoffer uwer zielen zyn!
Waak op, myn Ziel! wil uwen Schepper essen !
Gelooft zy God! men loop' den Heer der Heeren!

IVAR EN MATILDA,

,gene Gefchiedenis van de XIIIde Eeuw.
een jong en dapper Ridder van de Dertiende Eeuw,
op het Eiland Man , werd verliefd op de fchoone MATILDA. In Afkomst en Middelen was zy verre beneden IVAR;
maar zyne groove ziel was boven die onderfcheidingen ver,
beven. IvA& beminde , en MATILDA droeg hein cie hartlykfe
wederliefde toe. De Wettiging des Konings ontbrak alleen aan
de voltooijing van het geluk deezes Paars. Om deeze te verwerven, Relde IVAR , zich fchikkende naar 't gebruik des Eilands, zyne Bruid voor aan REOINALD, een wellustig Prins; deeze , getroffen door de fcheonheld van n1ATILDA, zeer vermeerderd door haar zedig voorkomen , bande onmiddelyk, ter oor.
zaa.
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zaalre van zekere voorgewende Misdryven, IVAR van het Hof,
en hieldt door enkel geweld de Maagd gevangen.
Sniert en verontwaardiging deeden beurtlings haaren boezein
zwellen, cot dat zy door de overmaate van hartzeer in een
Raat van bezefloosheid verviel. Hieruit bekomende , werd
haare Deugd aangevogten door de aanzoeken des Dwingelands.
Zy was doof voor zyne vleitaal, en lachte met zyne bedreigingen. REGINALD, vertoornd over haare verfmaading, en zich
flreelende met het denkbeeld , dat eene firenge behandeling
haare trouw en kuischheid zou doen bezwyken , zette MeTILDA gevangen in een der afgelegénfte vertrekken zyns Kas
waar zy eenige maanden lang de verdriecig[le dagen-tels;
en nagten in traanen fleet, veel meer bekommerd over IVAtt's
lot, dan over haar eigen leed, hoe zwaar ook.
IVAR, intusfchen, niet geflaagd zynde in eene pooging om
bet ongelyk, hem aangedaan, te wreeken, nam het Monniken.
kleed aan, en begaf zich in de Abdy van Rusken , op *het
Eiland. Hier bragt by zyn leeven in Godsdienscverrigcingen
door; doch zyn hart bleef gehegt aan MATILDA. Om haar zugtte
hy; om haar liet by zyne crannen biggelen; en, om, zonder
bedwang, aan zyn benaauwden boezem lugt te geeven, ging
by menigmaal in de eenzaamfte plaatzen omdoolen. Op een
dier eenzaarne omzwervingen , ontdekte by een grot , die
alle blyken droeg van in langen tyd niet bezogt te weezen.
De flilte, het droevig voorkomen, van dit'verblyf, zo zeer
overeenflemmende met den toon , waar op zyn hart gefnaard
was, tradt by 'er binnen, zonder te bedenken werwaards die
onderaardfche weg hem zou brengen. Zyne verbeelding hieldt
zich onledig met de bevalligheden van MATILDA, cerwyl zyn
hart bloedde over het lydeil, 't welk zy moest verduuren.
Uit deeze verrukking, en daar mede gepaarde gevoelige deel`
ontwaakte by fchielyk door het gejammer eener-nemig,
Vrouwe. Met drift toetreedende, hoorde hy, met eene bykans
bezwykende flemme, deeze verzugting uitboezemen : Moeder
Cods ! Befcherm aSATILDA 1 Door een fpleet in het affehutzel
zag by de Maagd met loshangend hair en kloppenden boezem.,
op het punt om ten flachtoffer te flrekken van den lust en her
geweld van REGINALD. Woede, aan dolheid grenzende , gaf
nieuwe fierkte aan IVAR , die, het affchutzel (tukken bree.
kende , op den Dwingeland aanviel , en diens zwaard ,
't welk op tafel lag, opvattende, ftootte hy 't zelve in 's Prinfen borst.
De Dwingeland ftierf; en de Gelieven ontkwamen door deezen onderaardichen gang na den zeekant: waar zy gelukkig een
Vaartuig aantroffen, 't welk hun na Ierland voerde. In dit Koningryk fleeren zy het overige hunner leevensdagen in liet genot van het uirgeleezenlfe aller menschiyke gelukzaligheden; de
ver-
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verrukkingen eener edelmoedige Liefde , vermeerderd door wederzydfche Bewondering en Dankbaarheid (*).
(*) De Heer DAVID ROBERTSON, uit wiens Tour through tke^ Ijle of
,Max wy deeze Overlevering ontleend hebben, merkt op, dat er nog
Benige ípooren zyn van een onderaardfchen weg, loopende van de Abdy
van Ruiken tot tiet Kastcel; 't welk eenigzins tot bevestiging deezes zeldzaamen Vérhaals kan dienen. Dan by voegt 'er by, dat, volgens zommige
Verhaalen onder de Inwoonders van Man, REGINALD.door 'VAR verflaagen
svierd, niet in het Kasteel van Ruiken; maar in een nabuurig velei. Deeze
verplaatzing van hit tooneel doet, wat de hoofdzaak betreft, aan de Over.
levenfng af noch, toe ; naardemaal de Gefchiedl'chryvera des Eilands
AEGINALD'S dood niet zo Zeer aan IVAR'S Eerzugt dan wel aan zyne
'Wraak over beledigingen hem perfoonl'k aangedaan, toefchryvett. — Wat
4iier van ook zyn moge , de Gefchiedenis van IVAR en DIATILDA Strookt
genoeg met de gefteldheid dier Eeuwe, om in den grond waarheid te kun
geen waarheid zynde, dagt ons dezelve egter, als een-,ne_wz
zèér klein Romannetje, treffend genoeg, om onze Leezers eenige oogenblikken op te toeven.

ANBCDOT* VAN ®EORGE DEN II

, Koning v n Engeland.

ROkGE DE II was zeer naauwlettend op kleinigheden.
Zyne Zakdoeken, Hembden, en ander Linnengoed, waren
G
genommerd ; en by zou in drift hebben opgeflooven als men

hem een ftuk Linnengoed gegeeven hadt ; welks getal niet beantwoordde aan 't geen een paar moest uitmaaken. Deeze
iiiptheid vertoonde zich ook in andere zaaken.
Een Kamerdienaar droeg hem een zak gelds agter naa , om
weggelegd te worden in een kleine yzeren kist, in een ver
naast zyn flaapkamer ; de zak borst, en één der weg.-crekj

rollende Guinjes geraakte onder de deur door van een ander
kamertje, waar eenig hout lag. „ Hebt gy," vroeg de Koning,
„ al het geld opgeraapt?" „ Alles, Sire, zeide de Kainerdienaar, „ behalven één Guinje , die onder het hout ge,, raakt is ; ik zal dezelve Jlraks opzoeken." „ Wy zul
Koning, „'er terjiond na kyken; zet de zak ne--„len,"fprakd
der , en help my het hout wegruimen." Zy gingen
beiden aan 't werk, en, naa een vierendeel uurs zoekens, werd
de Guinje gevonden. „ 't Is geed,' fprak de Koning,
geheel voldaan ; „ my dunkt wy hebben om die G.ginjè ,zwaar
gewerkt; doch, daar het my voorkomt dat gy het meeste ge.
daan hebt, neem de Guinje voor uwe moeite: ik wilde niet
„ dat 'er iets verlooren ging!"

B L A D W Y Z E R
DER

VOORNAAMSTE BTZONDERHEDEN,
In het Mengelwerk voorkomende.
A.
252. Veroe, de Hoofdf}ad van
arde (De Beweeging der) Etlaiopie, een Handelplaats,253.
rondsom de Zon , door de Axum, de Hoofditad van dbysOude Starrekundigen erkend , linie , 255. Spooren van den
325, enz. Derzelver rondheid, Handel der Ouden op Africa.
ald,
en dat wy Tegenvoeters heb •
ben , door de Ouden beweerd. Alpen, leveren geen fpoor van
327 Vulcanifclien oorfprong op. 459
ABnUL HAM[D, de tegenwoordige.4hiinwater , Cristalfchieting van
Sultan, diens Leevenswyze, 28. 't zelve.
588
Zyn openlyk gaan na de Mos- America, (Vereenigde Staaten van)
ques , 29. Zyne gef'alte en het Getal der jooden it: dezelve,
voorkomen, ald. Wie tot zyn 85. Hun Raat het dryven van
Opvolger beftemd is, 30. Vol- alle Handwerken en Hanteerin31 gen vry, ald. Vallen 'er niet
firekt gezag des Sultans.

4

.9Eton , de Geneesbronnen naby bedrieglyker dan andere Inge-

deeze plaats van niet veel be72
langs.
Afleiders, (Blixecn) zomtyis onvoldoende, 496. Om dit te
voorkomen , moet by den Yzeren Punt een van Potloot gevoegd worden , ald. Om de
afleiding in den grond te bevorderen , de beste hulpmiddelen
aangeweeaen , 497. Tin en
Koper aangepreezen , ais mede
het oinkleéden met Potloot,
aid. Houtskool by het beneden eOnde des Afleiders als zeer
498
dientig voorgefleld.
4frica, hoe zeer van binnen een

zetenen, 86. Worden tot Itegeeringsposten , ook zeer aan.
zienlyke, geroepen , ald. Men
kent 'er geen Gilden , ald.
Hoogte der Intrestgelden te
.Vew York, 87. De Mis wordt
'er in 't Latyn geleezen , ald.
Berigt van de Maple Tree, die
Suiker geeft, ald. Van de hoeveelheid Suikers, welke dezelve
oplevert ; dat de Suikerplantadiahouders dezelve zouden heb.
ben willen uitroeijen, eene ongegronde Vertelling.
88
(Algemeen ongunflig denkbeeld van de Lugtsgefteldheid

251.

in) voor de Gezondheid en

onbekend

Werelddeel,

De weg, diende Caravaanen van Langl.eevenheid , t ç5. Men
Carthago derwaards namen, on- hebbe hier onderfcheid te maabekend , ald. Weg der Egyp- ken tusfchen de onderfcheide
tenaaren, die tot in 't hart van dealen, ald. Wat oorzaak tot
Africa doordrongen, door HE - dit misverttand geeft, 196. Het
ii.ODOTVSopgegeeven, 252. Elf- tegendeel door de ondervinding
ald.
(landen der Pleisterplaatzen , uitgemaakt.
d^neVv
a?c 6. 1794. N0. 15.
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America. (Aartig zeggen wegens Belachlykheid

Proeve over de
400
de Vryverklaaring van)
Stelling, dat bet Relacblyke de
4rnericaavneaz doorgaans van een Toet!/teen der Waarheid is, 49.
85 Valschheid van die Stelling, So.
ryzige Geftalte.
Het kan den aart der zaake niet
dnecaoren, derzelver waardy over9r veranderen dat men dezelve in
wogen.
.9ntonies .Wel, (St.)bygeloovigebe- een belachlyk licht fielt, Sr.
griepen daaromtrent heerfcneta•- Verfirekt alleen ten Toetfleen
517 van 't geen Belachlyk is , 53.
de.
Elranthes en psp fsa. Een Ver- Dit op den Godsdienst toegehaal op een waar Voorval ge- past, 54. Wanneer men zich
263 van het Belachlyke mag bedie•
grond.
AnsuTI roT, (Byzonderheid van) ren , 55. Hoe omzigtig men
356 met het Belachlyke moet te
56
.,flrenden, worden zeer oud. 594 werk gaan.
.dxurn weleer de Ncofdfad van Bergen. (Wydverfchillende gevoe255 lens over den oorfprong der)
41yi fru:e.
B.
453. Vulcaanen als derzelver
asden, (Het maaken van kuipen oorfprong aangemerkt , 454•
om in te) om dezelve te ver- Het tegendeel beweerd. 455
282 Beroep (Hoe het doorgaans met
huuren aangepreezen.
Baden, (Lauwwarnne) voordeelig het aanvaarden van een) toein de Langzaame Zenuwkoorts. gast, 181.Volgeestige Schil 278 dery van r1oaATLUS , over de
(Febris lerua nervofr,.)
.Mankier en Koopman , hoe 2y el- te onvredenheid van elk met
kander over en weder belchou• zynen Leevensltand, 182. Doel
186 deezer Schildery, 1 83. Dwaas..
wen.
3a,chklrs waarin zy van andere heid van het twisten over den
Zwervende Volken verfchillen, voorrang in Beroepsbezighe..
419. Befchryving van hunne den, all. Of een Bankier dan
Huizen , Spys en Drank , all. een Fíoipman hier den voorrang
Hunne Regeeringswyze, aantal verdiene , 184. Nuttigheid is
en Krygsdapperheid..tao. Zo • de beste maathaf, aid. Geleermer.. en Winterleevenswyze , de Beroepen zyn niet vry van
vootoordeelen tegen elkander,
421. Kleeding der Mannen en
Vrouwen , als mede de Volks- 187. Onafnangelykheid kan niet
ald, als een toets van de uitslee.
aart.
kenheid eens Beroeps worden
.Goya, of de Indiaanfche Dikbek
Vreemdig-en Aartigheden,waar opgegeeven, 189. Algemeene
op deeze Vogel kan afgerigt Verbintenis der Maatfchappye.
worden.
59
r 90
{Fdelaa r' (De Ongeiukkige) Eene Bloemen t an de f Berlaoïn, hoe nier,
waare Gefehiec,enis. 523 en 570 ze bereidt . en welk een vertoon
588
,$edenkingen. (Zede.yk-) 4, 133 , zy opleveren.
,74.224,265, 35 2 , 39 1 579•BOULEY, (THOMAS) OprigterVall
de Uitrooijing daar Een Boekery , na zynen naaiti
egee?tet;
Der
van Lot Geluksbevordering is ienoetnd, re Oxfurd,
r zt
vds ,toehid,
dwaasheid, 3IJ', De dtcgeling
,
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Boeken, verdienen onder de goed-Charalier, (Over de rechte W aar-

1;oope Vermaaken de eerfie deering van der Menfchen) 533.
315 Bezwaarlykheid,ontilaande uit de
plaats.
263 verfchillende betekenisfen, wel.
Boekenietery. (Zonderlinge)
Bolus, (De Armenifchie) Bolus fir- ke men aan de Woorden hegt.
Scheikundig onderzoek ald. Nog neer dwaalt men door
meta
daarvan. 591. Beftanddeelen, enkele Bedryven in plaats van
verkeerd onder de Talkfoorten Heblykheden te (lellen, 534.
gerangïchikt.
593 Wy kennen dikwyls de roerBorstziekte,-{Waarneemingwegens zels der Bedryven niet, 539.
eene zeer byzondere) en berigt Men gaat veelal op hopren leb
van 't geen men deswegen, by gen af, 540. Noodige vereischde opening van het Lyk, ont- ten in ons zelven, om over an541
450 deren te oordeelen.
dekt heeft.
Broodboom in de Franfche West- Cheltenham, de Wateren daar eens
Indien overgebragt, 412. Wel- in een flegt gerugt, 425. Dit
ke Schryvers van deezen Boom verdweenen zynde, wordt de
gewaagd hebben, 413. Be- toeloop van Brongasten groot,
fchryvingvandenzelven, en de en de Plaats veel verbeterd.
Vrugt , el:i. Waar die Boom 426. Sterke toeloop van Volk,
voorkomt, 414. Verfchillende 427. Befchryving der Stad zeiSuorten , 415. Wenschlykheid ve, 428. Aart der Wateren,
van de Voortplanting deezes aN. Wanneer de Geneeskragti.
Booras.
416 ge Bron eerst ontdekt werd.
Buidelrat, Opo.furn in de Zuidzee- 429. Welke vermaaken meu
Eihonden niet ongelyk aan de 'er aantreft, ald. Leevenswyze
2mericaanJche gevonden. 148 der Brongasten , 430. Hoe
433
Byluoeel var, Madagascarbefchree- lang de Brontyd duurt.
14 Chouitrys ,welke Gebouwen in het
ven.
Oosten.2!
C.
ampania, Gelteldheid dier Land- C1ritendom (Welk eeneuitmuntenC itreeke.
deLeerhet)derWereldaanbragt,
Curfax, welk een Beeld, en Oor. i. Ten opzigte van de Kennis
221 der Godheid, 2. De Zedekunfprong dier Benaaming.
Cartïwginenfers,hebben diep in Afri. de en een Toekomend Leven ,
ca gehandeld; doch hielden den 3. Hoe zeer • en waar door, verWeg ,die hunne Caravaanen na. basterd, 4. Gedeeltlyk door de
251 Hervormingherfteld, 5. Verval
men, verborgen.
6
Celren, welken weg zy in de ver- van 't zelve in Frankryk.
fpreiding en bevolking van ver - Cogrif, ofhet ongelukkig Bezoek.
309
fcheideLanden namen, 79. On- gene Vertelling.
derfcheide naamen dier Volks- Comeeleu, welke Kennis de oude
fplitzingen, Sc. Overblyfzel der Starrekundigen des bezaten 333
Oude Egyptifche of Cophtifche,Con/lantinopole, (Grootte, VerdeeTaal , die nen in het Taaleigeu engen Volkrykheid,van) 25. De
der Aoord be Volken vindt. tid. Turken inaaken , naarevenredigCepha1aa, (Geweldige Hoofdpvn,) leid eer andere Bewoonderen,
door het gebruik vyn Dolle ]Cer. een klein getal uit, aid. Vaardig•
held
365 V v 2
vel genezen.
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ridder Turnfr,'e Recijers, 26. van de Hertogin van Portland,
Schoon vertoont welk de Stad uit J68. Door den Koning van
Zee maakt, en't heerlyk Gezigt Engeland met een Jaargeld beop die hoogte, aid. Beichryving fchonken, 169. NeetntdeSchilvan het Seraglio , in drie Ho- derkunst ter hand, en fíaagt er
ven onderfcheiden , en wat in in , 170; Vervaardigt ongemeen
elk voorkomt , 27. Naauw fchoon Schulpwerk , aid. En
bewaakt; is een Koningryk op knipt, op eene allervoortreflykzitlizeiven, enheeft bvzondere fte wyze, Bloemen, add. VerWetten , 28. Wat men van vaardigt dus eene Flora, 171.
den Haram, of het Verblyf der Haar uitmuntend Zedelyk Cha•
Vrouwen, vertelt, zyn meesten• rater, 172. Haar Dood. 173
kele Romans; eenige byzonder- Delaware , om deeze Rivier op
heden daar toe betreklyk , 30. te vaaren maakt men geen ge.
De Huizen zyn 'er liegt, en de bruik van Paarlen.
87
Straaten naauw , 33. Groote DEMOSTHENES, waarom hy achtKoffybereideryen Winkels, aid. maaien TrrocYnIDES met eigen
Befchryving van de Mosque- hand uitfchreef.
489
Santa Sophia, 3 4. Hooge Too- Diclrtftukken (My jiike) der Perren om van daar brand te ont- f aanen; Aanrnerkingen daarover,
dekken , 35. De Wallen in 422. Een Voorbeeld daarvan.
42,E
deertyk verval , aid. De Slaa.
ven-markt bezogt.
aid. Diego Ramirez, (Het Eiland) door
Cr1uette.(De) Een Characerfchets. Capitein RUNTEa gezogt, maar
132
niet gevonden, 6t. Waar fchynlyke rede waarom by het
D.
auwworm,(De Geneezing van niet aantrof.
6z
een) op de Oogen gevallen , Dienstboden , (Aanmerkingen over
het behandelen der) 388. Der142. Van eene zeer zwaare en
voor ongeneeslyk verklaarde. zelver liegt gedrag veelal aan
143 de Heeren te wyten, 38g. Sv.Dean, (Grootheid van het Bosch) NECA'S voortreflyke Brief over
Sis. Levert fchoon Eikenhout dit onderwerp.
393
tot den Scheepbouw op , aid. Dievenwekker, (Nieuw uitgevon]Boe 't zelve befloolen wordt, den) befchreeven , en deszelfs
5ry. Iielangrykheid van dit Zamenftelling ontvouwd.
38
52oDoop (De) mag te Oxford niet
Bosch.
Dean Magna, voorheen bloeiend , aan Huis bediend worden. 217
566 DoRIA, (ANORRas) zyn Roem. lbo
nu zeer vervallen.
DELANY, (MARY) haare Afkomst Droefenisfe. Zie Rouw.
en Opvoeding , x67. Vroegty - Duivel. (Celtifche herkomst van
83
dig gehuwd aan een oud Heer, het Woord)
E.
eld. Hoe zy haar af„ezonderd
leven genoeglyk doorbragt , EDWARDS , (GEORGE) zyne Afkomst en eerfte Opvoeding,
768. Houdt Briefwisfeling met
Dr. SWIFT, en haar tweede Huwe. 20 t. Wat hem, ten Koophan 1 k met Dr. tmLANY, al'l. Wordt del gefchikt, tot de Natuurlyke
Huisgenoote,nadiens ovbrlyden, Historie doet overhellen, Zot,
Reist

D

B L A D W Y Z E It
Reist na Holland 202. Na Eend, niet vier Vleuge'en opNoorwegen hoe by daar zyn heldering van dit vertoon; 't is
tyd in naavorfchingen befieed- flegts een toevallige verfchei12
de, ald. Wat hem belette na denheid.
van Barbaryen, met een
Zweeden te trekken word als
13
witten kop.
Spion gevat, doch logt laaten
Syleri;èhe, Turpan of
203. Reist na Frankryk zonder aan zyn groot omerk te pangeheeten, befchreeven. r}
kleine van de Philippynfche
voldoen ald. Ontkomt ten
ald.
naauwen noode doordien by Eilanden.
Aanmerkingen omtrent de►
verkleed reisde, als een Landlooper na de West- Indien ge Eendvogels van de Straat van
t5
voerd te 'orden 204. Legt Magellan.
zich, in Engeland te rug gekeerd, -- kleine van Nieuw Zeeland,
toe op het naar 't leeven af- die niet een zogten Bek, en een
16
tekenen van Vogelen en ver- met een roodera Kam.
werft daar door grooten roem ErFEaa, (VAN) Anecdote hem be352
aid.
Wordt Bcebewaarder treffende.
van het Collegie der Genees Egypte, over de Geneesheeren alherren, ald Geeft drie Deden daar. Ze Geneeslieeren.
van zyne Hiflcry of Birds uit Eikenloomen worden eenige hon2c5. Plaatst voor het vierde een derde jaaren oud 589. VerOpdragt aan GOD, 2c6. Geeft flag van eenen zeer dikten Eik.
ald,
het eerfte Deel van zyne Giearings of Nat ural H /tory in 't Eiland, (Een nieuw) deezen Zomer
licht, ald. Roem zyner [firer- uit Zee in den Archipel opgekomen.
498
ken 207. Het tweede en der
de Deel deez °rs Werks komt Eu.tro.;us, de Onbestendige. Een
42
uit
208. Veruag van de Leevensfchets.
naauwkeurigheid in zyne AftekeF.
Dingen, 245. ZOndcriinge Be FORSTER,(GecRoe) zyne afkomst,
Ooo. Vergezelt Capt. coots
de dee?es Natuurkenners aid.
Aanmerkingen deswegen, 246. op diens Reis rondom de WeAndere Schriften van dien Man, recd, 6ci. Zoekt in Erankryk
247. Vereerd met COPLEY's bevordering doch vindt ze
Medailje tot Lid der Koning- niet word Heogleeraar in de
lyke Societeit en van de Societeit Nat. Hist. te Casfel; vervolgens
der Oudheidkundigen, henoemd, te Wilna ,en eindelykte Maints,
ald. Aanzienlyke Befchertners, ald. l)oor de Rt-publicainen
248. Gaat flit leeven aid. van Mints na Parve afgevaarVaart in zynen hooggin ouder- digd, 6. Sterft aldaar, aid.
dom met tekenen voort, 249• Zyne 13 schouwingen van den
250. Uit - Neder- Rliyn, hoe door KN1cc9
Ziekte en Dood
!teel+enheidzvner Werken. add. beoordeeld, ald. Opgave van
Zyne Voorreden, waarin by den FORsTra's Charafter, door xtaic603
Op-iragt van een Deel zyner as.
Werken aan GOD verdedigt. Fox en PITT, als Redenaars mc
223
40 eikauder verseleeken.
X
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B L A D W Y Z E R.
Trankryk ,(Verval van het Christen- Oostenrykeren ontflnegen , 26r,
dom in) en de oorzaaken daar De Albergo, een ander Hospi.
van, 5. Onregtmaatigheid dee- taal, befchreeven, 262. Ver7 flag van een Beeldwerk daar te
ver handelwyze.
zien , aid. Univerfiteit , 300.
G.
anzen, bereiken foms een hoo. Opera , aid. De Genueefen
G gen ouderdom.
550 leggen alle Tytels af, behalven
GehoorzaaPnheid (4lgerneene) aan dien van Potriso Genoefe, Sot.
de Wetten van CURISTUW noo- Feest van St. Antony, waarop
dig ter Zaligheid, 269. Deeze de Ezels en Paarden gezegend
Leer fleurt ten vollen overeen worden, ald. Overvloed van
met alle Beginzels van Rede, Visch te Genua, aid. Welke
Regtvaardigbeid en Billykheid. Vrugten uien'tr ryklyk aan270, enz. treft, 302. Openbaare BakGe,naakt,'ieid, om zich gebrekkiger of kery, ald. Men vervaardigt 'er
flegter te vertoonen , dan men uitmuntend Schryfpapier , 303.
613 Over het Charafter, de Verkeeniet de daad is, gegispt.
Geneesheer (De vraag : kan een ring en de Zeden der GenueeZen, aid. Van de Cicesbeos, ald.
kundig) een Naturalist zyn
357 Hunne Godsdienitigheid , aid.
beantwoord.
Geneesheeren (Oorfprnng van het Byzondere begrippen daarvan
Beroep der) in Egypte, 543. ten toon gefpreid, 304. Met
Elke kwaal had 'er zyn byzon• welk een oog zy de Gngelfcl en
dere Geneesheeren, ald. Hoe aanzien,
all.
zeer in de oefening der kunfte GroROe nE I ►,Koning vanEngeland,
544 Anecdote van dien Vorst. 624.
bepaald.
Genua heeft weinig ruime Straaten Geri/au in Zwitzerland, het kleinen Pleinen, 256 In ftaatlyk- fte Gemeenebest in Europa,
beid van Gebouwen misfchien byzonderheden van 't zelve
geen wederga, en is allermerk290
waardigst uit hoofde van de Gevangenluizen , doorgaans liegt
ligging, ald.Hoofdkerk, be- ingerigt, 379. Voorbeeld van
rigs van een Schotel daar he- een daadlyk beftaand we!gef}eid
waard • en de Asch van JOAN- Gevangenhuis, ago, enz.Afzondering daarin aangepreezen.
OPER, 257• Schoon
DEN
333, enz.
Schilderftuk in de Kerk van
St. Ambrorsus, 258. De Ker Geveinsdheid die men Oogmerksken flrarunciata en Sr. Maria verval/thing zou kunnen noedi Carignano hefchreeven, all. men , door voorbeelden opae$31
Verflag van het Hertoglyk Paleis, helderd.
259. Hoe men 'er COLUMaos , Gloucester Verdeeling van dat
en ANDKEns Hoorn, in aanden- Landfchap , 340. Schoonheid
ken houdt , z6o. Fraay Hos. der Gezigten , hier vereenigd,
al(t.
pitaal, oll. Schoone trek van
(De Stad) befchry•
Keizer Iortrpaus den 1t, bv het gaan bezigtigen van dat Hospi• ving van dezelve, 342. Byzonmaal , 26!. Hoe zich de Ge- derheden ,de oofd kerk hetrefrueezen van (ten dwang der feude, 343. Op welke wa-,rdig?

,

,

B L A D W Y Z E i^..
see Mannen dit Bisdom mag

Erkentenisen Dankhazrheict

boogen , 345.Uitmuntend ge[chonken , 89. Derzeiver
ald.
Ziekenhuis te dier Stede , ald. Optchriften.
t Landfchaps Gevargenhuis alsHorterfa. Eren Zedelvke Verteleen voorbeeld van een goede ling, 434. Vervolg, bl. 473
,Gevangenis befchreven , 378. Huislbraaken , hoe gepleegd door
Hoe 'er de Gevangenen in ge- middel van den VrettOor en
36
rangfchikt zyn , 380. Beftuur Hefbrom.
derzelven, 381. Post van den Buwelyken (Dat vroege) klein&
Kapellaán , ald. Reglement , Kinderen zouden voortbrengen,
85
383. De om Schuld gevange- ontkend.
nen , hoe behandeld, 385. Het Huwelyksgave, (Zonderlinge) door
ontbreekt 'eraan Wandelwegen, LÀ BRUYCRE aan de Dogter
466. Gefteldheid van het tóo- eens Boekverkoopers gefchonneel, 467.

Aangenaamheid der

ken.

18o

Verkeering , en de daar heerJ. en I.
fchende Verdraagzaamheid in ncoEus ii: ro. (Redënvoering
aid. j over) moet niet naar den letter
Godsdienstbegrippen ,
Volkrykheid , 469. Onder- verftaan worden , 225. Uit fcheide Gezindheden aldaar, zondering hier te inaaken, 226:
aid. Regeeringsgefteldheid, 470. Met welke Bepaaling die woor•
Zondagsfchoolen, daar eerst in
den te verftaan zyn ;ondera
afd. fcheide gevoelens deswegen ,
gevoerd,
lóloucestershire , Voortbrengzels , 227. Nadere ontvouwing van
Kaas,568. Cider , Spek en eene Bepaaling , die de woora
Salrn , 569.Dat 'er ook Wyn den zo na mogelyk letterlyk
valle, ontkend, 570, Lakensen behoudt, 228. Deeze Be=
Wolfe Stoffen daar gemaakt.6o7 paaling en Meening uit den
Goodrich Castle,befchreeven, 513. Zamenhang opgehelderd, 23i;
Welke aandoeningen de be Betoog van de Stelling hier
fchouwingdaarvanverwekt. 514 g°leeraard - dat de Algemeene
Gehoorzaamheid aan de Wetter,
H.
erliergen (De) in een Land van CHRISTUS noodg is ter Za2Gá
kunnen aangemerkt worden ligheid.
als eene foort van pols, waar- Injetten , Aanmerkingen over den
aan men den Rykdom of Ar- duur van derzelver Leeven ,
moede vaneen Land kan voe- 596. Ligt, als zy fchynbaar
612 verdronken zyn , weder in 't
ten.
Bighnaincourt , befchreeven. 5 to leeven te brengen.
598
Big[, Wycombe munt uit in Ge- Johrvsoty , (SAIuEL) bekrompen weeven Kant Fabrieken , 75. held zyner begrippen in den
Welvaard deezer Stad.
76 Godsdienst.
522
$lilarius , of alles om best wil. -7ooden , derzelver getal in de
124 Vereenigde Staaten van America,
Een Chara ter.
Boiwerd , de Gereformeerden en hunne Vryheid om allerleL
gebruiken daar eenigen tyd de Hanteering te dryven , 85.
Doopsgezinde Kerk , 88. Zes Zy maaleen 'er weinig gebruik
zilveren Nagtmaals - Bekers tot van, 86. Zyn daar niet bedrieglyXz 2
leef'

fl

B L A D W Y Z Lr R.
ker dan andere Inwoonders,Kraarnkoortzen, (Befchryving?der)
86. Worden tot Re,eerings- ten bewyze der noodziakiyk•
Ampten , en zelfs aanzienlyke held, om, zo fpoedig als doen.
Posten , aangefi:eld. nl1. lyk is, den raad van een kundig
Joseeays ne II , fchoone trek van Geneesmeester daar tegen in te
deezen Keizer, als by het Hos- roepen. 408
pitaal te Genua ging bezigtigen.Kubesha, (Berigt wegens de In.
z6r woonders van) in het Land der
IvAR en MATHILDA. Eene Ge- Lesguis Tartaaren , aan de
fchiedenis van de XIIIde Eeuw. Westkust der Caspifche Zee,
622 291. Gistingen wegens de herkomst dier Stadbewooneren,
IK.
Kanaal, (Oorzaaken waaraan men ald. Vaardige Werklieden in
het vervallen in het) dikmaals Yzer , ald. Leevenswyze en
toefchryft , r 5 r. De oorzaak Geaartheid. • 292
daarvan in zekeren Stroom ten Kundigheden. ( Over de najaaging
Westen van Scilly , of de Sar. en verkryging van) Zie Let.
lings , toe te fchryven , 152. teroefeningen.
Loop van deezen Stroom , aid. Kwakzalvers, een flerk voorbeeld
van deezew van derzelver fchadelyken inUitwerkingen
322
153 vloed.
Stroom.
.Kangaro, (Een gevangen) byzon• Kwik , (Opgeheven) hoe dezelderheden daar by waargeno- ve zich by de Cristallifatie ver.
men, 146. Hoe dit Dier tegen toont. 589
de Honden zich verdeedigt, Kwikzilver, (Waarneemingen op
747 het bevriezen van) in de open
Kanten , (Geweeven) te High Wy- lugt , door natuurlyke koude,
75 417. Bevriest dan veel fchiecombe traay gemaakt.
.Kotoenboontjes , (Nadere Proeven lyker dan in den Thermometer.
418
wegens het Gebruik der) tot
L.
voortbrenging en vermeerdering
der Melk, by zoogende Vrou -Laar , , oude betekenis van dat
wen. 8 Woord 8z
Kerkgefioelten , ( Onderfcheiden- Lakenfabrieken van Gioucestershire
dil gegispt. 511 en Yorkshire. 607 en 608
Kervel (Dolle) met vrugt gebruikt Landleeven , foms overdreeven
in een Cephalrza, of geweldige aangepreezen, 56!. Bevorder'
365 lyker tot Deugd dan het Stad•
Hoofdpyn.
563
Kinderziekte. ( Waarneeming van leven.
eene by tusfchenpoozen plaats Ledigheid, de bron van Vervee.
hebbende) 5 7 Iing. 431
Kleeding, hoe zeer dezelve thans Leevensbeginzel (Wanneer het)
bedriegt , om iemand op het al te aandoenlyk is , zyn prik
Gezicht te kennen. 349 kelende middelen nutloos, 194.-er(l
.Ko fyboom , door ééne Plant in Welke dan aan te wenden, aid.
America overgebragt. 412 Leevensnoodwendigheden en Weel Koopman en Bankier, hoe zy over de , hoe bezwaarlyk te onder184
en weder elkander befchouwen. fcheiden.
J.
86
f
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Leezen wat by het leezen in
agt te neemen, om'er Vermaak
en Voordeel uit te trekken. Zi
,

Letteroefeningen.

te der Inboorelingen, kleinheid
hunner handen
i8. Met
weike booten men aan Land
gebragt wordt 19. Vreemd
vertoon, welke de Inboorelingen maaken, aid. Vlugt der.
waards, om den Oorlog te ont.
,

,

Lesguis Tartaaren, welk een Volk,
maar woonachtig, 292. Geaart293
held.
Letteroefeningen, veeler klagt over wyken, befchreeven, 2o. Wan.
het gering voordeel en vermaak neer en door wien Madras cangelegd werd 22. Sterkte en
't welk dezelve opleveren
23
485. Men moet om deeze fchoonheid dier Stad.
klagten te ontwyken, zich de- Maidenhead, eene aangenaame en
zelve als een aangenaame taak neeringryke plaats.611
voorftellen ald. En by het Maple Tree, Berigt van deezen
leezen eene daar aan beant- Boom, en dc hoeveelheid Suiwoordende Verkeering voegen, kerswelke dezelve oplevert, 88.
486. Aanhoudend onze Aan- Men zal die niet in plants
dagt vestigen, 487. Het maa- van Suikerriet planten en heeft
ken van Aantekening Boeken, geen poogingen gedaan om ze
ald.
zoals het veel gefchiedt,afgeraa- uit te rooijen.
den aid. Hoe men moet te Melkweg, wat de Oude Starrekun.
33r
werk gaan met het geleezene, digen des fielden.
488. Verfcheidenheid is een Mensch (De) hoe by aan het
groot hulpmiddel tegen Ver- doel zyner Scheppinge moet
403
veeling 489. Welk een tyd beantwoorden.
men daartoe moet uitkiezen. aid. Meroe, ligging dier Stad in EthioLimpet, een Schelpvisch, die een pie, 253. Van hoe veel aan fchoon roode beftendige kleur ziens oudtyds, en een Handelplaats van zeer veel belangs.
uitlevert in Sommerfet voor
289
254.
komende.
Londen Aanmerkingen over de METTitIE (DE LA) diens onge.
364.
f}erke Bevolking dier Hoofd- lukkigen Uitgang.
72 Mieren, (Witte) een zeer befcha.
ftad.
Lotterie, herkomst van dit Woord. digend Infecr 23. Zeer ge8r duete Mieren op de Zuid -zee
Eilanden.
r 50
M.
aan (Waarneemingen tot l}aa- Morlacchi, waar zy woonen; flegt
M ving dat de) een Dampkring Character hun doorgaans ten
63.
242 onrechte toegefchreeven
nebbe.
Welke kundigheden de ou- Van de Haiduks of Banditi,
de Starrekundigen reeds an loopt men 'er gevaar, e n hoe
329, enz. men 'er zich tegen beveilikt
de) hadden.
Madras, met het Fort St Georie, aid. Moed deezer lieden, 64.
op de Kust vanCorrnandel, welk Herbergzaamheid der Mor1a„eene vertooning die Stad uit chi en hunne weinige (paar•
zee maakt. 17. Hoe de Euro zaamheid in verteerineer, uit peaanen by hunne aankomst daar genomen in de kleeding aid,
ontvangen worden, i8. Gellal. Opregtheid in 't betaalen vn
]ch. k
Xx 3
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BLADW YZEL
ffhuld , 64. Vriendfchap by Volks , in het fnyden met eelt
hun tot een Godsdienf ige Ver- mes.
ir6.
bintenis gemaakt , 65.Hoe zy Mufti, van welk een Gezag aan
32
die Verbintenis heilig houden, het Turdfc.t;e Hof.
ald. Vyandfchappen by hun Muggen, hoe zy voortkomen, en.
onverzoenlyk , 66. Hoe men dezelver gedaante - veranderin•
den zoen poogt te treffen, ald. gen.
584
Hun verregaande Onkunde in Municipia, Mynfchap of Gemyntien Gods^tiensr, 67. Gelooven in fchap , herkomst van dit Woord.
82
t ampyren , of Bloedzuigers ; zyn
N.
hang voor Spookera , ald. Tweefpalt tus,fchen de Aanhangers Jantgedachten.
62€
Napels (tjoe de Kust van) uit
der Latynjche en Griekfche Kerk,
63. De Geestlyxheid bevoor. Lava begaat, 4.57. Hoe zich,
dee t zich met hunne Ligtgeloo- de Golfopdoet,458. Een
vigheid . aid. Bedriegery met Opvoedings-School aldaar, in
zekere Rolletjes, Zapiz gehee• den opgang, door de Geestlyk4.72
ten, ald. Kragt welke zy aan held geftoord.
zekere Pen!)ingen toefchryven , Natuur. (Befpiegelingen , hoe de
69. Het vreemd gedrag der Werken Gons in de) den
daaromtheeks woonende fur. Mensch neoeten opleiden omn
ken ,

ald.

'Trekken

van de

diens oneindige Grootheid te

lzrderlyke Eeuw onder hun , kennen.
401, 581
-07. Gedraagingen der Meis - Natuurkunde, weibeoefend, leidt
jes, die tot aan het Huwelyk ons tot den Godsdienst op. 358
zindelyk zyn , maar vervoleensNjtro, Tegenloop van diens Kei•
morseg, told. Hoofdcieraad der zers zaaken, zog. Ziet overal
jnng Dogteren, en Kleeding der vergeefsch na byftand om , zio.
Vrouwen, io8. Zeldzaame Straf, Zoekt te Scheep te vlugten ,
de jonge Dogters , die haaie ald. Zyne Weifpreekenheid kan
Euischheid verlooren hebben , hear niet redden , Zij. Tra:
aangedaan , iog. Wyze van na een Landgoed, vermomd, te
het Huwelyk te fluiten , ald. ontkomen , sid. GALBA tot
Voorregten der Morlacchi jou. lie zer uitgeroepen , en tvrs^^
ge Dogteren in haare keuze veroordeeld , 2r2. Elendbte
gefchonken , iio, Uitvoerige staat waarin by die Landhoeve
Trouwplegtigheden en Huwe- bereikt, ald. Kan niet be(luiten
lyks . Feesren , I it . Geichen- zich zelven van kant te maa.
ken , de Bruiden gegeeven, 113.. ken, 213. Verfftaat zyn Dood.
Byzonderheden aan de Zeekust, vonnis , ald. 'Lyn dood , 214.
en op het Eiland Pago , 114. Viering zyner Uitvaard ; zyne
215
De Mannen , van hunne Vrou- nagedagtenis.
wen fpreekende, voegen 'er al-N'uneham, (Het Dorp) uitmuntem-toos bv, rnetvrrlof , i15. Zwan• de Inrigting aldaar, om Vly(begere Vrouayen , hoe zy leeven toon te beloonen.
221
en verlasteu , ald. Wyze der Nuneham Courtenay, het Landgoed
t>pvriediine , aid. Kraammaa- d:sGraavenaaxcouttTbefchree

Ln,ir6. VindingrykheiddeezLs V.M.erg
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0.
en waar dezelve voorkomen
(Waarneetningen 2 84. De Kzapfclae of de Kaapwegens het zuigen der jonge) fr/ze Duif, hoe gepluimd , ald.
dat zy het met den Mond, niet Waar men deeze, ook Pintado
met de Snuit, doen, 335. Dat genaamd , aantreft, 285. Leezy even als andere Viervoetige venswyze deezerVogelen, 287.
Dieren paaren , 336. Wegens Naauwe verknogtheid deezer
aid, Vogelen aan elkander, en boden tyd der Dragt.
waar ze meest in ladle venal van de byzondere Paaren.
gevonden worden, 368. Groot288
te van zommigen . over den Oorlog , Befpi.egeling van denzel.
vermeenden Eerbied aan de ven.
ótg
Cylonj'che beweezen, ald. Hoe Openhartigheid (Het Aanbelang
men den Prys deezer Dieren der) tusfchen Egtenooten , in
bepaalt, 369. Zyne Spys, ald. eene Zedelyke Vertel.irg aanWyze van loopen , ald. Lee- gepreezen, 434.Vervolg, bl.
473
venswyze der Wilde, 370. De
jongen zuigen met den Mond, Opium, met vrugt gebruikt in een
aid. De verfchillende gevoelens Verlantminguit Schrik ontfcaan.
over de wyze van het paaren
193
onderzogt, 371. Sterkte, 373.Oposfum. Zie Rui:lelrat.
Hoe tot een Lastdier gebruikt,Oftris, of Orifts , wat men 'er in
aid. Leerzaamheid, 374. Uit de Egyttifclie Fabelkunde door
den aart zagtzinnig , door een heeft w;II n afbeelden.
83
treffend voorbeeld opgehelderd, Otalleiteren. (Onkunde der) 400
375. Welken dienst de 1n- Oudefiyl , (Brief van) veele dadiaanen 'er van trekken , 376 gelyks voorkomende DwaasheWitte, of liever Roomkleurige, den en Gebreken gispende.
Olyphanten ; waarom de In613
diaaren voor dezelve eenenOuderdoni, (Hooge) wat men daar
zonderlingen eerbied hebben. over te oordeelen hebbe , 54g.
377 Verfcheide voorbeelden van
Onbeflendigheid , in het CharaEter meer dan honderd jaarige Men.
44 fchen , 546. Vrouwen bereivan £ictropur afgefchetst.
Qnweersvogeien, (Befchryvingder) ken dien gemeenlyk meer dan
in 't algemeen , i9$. Hoe (tout de Mannen. 548. Bykans overcp Zee, aid. Welk eene ge- al en in alle Standen en Leefchiktheid zy daartoe hebben, venswyze , gelyk.
549
Igg. Van waar de BenaamingOxford, welke gevoelens het Gevan Petrel afkomftig is . ald. zigt dier Stad inboezemt , 117.
Talryk in Soorten ; Algemeene Hooge Oudheid, welken zomEigenfchappen , ald. Nesten migen aan Oxford hebben toecn Voortteeling, 2co. Hoe zy gefchreeven , i t 8. Oudheid
zich verdeedigen niet Olie uit der Hoogefchoole aldaar , aid.
aid. Rykowet, die oudtydshet getal
den bek te werpen.
.---- de Onweersvogel, het der Studenten verbaazer.d groot
Zetpaard eheeten, befchreeven, maakte , ald. Oude (laat der
283. Rede van die Benaaming, Univeifiteit, erg. VeelvuldieXx 4
heil

Oiyphanaten ,

B L A D W Y Z K R.
heid der Openbaare Gebouwen, en fpreekt in Rome, 5J5. Gaf
een Bezoek van Verwelkoming
it9. Verflab van de Bodieiaanfciae Boekery, 120, Van de aan de Moeijen van LODZWK
Boekery'van All Souls Colledge, D2N XVI, 556. Hoe by het
Feest van CHRISTUS Geboorte
12 t. Van Christ's Church, en
andere, 122. Algemeene aan• viert, 560. Het Avondmaal
merking, over de Boekeryen onder de beide Tekens ontvangt,
in dier Stede, en byzonder en den Wynuiteen Kelk, door
over de beoogde en volbragte een gouden Pypje, zuigt. aid.
Verkooping der Dubbelen, 123. Pelikaan van Barbarye, deeze naarm
Radcliffe Boekery, byzonderhe- verkeerd aan twee Vogelen
den van den Stichter i. van de Eenden foort toegei
Van het Gebouw, en de Boe. voegd.
keryzelve,155. Met de Perfiaanen Verlag van hunne
Liefde ademende
verbetering en verciering van Mystike
422
welke Gebouwen aldaar de Dichtftukken.
Heer WYATT bezig is, 156. Pest krygt men niet door UitReinheid der Gebouwen in die waafeming, maar door fianraaStad, i6o. Volkrykheid ald. king.
33
Getal der Studenten, 161. Mid. Petrel waarom deeze benaadelen van beftaan voor de ming aan de Onweersvogelen
Burgers, ald. Bepaalingen om- gegeeven wordt.
199
trent Schouwburgen enz. ald. Phyf ognomie dat dezetve tot zeUitgeftrekte Magt van den kere regelen kan gebragt, en
Vice Kanfelier, ald. Klein ge- gelyk andere Weetenfchappen
tal van Disfenters aldaar, r6z. geleerd worden, ontkend. 346
Zondags Schoolen 'er opgerigt Pis-ontlaster (Catheter) van Cajenald. Inkom(fen der Univerfi fche Harst; zeldzaame waartelt 216. De Univerfiteits neeming wegens eenen afKleeding hoe in tland gehou. gebrookenen, en voor 't grootden 217. Verlag van de fie gedeelte in de Blaas te rug.
Univeifteit•Leerredenen. 218. gebieevenen, en zonder InfnyZuivere en lugtige Marktplaats, ding uitgehaalden.
98
ald. Van het Stads- en Land-PITT en Fox, als Redenaars met
219 elkander vergeleeken.
223
fihaps Gevangenhuis.
Planeten, derzelver Omwenteling
P.
Padde (Berigt van eerre) die door de Ouden erkend.
328
zeer gemeenzaam was en Planten, zeer verfchillend in den
596 tyd van beftaan, 593. Lenige
veele jaares bereikte.
Pale7non. Herders Overdenking. Booroen worden zeer oud. aid.
305 Porcelain, door hoe veel handen
zonderlinge be- het gaat eer het gereed is.
Pappegaaijen
148
567
cchreeven.
Paus (De thans regeerende) Pretendent, (Kort veríiag van den
geen groot Voorftander der lee- laatst overleden) 163. Is in
vende Kunftenaaren, Ss r. Zyre den jaare 1753 in Londen geLeevenswyze en Verrigtingen, weest, a64. Ook ten tyde der
553• Hoe men over hem denkt Krooning van den tegenwoord:.
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P L A D W Y Z E R.
Bigen Koning, r64. Slegtheid 'er thans weinig aangemoedigd,
165 551. Kunstkweekelingen uit
van zyn Character.
Frankryk en Engeland aldaar ,
It.
aid. (Moederlyte)
577 55 2 . De Paus niet zeer voor
Raavens worden zeer oud. werken van Smaak te bevor594 deren, 553.,,. Zyne nuttige verRADCLIFFE
de Aanlegger van rigtingen ald. Mengzel van
eene Baekery te Oxford; byzon- Armoede en Rykdom aldaar,
derheden van deezen Heer. r 54 554. Hoe men 'er van den
Baja Torpedo, (De) wordt te Ge- Paus denkt en fpreekt 5 55.
Leevenswyze der Engelfclien alnua menigmaal geëeten.
301
Regenboogen
(Berigt van twee) daar 556. Vermaaken ald.
van den genten rang, ten zelf- Adel, aid. Vulcanifche grond
558
den tyde gezien met de uit- rondsom die Stad.
legging van dit Verfchynzel. doRoossEAU, diens Charaélerfchets,
Rome (Uit de Teutonfche taal de 462. In 't laatst zyns leevens
naam van) afgeleid.
82 zeer op de Plantkunde geheid,
Naauwkeurige opgave van en een Bewonderaar van LINhet getal der tegenwoordige NEus 463. Zyne nagedagteInwoonderen ioz. Vyf en nis by braaven in eerbiedenistwintig jaarige Lyst van de fe ald. Oordeelvelling over
Gebaorenen, Dooden en Lee. zyne Schriften, 464. Wegens
venden, 104. Waarneemingen zyn Ongeloof, 465. Hoe zeer
uit deeze Lysten opgemaakt, vervolgd, en waarom ;hy vindt
io5. Lyst der gewoone en in Engeland een fehuilplaats.
buitengewoone Hoogleeraaren
aid.
(Byzonderheden deWedu.
in de Geneeskunde aldaar. Io6
(Welk eene verfcheiden. we van) betreffende
520.
beid zich te) by de eerie in- RoussEAu ontleende het Ctha.
trede opdoet, 499. Vergeefsch raël:er van JULIA van Mev. zoY
zoekt men het Heidenscla van DE LA TOUR van Lyons; doch
het Christens Rome af te zonde- de Gefchiedenis der RVouvelle
ren, 500. Hoe veel men van Heloffieheeft geen de minne
het Heidensch behouden en na- Gemeenfchap me B de Gefchiegevolgd hebbe Soi. Het dunis dier Dame, 521. Hoe
Christens Rome fieekt in Goed. de Confesfions in 't licht zyn
daadigheid boven het Heidensch gekomen, en aanmerking over
uit 503. Aart der Inwoon. dit Werk ald. Pleisterborst deren zo ouden als heden. beeld van ROUSSEAU, 522. Of
daagfchen, ald. Overgebleeven zyn Weduw een Jaargeld van
Oudheden 504. Aanleg van den Koning van Groot-Brittar je
Oud Rome, 505- Welk leer- trekt in 't onzekere gelaaten.
ald.
zaam Onderwys de Wysgeer
haalt uit de befchouwing der Rouw, (Proeve over bovenmaa.
Ruïnen 506. Welke beden- tige) of Droefenisfe, 441. Bekingen het Christens Rome den zwaarlykheid om deeze Aan oplettenden Befchouwer inboe- doening wel te verftaan en te
zemt Sc-,.De Kunftenaars ontvouwen ald. Deeze ten
aal)-
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B L A D W Y Z E R.
aanziene van den dood eens eerst ingevoerd, 47e. TegerrVriends befchouwd. 442. Ge- werping tegen dezelve , als
paard niet verzwaarende om- waren zy gefchikt om Heertjes,
1 an.iigheden,ald, Heilloozeuit- in ftzde van Diesutknegren, vara
werkzels hier door firms te we- de Kinderen der Armen toy
al&
ge eehraet; 443 Waarvan de maakes, opgelost.
maat der Droefenisfe dikwylsSEjANUS , Charaéler deezes Kei•
afhangt , is doorgaans,, en zerlyken Gunitelings , 294,
waarom, bi de Vrouwen flerker Valt in ongenade, en zamen dan by de M omen ,ail. On- fpanning tegen hem , ald.
gelyk in de trappet der Jaa- Uitvoering , 297. Zyn Val ,
reti', 444. De onderfcheide 298. Zyn Uiteinde.
299
getteltenisfen tv:rken mede , Specery -planten, hoe in de Fran.
aid. (langt ook af van de kragt fctie West- Indien overgebragr,
en zwakheid der ziele , 445412
De Tyd als het Geneesmiddel Speldenmaakery, te Gloucester, beaangemerkt , 446. De Christ- fchreeven, 566. Hoe zeer die
tyke Godsdienst levert het beste arbeid verdeeld is, 567. Groot
4¢7 vertier daar van.
Geneesmiddel op.
568
Spinnekoppen , vermelding van eeS.
r,eba , (De Koningin van) of ne foort die een zeer zwaar
Saba, Onderzoek van waar zy

Spinzel maaken.

150

kwam , 93, Geen 4rabifche,Starrekunde, welke Ontdekkingen
maar eene Ethiop fclae, Vorftin, de Ouden daarin gedaan heb+
94. Of zy den joodfchen Gods- ben, 325. Hun begrip wegers
dienst beleedt, of den Heiden- de Omwenteling der Aarde
fchen omhelsde , al'!. Wegens rondsom de Zon , 326. Van
de Raadzelen weike zy SALOMO de Rondheid der Aarde, en de
voortlelde , 95. Wat de Jaar- Tegenvoeters, 327.Van de
boeken (ter Abysfiniers van haar Omwenteling der Planesten ,
vermelden , ald. Of zy een 328. Van de Maan en derzel.
Zoon by SALOMO gehad Nebbe, ver Dampkring, 329. Hielden
96. PSALM XLV op haar toed de Vaste Starren voor zo veelti
gepast , aid. Verhaal wegens Zonnen, 331. Wat zy van de
de Opvoeding van haaren Zoon; Cotneeten dagten.
333
diens Zalving tot Koning van Steden , (llolkryke) niet zelden
Ethiop^e , en hoe by daar den Hoofdfchoolen der Ondeugd;
hen Godsdienst invoerde,
563
ald. De Koningin van Sclreba Steen (Waarneeming, wegens een
fluit vervolgens de Vrouwen middel om den) te breeken.
235
van den Throon af , 97. Wapen en Omfchrift der koningen Sultan, Zie ABDUL NAMID.
aid,
van 4bysfinie.
Sch,pping , (Over de oogmerken Taberg in Zweeden , een Berg
van GOD in de) 401. Hoe de
aldaar, geheel uit Yzer-ertz
Mensch aan het doel zyner beftaande.
Scheppinge moat beantwoor- Tenedos, (Een nieuw Eiland omden.
403 trent) uit Zee opgekomen. 498
Schooiert , (Zondags) te Gloucester
Trip.

T

L A ID W Y Z E R.

Triplecane, Befchryving van een goedkoope Vermaaken , 3t6.
Hindoo . Tempel , of Pagoda , Hoe dezelve dan moet ingeriet
aldaar.
24 weezen , 317. De Natuutlyke
Trivoli, (Het Oud en Nieuw) by Historie te beoefenen een derde
elkander vergeleeken.

559

TUCKER, (JoSIAH) Verflag van

bron, 318. Hoe ze dan moet
aangevangen en voortgezet worden , 319 In hoe verre de
opcierende Kunften het haare
daar aan kunnen toebrengen.

dien Deken, te Gloucester. 461,
468
U.
xbridge, dit Dorp befchree320
73 Visjchen , Aanmerking over derven.
zelver Langleevenheid , 594•
V.
,j/enus, (Vlekken in de Planeet) Twee wyzen om den Ouder.
waargenomen door CASSINI, dom der Visfchen te weeten.
in. Nadere Waarneemingen van
595
SCHRLTER , aid.Beren doorVizier•azé+n , diens wydl}rekkend
deezen Starrekundigen in die gezag, 31. Verbaazend lnko.
men.
Planeet veronderfteld ,
II.
Omwentelingstyd van die Pia. Vogels, zyn fehielyk volgroeid,
593
neet.
al d. leeven lang.
- (Wat men te houden hebbeVOLTAIRE , hoe men alles toevan den. Dampkring om de Pia- bragt om hem in zyn Ongeloof
neet) 237. Waarneemingen die te laaten terven.
363
het beftaan deezes DampkringsVocringenomenheid op het eerfle
flaaven.
238, enz. Gezigt, Vertoog deswegen. 346
VEBGENNES , (Geestig antwoord V'ulcaanen, als de oorfprongen der
van) wegens het begroeten der Bergen aangemerkt , 454.In
Americaanfche Vlag door een hoe verre dit zeker waarheid
Fransch Oorlogfchip , 312. is; doch ook in hoe verre het
Staatkundige Belydenis aan dien wederfprooken kan worden.
Staatsdienaar toegefchrecven.
455

U

en

aid.

W.

Verlamming, (GelukkigeGene- 7aterdiertjes, Aanmerkingen
over derzelver herkomst
zing eener) door Schrik verooren leevenswyze.
zaakt.
191
582
Verlichting, (Volks -) voorgeftaan ,Weelde (Wat tot) behoort zeer
471 , 472 bezwaarlyk van Leevensnood•
Vermaak en Smert, (Vergelykende wendigheden te onderfcheiden.
Bedenkingen over) in dit Lee
i8;.
ven , ten aanziene van getal ,Werelden , (Veelheid der) door
veelvuldigheid en verfcheiden- zominige oude Starrekundigen
137 ítaande gehouden.
33?
beid.
Perrraaken , (Goedkoope) aarge WHITE , ('FHo14AS) een beroemd
preezen , 313. Boeken verdie- Geestlyke te Gloucester , q67nen daarin eene eerífe plaats , Zyn geringe herkomst , en
315. Welk een Boekenkeus voorbeeldlylt gedrag ten op468
daartoe noodig , 316. I/erkte- zigte van zynen Vader.
ring is een tweede bron van Witney, of Whitney , Befchryving
dier

Ii

LADW Y

dier Stad , en de Dekenfabriek
aldaar , 337 De Openbaare
School, voorzien van een goe-

Z

L

R.

,

merkingen over de

nieuwe)

benevens de bereiding van een

verfterkt Proefvogt.
491
de Boekery.
338
Z.
Wol (Van welk Ras van Schaa Zenuwkoorts
(De langzaame)
pen de) in Engeland komt 608.
(Febrislentanervofaieen laauw•
Altoos in dat Ryk als een Tak warm bad ,niet voordeel, daar in
van het uiterfie aanbelang an- gebruikt
278
gemerkt.
6ogZouten (Belpiegeling der) 58S•
Wreed! eid. (4fknerrelestde)
532 Byzonderheden by de CristaíliWY .TT, een groot Bouwkundige; fatie opmerkelyk.
587
Verflag van eenige zyner Wer -Zwaan , (Zwarte j befchryving
fin.
150
156 daarvan.
,

,

Wynproeve, (Ophelderende Aan.

BERIGT voor
Het Plaatje, de
tegen over

DIEVEN • W!YRER,

DEN

BINDER.

te plaatzen in het Mengelwerk,
bI. 40.

*

*

*

