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De Bybel vertaald, omfchreven, en door .fanmerkingen
opgehelderd. Benevens cene Verhandeling over den toed
Rand der Volkeren, door de .Profesten bedreigd. IXde
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vlogen ge.
o heeft het dan den Heers
Z
beuren, zyne zwaarwigtige taak in zo verre te heb.
ben afgedaan, dat alle de Boeken des O. Verbonds, naar
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liet voorgettelde plan bearbeid, thans door den druk zyn
gemeen geworden. 's Mans onvermoeider vlyt in aant ier.
king genomen zynde, als mede het nuttige en ve,d ensttyke van zynen arbeid, in verfcheiden opzigten, wenfchen
wy den eerwaardigen Schryver, en ook het Publiek ge.
luk, met derr dus volvoerden arbeid. By meer dan ééne
gelegenheid hebben wy onze hooga-trig betuigd voor de
Boeken van het O. Verbond, niet fregts als dierbare ge=
denkftukken der Oude tyden, als welke de meerste heden
bekende profaan Schryvers in Oudheid te boven •gaan
maar inzonderheid ook als bronnen en bewaarplaatzen vaii
zeer veel zuiverer godsdienílige kundigheden, dan by de
meest verlichte Volken bekend waren, en aan welke t
geen deeze Volken, van die zuiverer kundigheden, meer
of min ongemengd wisten, voornaamlyk moet worden toegefchreeven. Alle arbeid, ter ophelderinge van zulke beiangryke Boeken aangewend, verdient billyken lof, vooral
wanneer dezelve in de manier van VAN VLOTEN wordt
volvoerd. Gelyk 's Mans naam, by alle Bybelminnaars
thans in eere en hooge waarde wordt gehouden, dus zal
ook dezelve, by de laate naakomelingfchap, in zegening
herdagt worden. En daar zyn Eerw. in de Voorrede
zegt, niet het bearbeiden van bet N, Verbond reeds verre
te zyn gevorderd, wenichen Wy van harte, dat de waar
wankelen slaat zyner gezondheid„-digeSchryv,n
genoegzaame kragten moge behouden, om oek dat voor de
Christenen nog gewigtiger gedeelto der gewyde Schriftef{e
dog£
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door zyne Omfchryving en ophelderende AanmerhingeN
op te klaaren.
Met dit alles willen wy niet aanduiden, als of wy,
hier en daar, geene misfiagen, naar ons inzien, ontdekt
hadden. Nu en dan hebben wy dezelve opgemerkt en
aangeweezen. — 't Smart ons dat dezelve , tegen onze
bedoeling, den Heer VAN VLOTEN wel eens in cel)
geemlyken luns gebragt hebben. Een Werk van zo langen adem, handelende over een Bock, zo duisterr in memgvuldige opzigten , geheel zonder misflagen, ware iets,
't welk van de uitgebreidfte geleerdheid en fchrandertle
oordeelkunde niet mag verwagt worden. Doch het is daarom
niet minder een voorwerp van hoogagtinge. De regel van
HORATIUS, in de beoordeeling van een Gedicht, geldt
by ons omtrent alle andere Schriften,
Ubi pl'ira nitent in Carmine, non ego patrcis
Ofendar maculis, quas ant incuria fudit,
4ut humana paruur cavit natura.
Behalven het Boek van DANIEL , bevat dit Deel de
twaalf, dus genaamde, kleine Profeeten. Ieder Boek of
Gefchrift wordt, naar gewoonte, voorgegaan van eene Inleiding, waarin over den Schryver en over zyn Gefchrift
wordt gehandeld. De historifche Verhandeling , welke,
volgens. des Schryvers eigen verklaaring, hem „ ongeloof,, lyk veel moeite heeft gekost," draagt de blyken van
oordeelkunde en geleerdheid. Wy befchouwen dezelve als
een zeer nuttig toevoegzel, 't welk .over -de Profeetifchc
Schriften een aanmerkelyk licht verfpreidt. Eene aandagtige beoefffening dier Verhandelinge behoorde het leezen
der gemelde Schriften vooraf te gaan. De gewyde en de
ongewyde Gefchiedenis zyn zo naauw verknogt, en in
elkander als ingevlogten, dat de eene zonder de andere
bezwaarlyk, of liever in 't geheel niet, kan verftaan worden.
Tot eene proeve valt thans onze keuze op de Vertaaling, Omfchryving en nadere Opheldering, der vermaarde
plaats by DANIEL, Hoofdfl. IX. 2q. -27. Voor de uitgebreidheid onzes Uittrekzels zullen wy geene verfchooning
vraagen. De Vertaaling dier plaatze luidt aldus: vs. 2q..
Zeventig zevenen zyn voor uw volk zo wel als voor
uw gewyde Stad, de korflc tyd, om den afval te /lui„ ten, de misdaden te eindigen, en het onrecht weg te
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,, nemen , de oude billyklieid te doen herleeven ; het gezicht van den Profeet te bevestigen , en het allerizeiligfle weder in te lvyden. vs.Merkt dan, en begrjpt
dit: van den uitgang des bevels, voor de wederkeering,
,; en voor den opbouw van cz ufalenz, tot op flies/las,
den Vorst, zyn zevenen, op twee en zestig zevenen; dan
,; zullen marktpleinen, en omgr•avingen gefligt zyn, doch
,,in Benen zorgelyken tyd. vs. i6. Na twee en zestig ze„ venen, zal de Mes/las uitrocijen, doch niet voer zich;
„ en een volk des Vorflen, dat komen zal, zal frad en
heiligdom verflaren, en zyn einde zal fnel wezen, en
„ tot [of na] het einde des krvgs, zullen verwoestingen
„ volgen. vs. 27. Dit zal het Verbond in velen herken,
één zeven lang ; en op de helft van die zeven, zal het
„ (lacht- en fpysoffer ophouden, en over den vleu, -cl der
,,grouwelen, zal een verwoester zyn , tot het einde: zo
„ ylende zal ze over de verwoeste Heden Jls oszzen."
Om niet te lang te zyn, zullen wy de omfchtyving
deezer plaatze agterlaaten , bepaalende ons alleen zo tot
de algemeene, als tot de byzondere, Ophelderingen. De
algemeene Opheldering is van doezen inhoud.
Vs. 4 - 7. „ Als myn lezer, volgens de gewoone
„ wyze van verklaring, verfchillende wyzen van uitleg,, ging begeert te vergelyken, kan by in I3ARENBERGS
„ Commentarie, of in den Bybel der Natuur Xde Deel,
;, overvloedigen voorraad vinden, en zien , hoe elk Uit„ legger. op zyne wyze de zwarigheden zogt te ontdui;, ken, welke zyn aangenomen gevoelen drukte (drukten);
onder deezen.zyn de uitleggingen van VENEMA en van
SCHUTTE , fchoon onderling aanmerkelyk verfcheiden,
„ de naaste om naar den prys van goedkeuring te din„ gen; de eerfte heeft, Chronologisch berekend, niemand
„ gehad voor hem of na hem die het verder bragt; op
, 9 1aaren na, heeft by den toeftand van het herftel van.
„ den ftaat, en den ondergang van ,lerufalesn, gevonden ;
„ durft men zon- voor maan-waren in de rekening aannee„ men? is men niet afkeerig om, wanneer 'er knopen
in den schakel voorkomen , die mede op te winden,
dan kan men in een zaak van dat gewicht zich gemakshalve daarmede voldoen; SCHUTTE heeft boven VENEMA dit vooruit, dat. by meer vakken vin zyne uitge„ breide geleerdheid in dit ftuk heeft doen werken; boven zyne Chronolorilehe bekwaamheden, heeft by zyri
fpraakkennis, in den hoogi}en graad, doen werken; zyn
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Geographifche kundigheden , zyn vruchtbare geest om
de gel^hiedkundige denkbeelden toetepasfen , zyn on.
„ vergelykelyk; maar ziet a terwyl i y den man bewonder
ren, gevoelen wy onder de hand dat deze zo aanmerkenswaardige voorzegging ons niet alleen donkerder
word, maar dat overal de onnatuurlyMtee veronderftel„ lingen de aaneeulasftng van het geheel bezorgd hebben;
„ het is zeker, wilde men met vrucht iets onderneemen,
, zen moest onbevooroordeeld nader Onderzoeken, wat
,, hieromtrent door anderen als waarheid aangeweezen was,
„ en men moest zich een duidelyk begrip van het ware
,a £landpunt der zwarigheden maken; in dit opzicht heeft
niemand, aan dit Schriftuur - bewys meer voordeel aan„ gebragt dan j. n . MICHAELIS in zyn Verfrch ulcer die
70 ?Voehen DANIELS, daar by ten grondilage heeft gelegt,
dat DANIELS begeerte om het herttel van, fad en tem„ pel te weten, niet beantwoord werd door het opgeven
„ van den fterftyd des Mlesficis in de laatfte verwoesting
van tad en tempel; ut THEODORETUS .kan men zien
„ dat de Kerkvaderen aan zoortgelyke verklaring zelfs
„ niet gedagt hebben; — de text is evenwel noch niet
genoeg voor bedenkingen beveiligd om zich daarop te
kunnen gronden; hoe veel randlezingen zyn 'er niet?
„ hoe veel vreeze , dat 'er vooral in de getallen fouten
mogten ingeflopen zyn ? daar by hebben wy DANIEL
,, niet naar de egte overzetting der 70, maar van THEO.
DOTIÓN, welks gebrek uit een Handfchrift te Rome, iu
den jaare 177 2, gelukkig herteld is, en een verbazen„ de invloed op deze uitlegging heeft ; het ftandpunt,
„ waarin MICHAELis deze woorden plaatst, komt hierop
„ neder: voor de 7o jaaren ballingfchap, zullen 70 jaar:
„ weken ter vergoeding komen; van cyRUS af tot aan de
„ komst van PoMMpEJUs ging het den Joodfchen Iaat
„ voorfpoedig, en toen had alles allengskens vervulling,
r

-

„ het geen in het24tle vs. als voorregten opgenoemd
„ werd; het tweede gezichtpunt is in liet 25fte vs. en
, gaat van den herbouw der stad tot aan deszelfs onder.
gang; daarin zyn de volgende aanmerkelyke vakken:
„ binnen 62 maan - jaaren begon de treurige Oorlog met
het veroveren van het fort Antonia door de Jooden,
„ toen CESTIUS GALLUS geflagen, en de ífad weder van
beleg bevryd werd, dan hebben wy nog eene week
dat is 7 jaaren van het beleg door TITUS tot de gan„ fche verwoesting van den Joodfcheu iaat , een beílek
„ van
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,y Vail 7 'aarén, beginnende met het 661te zon-jaar, op
„ de helft van die week hield het offer op, en de flad
„ werd veroverd op het 7od e jaar; nog drie jaaren dat op
duurde dien Oorlog over het ganfche joodfche- land.
-- Elk ziet dat wy ons hier bekort hebben, en maar
alleen opgegeeven hebben de tyds-bepaatinggen, waar. naar
,, DANIEL regeerig was , en welke hier de mnoeiieiykhe„ den veroorzaken : zo die gevonden zyn , laat zich het
overige zeer wel vereffenen; het gevoelen van den Ridx, der MICHAELIs heeft dit boven anderen van later tyden
,1, vooruit, dat de ltlesfias hier zeer wel inkomt, doch als
Richter over het lot van , erufalem, naar de beste le2 , zing der Handfchriften , heeft dit etter ook veel dat
gedrongen of willekeurig is; roeit neeme alleen de jaar„ weeken dan voor 7 jaaren te noemen, en dan eens voor
„ een jaar ; hoe veel moeite heeft het daarenboven in,
„ om alles te wringen in het tafereel der geschiedenis
„ van CYRVS af tot PoMPEJtJs: de gedu.g,te vervolgingen on„ der ANTIOCHUS EPIFANES zyn dan maar kleine don,, kere wolkjes voor den Joodfehen Raat, die nergens toe
„ dienden, dan ons aan de natie vryheid en dapperheid
„ te bezorgen; hoe veel leerzaams, zonder agterhouden„ heid, 'er in 's mans voorflel is, voor elk die ware By„ balkennis mint, vind ik het nogthans omiatuurlyk, alle
„ die vooronderftellingen aan te nemen. 'Toen onder
„ verfcheiden Schrift - Uitlegers liet gezag der aanhalingen uit het O. T. en (in) het N. T. niet meer zo onfeilbaar verklaard werd, begon men gansch anders over
„ deze woorden te denken; een ongenoemden gaf in En„ geland een free Inquiry into the Vision of Daniel. Lond.
1776. deze brengt alles op CYRUS , en de lotgevallen,
die de Joodenn onder liet herbouwen van flad en tempel
„ gehad hebben; zeer velen gevoelden het verbazend
stoute en gewrongene van deze verklaring, en íloegen
dan een natuurlyker weg in, waarin MARSHAM had
„ voorgegaan; men begon het Randpunt toen van cYRus
af ,tot aan ANTZOCxvs EPIFANES te plaatzen. Die nog
een flap verder gaan, en de geliefete ver/ic van ])r!itschland minnen, hebben deze verfeis voor eene glosfe der
Rabbynzen verklaard. Ik wil niet ontveinzen dat EICH,, HOR, die onbetwistbaar de beste proeve ge eeven
„ heeft van doorzicht in de beelden, welken in DANIEL,
en in de Openbaring van JOHANNES, voorkomen, zeer
„ veel leerzaams gegeeven heeft, het welk elk minnaar
Aq
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„ van waarheid behoorde te onderzoeken. Want het is
„ geen eerbied voor de Bybelfchriften , maar ttyfheid,
, een gevoelen eenmaal omhelst te verdedigen; men moet
„ ook in Raat zyn zulks van bedenkingen die waarichyn„ lykheid hebben te ontheffen; ik wil myn lezer behulp„ zwam zyn in het onpartydig onderzoek, liet welk elk
„ weldenkende over dit Schriftuurbewys behoorde in agt
„ te neemen: I. Het kan niet ontkend worden dat dc vyf
„ laatfie Hoofddoelen van DANIEL, die zyn eigen optel
wis zyn, meestal in de byzonderheden op ANTIOCHUS
„ EPIFANES nederkomen; het is dan ook niet vreemd dat
„ in deze nadere ontwikkeling van GABRIEL zulke om„ flandigheden inkomen, die hem betreffen, omtrent wel„ ken DANIELS geest zich in zyne voorfpellingen het
meest bepaalde , dit is zyn ultinaaat zelfs in zyn ge„ zichte in het VII Hoofddeel; 2. Men moet ook de ui„ tcrfte naauwkcurigheid, en tevens bepaalde 'denkbeel„ den uit vergelyking van de beste lezing, omtrent de
getallen in agt nemen, en niet eerst met EICHHORN alles
„ maar bepaalen Op ANTIOCHUS EPIFANES; en ziet men,
dan dat de 7o weken van liet 2q. vs. dezelve verklaring
„ van jaarweken vordert, wil men dan de foute gedagte
maar aanneemen, dat JEREIMA (DANIEL) geen 70 jaa„ ren, maar 70 jaarweeken bedoeld heeft, en dit zo in
den text in te dringen, en dan by het Plot van alles ze
„ gen: deze rekening ruikt vry Kabbalistisch , zulks is
„ bv my of niet eerlyk, of overgel;eeven los; 3. Einde„ lyk moeten wy omtrent de lezing en de betekenis van
„ het woord Mesas zeker zyn; by word in tenen adem
„ met den Vorst of niet liet leger van den Vorst genoemd;
volgens deze gronden zullen wv in de byzondere ver„ klaring op deze hoofd - idëen naaukvkeurig letten, en eer„ lyk opgeeven, wat wy daar omtrent vinden. "
Voor zo veel deeze algenicene Aanteekening nog al iet
opmerkelyks bevat, hebben wy dezelve wel willen overfchryveii. Thans gaan wy des Hoeren VAN VLOTEN',S

byzondere aanmerkingen op ieder vers voordraagen.

Vs. 224. „ Zo men de Heb; cer^wfche text gezag geeft
„ boven! de overzettingen, moet men weken of jaaren onbepaald laten, zynde deze invulling alleen aflianglyk
„ van de meening der Overzetters; ééne zeven, is dus
, de eigcntlyk oorfpronglvke lezing, zevenen, zyn over
„ 7u beflemd; — of is voor (ry volk afgejneden of af,, gekomen; om het enkelvoud neemen wy liet bepaald
„

voor
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Twee lezingen heeft men,
„ voor een naamwoord.
„ omtrent de zonden te verzegelen of die te doen eindigen, die beide een aanmerkelyk verfehil uitmaken; de
„ laatfle verdiend de voorkeur op het gezag der overzettingen, waaronder ook die is te Ronne uitgegeeven.
De fchuld te verzoenen; hier fchynt de verfie
van I77 de voorkeur te hebben , vooral om het vol„ gende, door de onzen vertaald: ene eeuwige geregtig„ heiti aantebrengcn; eeuwig heeft hier alleen in liet denk„ beeld van den Vertaler zyn vastigheid; de text zegt
niets anders dan de oude geregtigheid te herftellen;
„ hier voor neemt MICHAELIS: de oude onfchuld, het geen
ik geenzins kan inítemmen; dan liever de geregtigheid
van de oudtte tyden, de regtvaardigheid die in de pa„ triurchale familie plaats had, en het gezicht des Pro„ feets te verzegcleti; zo leest een der beste Hebreeuwfche
liet laattte : heiligheid der heiligheHandfchriften;
den, met onze Overzetting, te veemen voor den Mesfias
„ of den heiligen, is met STINSTRA gewis het algemeene
„ gebruik van deze zo dikwyls voorkomende fpreekwys
„ te verlaten, en te willekeurig; zo houd alle zekerheid
voor een vertaling op; maakt men nu van het geheel
„ hier eene vertaling , gegrond op de gedagten der 7o
„ jaarweken, dat is 490 waren, dus de korf Fe tyd; neemt
me tl dit van maan -laaren , dan valt zulks in den. tyd
„ dat noMPEJUs den Jooden de Souvereiniteit ontnam;
„ ik houde my by de gedagten dat het een antwoord is
„ voor DANIEL : 70 waren- zyn bepaald, enz. en heb de
„ ítille gisfing dat oude en betere Handfchriften ons nog
„ eenmaal de ware lezing zullen geven, in tien zevenen
hier laten werken."
Vs, 25. „ Vreet en vei f aat ; hier heeft de Tlerfae van
Rove veel meer woorden, en fchynt meer Parahrast
te zyn: gy kunt veeeten en k'snt 'er u over verheugen
„ als gy ziet, hoe het befuit met het gevolg overeenfemt;
„ dit heldert niets op, dan by wyze van omfchryving,
„ en, 't heeft geen moeijelykheid. — Meer betekent het
„ wat uitgang des woords hier zy, de naaste gedagten
„ zyn deze twee; het edict van cYRUs of het bevel, het
„ geen GABRIEL bekwam tot onderricht van DANIEL; my
„ dunkt het is beflist uit het 23 vs. en wy hebben hies
„ geen keuze meer, en moeten het zo neemen zo als wy
„ 't geven, zonder te vragen of liet in de rekening wel
„ uit komt; dus doende fchikken wy de liypothefe niet
A4,,naar
--
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,; naar de woorden, maar handelen omgekeerd. — Om
te doen ,vederkeeren en oin f erufalem te bouwen; het.
eerfte voelt elk, 'dat hier weder f roef inkomt, en een a
,; verdagte lezing +ichynt te zyn , om 7erurelem op te
,; bouwen en te herftellen , zegt het Hebreeuwsch; de•
,.) text van Rome, en men zal 7-eruflern voor den HEER

„ tot een ftad bouwen. Hier is aanmerkelyk ver„ fchil , de overzetting van THEODOTION heeft Ze ook
,; niet; ik behoude de gewoone eenigzins. Meer•
„ moeijelykheid heeft het woord door Mes/as vertolkt
betekenende Gezalfde : het kan ook een eigen naam
zyn, maar in den eerílen zin kan bet een adjetVvuam„ zyn of een fithfkntivuzn; als het fi bflan ive genomen
; word, dan kan ik met MICHAELIS noch niet zien dat
„ het Doning: moet betekenen, alfchoon het zo meest ge
dit gevolg gaat gewis niet door , hier-,bruiktwod;
Verlaat ons de Roomnfche T/e1 fe; Eictif-1oRN leest tegen
de Conflru&ie by de Hebreën : den gezralfelen over wiznnaar voor ltlerfias den Vorst; of wy het als een eigen
naam moeten neemen, kan niet dan door liet geen volgt
beflist worden: wy gaan dan voort: zyn 7 weken en 62
,; weken; in de oude I-Icbreetwvfche Handichriften vind men
niets daarvan in dit vers , maar wel vind men deze
woorden in het ^alle vers geplaatst; het is zeker dat
„ dit vers dan vlotter leest ; dc vermaarde overzetting
„ leest: na zeven -en-zeventig en 62 ,jat:re,:a zal de Zel-•
ving afneernen en ophouden te zyn; en vcreenigd het
dus met liet 26 vers, deze (preekt ook niets van het
,, herbouwen van f%raten in beangftigflc tyden; liet is on.
get`„-yield dat de Hehreetnvfche Codices, enz. veyheid
„ geven te lezen: Zeve;zen, zeventib jaaren, zevend we„ken, dus wy hier niet bepaald worden, alleen 6a wek n
zyn bepaald ; hier valt nets verder te onderzoeken„
„
omtrent liet laatfle lid heb ik geene mociieiykheden
gevonden, en kan niet zien waarom andere Uitleggers
zich hier zo vermoeien." ,
Vs. 26, „ Na twee, en-zestig ze vénen of weken, zal de
„ Mes/as uitroeijen of uitgeroeid worden , berden kan
buiten de punôtatie gelezen worden; Volgens de ppunccta„ tie moet het zyn: uitgerceiil worden ; maar Jnzus
CHRISTUS zich van deze woorden bedienende , heeft
ongetwyfeld gelezen: zal ni/roei/en; — het volgende
,, is donker, eigentlyk ftaat 'er: doch niet voor hela; dit
„ heeft men volgens een Rhetorifche figuur vertaald, en
,

^, zal

DE BIBEL.

za! niet meer zyn; een andere lezing geeft ons letterlyk . hem zal het gerichte zyn; wat hier het ware is,
, moet het verband der woorden, zoo het mogelyk is,
alleen beflisfen ; -- 'er volgt naar den letter : en ee
Molk van den horst, het welk komen zal, zal ftad ea
, heiligdom verloren; in de woorden op zich zelven, is
„ noch moeijelykheid, noch dubbelzinnigheid in de Ie „ zing ; onzekerder zyn de volgende woorden, de zin is
„ ongetwyfeld: 's Volks einde zal z y n een fnelle vloed;
hierdoor wierden volgens Matth. XXlV. de dagen af,, gekort, hierom zie ik niet zo zeer op de algemeene
overfiroming , dan wel op de fnelheid van den vloed ;
hiermede ftroken de volgende woorden: en tot het einde
, van den Oorlog reiken de verwoestingen ; IiENNICOT
heeft een Handfchrift gegeeven, dat leest : na her einde
van den Kryg volgen verwoestingen op den anderen ;
, waren 'er verfcheiden Handfchriften die zo lazen , wy
zouden die verre de voorkeur geven ; het Griekfche
Handschrift, te Rome uitgegeven, valt in het tegengo„ helde : de verwoestingen zullen weggenomen avorcien;
Brr:Y rEY heeft hier weder een anderen weg gega n, de
^, nader door verandering van lezing in de gewoons verklaring en berekening invalt, on DANIEL IX. Oaf. 176 ..
Vs. 27. „ Dit vers baart ongerwvleld de meeste mcei,, jelylcheden; het Roomfiche Griekfche Codex leest: liet
;, verbond zal verfcheiden weken kragt doen , en bp hit
einde der weken zal het brand- en fpys-oTer ophouden;;
een duidelyke zin, maar teffens eene lezing die verb a„ zend van onzen text verschilt; het zal het verbond voor
„ velen flerk maken , ée'n zeven lang, op de helft van die
zeven, enz.; een verbond flerk maken, kan zyn, of de
„ Godsdienst zal hen moed geven, of volgens eene an,,, derc betekenis by de Arabieren meest in gebruik, de
verbondenen zullen rebelleeren, of liever: door de ver
zal 'men rebelleeren; voorts is de Hebrecuw--„bintes
„ fche text in den zin klaar, wat de volgende woorden
betreft: en over den vleugel der grouwelen een verwees„ ter; een Handfchrift van DE Rosse is het met de Roomfche herfie eens : in of over den tempel zullen grouwzaame verwoestingen zyn; het laatfile is eigentlyk naar
„de letter: of tot liet einde zo feel (toefchietendee zal zo
„ fl-romen over het veryvoestede; hier Remt het Roomfiche
Hncifchrift in beknoptheid met de gewoons Griekfche
Overzetting overeen. Het refultaat van alles is, daar
A5
,,tij
,,

,,
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„ wy den fchyn van veranderingen in den text niet ge•
„ maakt hebben , om dat de lezingen in de verfchillende
Hebreeuwfche Handfchriften , zo wel als in de verfcheiden overzettingen , niets beflisfends gaven , wat
moet men op de grammaticale verklaring nu naar het
oogmerk doen, en hoe het in de omfchryving behan„ delen? hier zyn twee (tellingen, die beide fteni tot
de ware verklaring hebben ; het ganfche bezoek, de
aart der gezichten, de fpreekwyzen by getallen gevoegd,
„ doen otis verwagten dat hier gewis van ANTIOCHUS.
„ EPIFANES zal gefproken worden; omtrent wien DANIEL
zo uitvoerig is , en waarop byna alle zyne gezichten
nederkomen ; de tweede is jezus CHRISTUS volgens
„ alle de Euangelisten, zelfs JosEPHUS, die als vleier van
den Vorst , naar zyne Theologifche denkbeelden, ook
TITUS VESPASIANUS vond , zou 'er haast toe overge„ gaan zyn om Vorst en Mes/las voor een perfoon te hou.,
den, althans by brengt de woorden ook op den onder„ gang van den Joodfchen ffaat onder de Romeinen; en
moeten wy aan die algemeens uitlegging in de tyden
des N. T. dan ook ;een Item geven, dan kon het ge„ voelen van den Heer Prof KLUIT in zo verre als uit„ legkundig mogelyk befchouwd worden, zo dat men dan
„ eens weken voor weken, dan eens voor 7 Jaren, dan
„ eens voor io Jaaren nam? dan zou mogelyk myne opa
gave Historisch uitgevonden kunnen worden, doch zo
„ lang ik daaraan ten fterkfte twyfel, heb ik 'er niet aan
„ durven denken; het is willekeurig hoe men rekent, als
„ men het doet om iets uit te vinden, maar het is niet
willekeurig als men by de manier van fchryven en re,
„ kenen door DANIEL gebruikt, wenscht te blyven."
.

Twee Leerredenen _over de Formulieren van den II. Doop en
't H Avondmaal; benevens een Berigt van 't gevoelen
onzer Oude beroemde Godgeleerden over deze beide Sacramenten. Door s VAN EMDRE , Predikant te Wageningen, Lid van 't Zeeravfche Genootfchap, en Corresfrondcerend Lid van 't Godgeleerd Genoot/chap in 'siIage. Te Utrecht by W. van Yzerworst, 1794. In gr.
.

-

8vo. 117 bl.

klagte, over de diepe onkunde van veele
Dealginccne
Christenen, gelooven ivy, met den Eerw. VAN E^iDRE,

S. VAN E M DR E, TWEE LEERREDENEN.
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op het geen men de Leere der Sacramenten noemt,
met reden te kunnen worden toegepast. Dit bewoog zyn
Eerw. eerst tot het uitfpreeken, en vervolgens tot de uit
Leerredenen, tot het laatfle, op aanzoek-gave,dzrtw
van zommigen , te gereeder overgehaald , „ om dat ik
„ (fchryft zyn Eerw'. in dc Opdragt) geduurende den
„ loop myner bediening duidelyk befpeurd heb, hoc veel
„ onkunde in de Leer der Bondzegelen , byzonder ook
„ omtrent 't Formulier van den Kinderdoop, by de nmees„ te menfchen plaats heeft, 't geen te meer te beklagen
is, daar 't Bondzegel des Doops meermalen bediend
„ wordt in onze Kerk dan 't H. Avondmaal ; en iclioon
,, 't Formulier dan altoos wordt voorgelezen, wordt 'er
weinig of niet door veele Hoorders op gelet, althans de
inhoud van 't zelve van zeer weinige begrepen, zelfs van
,, Ouders, die hunne Kinderen ten Doop aanbieden; van
,, daar , dat men veelal zyne Kinderen laat doopen uit
,, gewoonte, of om dat 't eene order der Kerke is."
De manier van behandelinge, welke dj Eerw. v .kw EMDRE heeft verkoozcn, dunkt ons zeer gepast om de gehekelde onkunde te weeren. Even als in de Verklaarmg
van oenigen uitvoerigen Schriftuurtext, worden hier de Formulieren van Doop en Avondmaal llukswyze overwogen,
derzelver waare meening ontvouwd, en de ílelling, in dezelve hegrcepcn, nader beweezen en aangedrongen. Ieder
Leerrede wordt met eerre ernftige en gemoedclyke Toepasfing beflooten. De Eerw. VAN ENDRE fpreekt aldaar
als iemand , die het weezen van den Godsdienst stelt in
de heoefiming van vroomheid des gemoeds en van werk
Godzaligheid. „ Stelt geen grond van zalighens.-daige
(dus fchryft by) in Bene bloote kennis aangaande de Leer
„ der behoudenis, noch deunt nimmer op uwen uitwen
digen Doop: want niet de Leer des Doops maakt ores
zalig, maar de hartlyke - omhelzing dier Leer ; niet dc
„ fchenking van jesus door 't woord des Fuangeliums,
maar 't gelovig aannecmen van dat gefchenk. " Vooral
leezenswaardig , en nuttig voor veelgin , is de Teelpas
tweede Leerrede , als waarin de verplig--fingaterd
ting tot het houden van het H. Avondmaal aangetoond
wordt, met aanwyzing van de ongegrondheid van zonimige gemoedszwaarigheden ; als mede de rechte weze van liet.
gebruik dier InfteilinQe , en hoe dezelve eentin Christen
moet opleiden tot de Eetragting van, en de verlterking in,
deugd en jodzaligheid.
5
nRE,
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Wy wenfchen dat het doelwit, door den Eerw. v
EMDRE in deeze Leerredenen beoogd , ten aanzien van
veele Christenen, moge bereikt worden.
Brieven ter bevordering der 31„-nfcheiy kheid. Uitgegeven
Gloor j. G. HERDER . Uit het Ilooaduitscii. Te Utrecht
by W. van Yzerworst, 1794.. In gr. 8vo. -2t8 bl.
en gezelfchap van Vrienden maakt een verbond, om
't geen zy, in hunne leéaure, merkwaardigs of nutE
tigs mogten aantreffen, over en weder aan elkander mede

te deelen : alles met oogmerk om de Menfrhelykheid te
bevorderen; dat wil zeggen, de volkomenheid en het ge
luk der menfchen voort te zetten, en al hooger e hooger
op te voeren. Verfcheiden Brieven, hier geplaatst, zyn
tot dit oogmerk niet kwalyk berekend; doch van anderen
loopt het verband daar mede niet zeer duidelyk in 't oog.
De Vertaaling is (troef , dikmaals enkel Hoogduitsch, in
Nederdi itfche woorden. In een Gefprek na den dood van
Keizer JOZEFUS DEN H, wekte onze opmerking zekere
Brief, door dien Vorst gefchreeven aan de Regeermg dét
Stad Ofen, in antwoord op eene aanbieding, om ter eere
van den Monarch, in haare Stad, eenen Eerzuil te iligten. Der plaatzinge niet onwaardig oordeelen wy dien
Brief, voor zo veel de gedagten, daarin begreepen, op
zich zelve edel zyn, en over 's Vorften n.iagedagtems geen
kleinen luister verfpreiden. „ Als de vooroordeelen uitgeroeid, en waare Vaderlandsliefde, en begrippen voor
iet algemeens best, verwekt zullen zyn; als een ieder
„ het zyne met vreugd aan de behoeften van den Staat,
aan deszelfs welvaren en beveiliging, zal aanwenden; als
„ de Studien verbeterd, het onderwys der Geestelykheid
eenvoudiger, de verbintenis tusfchen waare Godsdien„ ftige begrippen en goede burgerlyke Wetten naatrwer'
zal zyn; als een grondiger Justitie, rykdom door ver„ meerderde bevolking en verbeterde akkerbouw; als ken„ nis van het waar gelang des Landheers tegen (jegens)
,

zyne onderdaanen, en van deezen tegen (jegens) hunnen

Heer; als kunstvlyt, Manufaéuren , en derzelver fly„ trog, de omloop van alle voortbrengfelen door de ge„ heele Monarchie wederkeerig zal ingevoerd zyn, gelyk
ik met grond hoppe
dan verdien ik eene eerzuil,
.,.' maar nu niet.''
(c-

CEDROUW VERHAAL.
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Getrouw en Naauwkeurig herhaal, van den Oorfprong,

den Voortgang en de Gevolgen van de ontflaane Belveegingen, in de Herflelde Lutherfehe Gemeente, binnen
Amfierdam. Uitgegeeven door de Generaale Kerklyke
Vergadering derzelve Genaeenté. Te /lmflerdatn by J. Am.
meling, 1794. In gr. 8vo. _,o2 bl.

e titel deezes Gefchrifts kondigt genoegzaam deszelfs
inhoud yen bedoeling aan. Voor zo veel wy, onmiddelyk noch van ter zyc e , belang hebben by de veel
gerugts maakende gefchillen, en ons nimmer bemoeiden
met de hoogloopende oneenigheden, vinden wy ons ook
buiten Iaat, om over de getrouwheid en naainvkeurigheid
des Verhaals te kunnen oordeelen. Verfcheidcn perfooncn
vinden wy daarin genoemd, by ons bekend voor eerlyl:e
lieden, en van goed gerugt, die in deeze zaak een hoofdrol gefpeeld hebben. Dit boezemt, ten hunnen opzigte,
een gunftig vooroordeel in, dat, by aldien zy, 't zy in de
hoofdzaak, of in de byzonderheden, eenen mistag mogten begaan hebben , de reden daarvan meer in hun verftand, dan in hun hart, moet gezogt worden. Voor 't
overige — non nostrum tantas cofnponere lites.

Dc Eenzaamheid, door ZIMMERMAN. Vierde Deel. Te
ilrnflerdarn by J. Allart. XLVI en 410 bladz. ia
gr. 8vo.

D

it laatfte Deel van ZIMMERMAN'S beroemde Werk
bevat twee hoofdílukken , het elfde en twaalfde.
Het eerstgemelde behandelt de voordeelen der Eenzaamheid voor het hart; en het laatfte bevat, behalven eenige
aanmerkingen over Dweepery en Monniken-tland , eene
overziening van het geheel, en het befluit van het Werk.
Wy hebben, by het leezen van dit Deel, geen reden
gevonden, om iets te rug te neemen van den lof, dien
wy, by de beoordeeling der vorige Deden (*), aan den
Schryver -gegeven hebben. Maar wy hebben ook tevens
wederom daarin ten fterkften bevestigd gevonden de te
vo(*) 4/gein. Ytrderl. Letteroef. voor t '9e, No. I, bl. 99-36;
en No. is, b]. 635.64!.
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voren door ons gemaakte aanmerking, dat men in dit
boek Bene menigte uitflappen vindt, die dikwyls den draad
der redeneering zo zeer afbreken , dat het voor een' niet
zeer oplettenden Lezer• ten uiterften moeilyk valt , denzelven telkens weder te vinden, en aanhoudend te volgen.
Ja zelfs heerscht dit gebrek aan een ordenlyk aflopenden
redeiieertrant, eu duidelyke onderfcheiding van de deelen
des onderwerps, in dit Deel nog veel fterker, dan in de
vorige; zoo zelfs, dat een korte fchets, zoo als wy die
van 'het derde Deel nog met ongelooflyke moeite gegeven
hebben, van dit Deel onmo g•elyk te vervaardigen was.
Wy zyn tevens verfchuldigd , by het befluit vair dit
Werk, ter waarfchuwing onzer Lezers , nog dit te voegen, dat, in het midden der menigvuldige Ichoone aan
welke hetzelve bevat, toch ook daarin ver -merking,
voorkomen, die door een bezadigd oor--fcheidnplatz
deel onmogelyk kunnen worden goedgekeurd, en die zelfs
gevaarlyk kunnen worden voor . zulk zoort van Lezers,
dat niet geleerd heeft zyne verbeeldingskracht wel te be-.
ƒturen, en dat, door zich niet een ingebeeld gevoel zoetelyk te ílreelen , de dryfveeren eener edele werkzaainheid jammerlyk verslapt, en zich zelven van waar geluk
berooft. Wy brengen daartoe, b. v. de volgende plaat.
zen uit dit vierde Deel: bl. _)9. „ Men zoude, in tenen
donkeren kerker, net Bene fchoone verbeelding gelukkiger wezen , dan zonder dezelve , in het heerlykfte gewest." bl. 169. „ Zoo zoet te lyden, trcnrig te zyn,
zonder recht te veeten , waarom en dan echter aan de
Eenzaamheid boven alles den voorrang te geven;
dit is een toefand , dien elk jongeling zich behoort toe
te wenfchen, om dat by den ouderdom fchuwt." bl. 31o.
„ Het Stelzel van dweepery heeft
eene zeer verhevene zyde , daar het , by all' deszelfs damp en nevel,
voor de waereld dik vyls, ook waarlyk nuttig geweest is.
Godsdienst des harten en Godgeleerdheid des vredes ,
heeft men , ;eer veelt eeuwen achteréén , enkel by de
dweepers en in hunne fchriften gevonden. Voorts bettond
alles, wat de meeste Christenen leerden, en verrichtten,
in onvertfand en raazerny, enz."
In de Voorreden van den Vertaaler wordt verílag gedaan van Benige veranderingen , welke ten aanzien van
het oorfpronglyke Werk gemaakt zyn ; en voorts, op
verzoek des Uitgevers, berigt, „ dat, by gebrek van ge„ paste desfeinen voor eenige Plasten, met welken de?

„ zel-
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„ zelve voornemens geweest was dit Werk te vercieren,
het derde en vierde Deel zonder_ Afbeeldingengeleverd
wordt." Naar het ons toefchvnt, had dus ook de Uit
titels dier Deelgin moeten weglaaten de-gevrand
woorden met plaatera , welke 'er nu evenwel op ftaan.
Voorts zou de Uitgever wel doen, indien by wat minder
'er eene gewoonte van maakte, om by de meeste boeken,
die by uitgeeft, Plaaten te voegen, het zyze 'er by te pas
komen, of niet. Hy zou dan misfchien wat minder voor
zyn eigen beurs zorgen, maar wat meer voor liet nut van
het Publiek; en zyn winkel zou zich dan wat minder onderfcheiden, door de verbaazende duurte der Werken, die
'er uit te voorfchyn komen.
Historic Litteraria & Critica Forcipum & Ve&ium Ob
JOHANNE MULDER, A. L. M. Phil.-fletricoum,A&
& Med. Doé}. Societ. Med. Lond. i-n Nofocomio Guyfiano Soc. honor. Cum Figuris. Lugd. Bat. apud H. &
7. Ilonkoop, 1794. Absque Praefatione, pag. 8vo.
form. maj.
eze voortreflyke Verhandeling, welke boven het gros
der : gewoone Disfertationes Inaugurates zoo zeer uitD
fteekt, niet alleen door haare uitgebreidheid, maar vooral

door het gewigt van 't onderwerp , en de kiefche wyze
van bearbeiding , behelst eene Letterkundige Gefchiedenis, en tevens eene oordeelkundige befchouwing , van twee
der voornaamfte Werktuigen in de Verloskunde, de Hef
Tangen. De invoering van beide deze Werk -bomen
heeft eene zo gunftige omwending in de beoefening-tuigen
dier heilzaame Kunst te weeg gebragt , dat dezelve daar
door eene geheel andere gedaante bekomen heeft, en met
een vry gelukkiger gevolg, tot behoud van Moeders en Kinderen, van dien tyd af begonnen is aangewend te worden;
en het is even daar door, dat alles, wat den oorfp rong, de
lotgevallen en het gebruik, derzelven aanbetreft, van de
grootfte aangelegenheid voor den Genees- en Heelkundigen
gerekend moet worden. Pryslyk was dus de onder
wanneer hy deze taak , die-nemibvadSchry,
tot hiertoe flegts onvolkomen en gebrekkig door anderen
begonnen was, op nieuw opvatte, en niet meerder naauwkeurigheid zogt af te werken, zonder zich door de zwaarigheden, die dezelve noodwendig verzellen moesten, te
doen

sd y ^tvr;^rr-x
doen affehrikken, en die in de uitvoering van dit plan door

den Autheur gelukkig zyn te boven gekomen, Alles tocl3
wat de uitvinding, de veranderingen, verbeteringen en aan
wending, der genoemde Inftrumenten aangaat, van derzeive
eerfte aanlegging tot den tegenwoordigen tyd toe, vindt
men hierin, zoo veel zulks mooglyk ware op te (peuren,
met eene ongelooflyke vlyt byeengezameld , volgens de
jaaren der ontdekking of aanwending opgegeven, elk dier
Werktuigen naauwkeurig befchreven, en met Elf uitiïaan•
de Plaaten opgehelderd , waarin dezelve op de helft ver•
kleind, en, zoo verre zy in 's Schryvers handen gekomen
zyn, niet flegts van vooren, maar ook van ter zyden, 't
geen tot een recht verftand de.rzelven noodzaaklyk was,
wonden afgebeeld; terwyl in vier andere Tafels de onder
dier Tangen en Hefboomen , niet-fcheidnatg
zonder groote moeite in alle derzelver deelen genomen, met
zeer veel juistheid worden op7eaeven.
In het tweede gedeelte der \er%andeling houdt de Schryver zich bezig met de beoordeeling der meergenoemde
Konsttuigen. Na vooraf het oogmerk, waartoe zy
gebezigd moeten worden, en de wyze van derzelver werking, behoorlyk onderzogt en vastgeíleld te hebben, neemt
hy de verfchillende deelen, waaruit zy faamgefteld zyn ,
als de bladen, de faamvoeging, het iteunpunt, de hand.
vatfels , elk in 't byzonder, in overweging, toetst dezelve
aan het bepaalde doeleinde , waartoe zy dienen moeten,
en wyst het gebrekkige , dat zich in de meeste, 't zy in
't algemeen of in enkele, deelen, daarin opdoet, op eene
overtuigende wyze aan; terwyl hy tevens een nieuw foort
van Verlostang voorlaat, en met Bene Afbeelding opheldert,
welke uit het pryslyke , dat in de verfchillende deelen
der befchreven Tangen gevonden wordt , zonder tot hier
toe in een enkel foort vereenigd te zyn, is faamgelteld,
en welks maakfel, ter bereiking van het doeleinde, waartoe men dezelve gebruiken moet , in alle opzichten ,
het meest gefchikt geoordeeld wordt. Onder dc Hefboomen echter wordt den voorrang toegekend aan die,
welke door den Heer LOWDER , een Engelsch Verlos•
kundigen, uitgedagt en wereldkundig gemaakt is.
Wy hebben dit geheele Werk, 't geen zich door vol*
ledigheid, naauwkeurigheid en oordeelkunde, zo uitftekend
kenmerkt , met zeer veel genoegen gelezen, en daar de
Heer MULDER, thans als Lands Operateur, en LeSor ire
de Heel. esa Yes doskunde, te Leeuwaarden aangefleld zyn.
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te, zich in de gi nftigfte gelegetdheid bevindt, om zyne
kundigheden in dit vak verder uit te breiden, mogen wy
.ons met reden vleijen, •dat men in de Veriosrunde, die,
toe zeer in de Tàatfie jaarcri tot een aanmerklyken trap
van volkomenheid geffegen zynde, echter n c:g voor vry
meerder volmaaking vatbaar blyft ; in vervolg van tyd,
van de bekwaamheden des Heeren MULDER, die zich d9or
zyne verftelingen op eene zo gunftige wyze endei, cheiden
heeft., nog meerdere voortbrengfelen, door verdere naarfporingen en ondervindingen, te wachten zal hebben.
,

,1lgemeen denkbeeld, of myne ge;tachten en uitvind n; van
een Thelegraphe, of Correspondentie-WYzer. Zynde eert
Werktuig onlangs ii Frankryk uitgevonden, en thands aldaar in gebruik. Om in een, zeer korten tyd3 op
merkélvken af/land, tydingen of berichten over ro brengen. Door JAN CANTZLAAR, Hzn. Te Rotterdam, Lx
N. Cornel, 1794. In gr. 8vo, met het flanhangfel, en
een Plaat, 38 b.

Defcription & Reprefentation da TelegráMe. Dat is
3efchryving en 1lfbcelding der Tc egraphe. In 's Hago
liy J. Plaat. in Quarto, 4 bi.
Ontwerp van de Telegrapher zynde Éene opgaave van drie
onder fcheidene ,vyzen; waarop de Telegraphe van den Heerti
CHAPPE kan zamengeflcld zvn. Benevens de befchryv.ing
var, een geheime Correspondentie -Machine, vaar door
naen geheime Briéfwwis/eling houden kan , zodanig ingericht, dat zy die de kament elling en liet gebruik van
die Machine kennen, nooit in Raat zyn, om een Brief,
*p die wyze gefchreven, te ontcyferen. -Door JACOB DE
GELDER Fransch en Duitsch Kottfchoolhouder en ll1a=
thematicus te Rotterdam. Te Rotterdam by J. Holíteyni
1 794 • In gr. 8vo, wet een Plaat s 36 bl.
immer vondt (wellist Bene uitvinding een gepaster
tydftip om daadely' in gebruik gebragt te worden,
N
dan de Telegraphe van den Heer cnv . Zonder dat

men, hier te lande, iets van de uitvinding gehoord had,
berichtten de Nieuwspapieren, dat men te Parys, in ro m ineuten, over Rystel, door dit Werktuig., gewigtige tyáin,gen- ontvangen had. Deeze berichten maakten veele menI.l TT. 1795. NOa Ia
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fchen nieuwsgierig, hoedanig dit Werktuig was; doch
tot heden fchynt het niet volledig in ons Vaderland bekend te zyn; weshalven men zic alleen moet vergenoegen, met de gedachten van zodanige lieden daar over te
vernemen, als zich in de bovengeplaatfte Schriften daar
over reeds verklaard hebben.
De Heer CANTZLAAR is, zo veel wy weeten, de eerfte
geweest, welke zyne gedachten en uitvinding van een Te.
legrap/2e , in liet eerstgenoemd Algemeen denkbeeld, onzen
Landgenooten heeft medegedeeld. Na aangemerkt te hebben., dat de Uur phmien en Uurvyzers der Klokken op
een vry verren affland zichtbaar zyn ; dat de (land der
iergulde Uurwvyzers alle menfchen, die een goed gezicht
hebben, en door geene huizen, boomen, of andere belet
een vry verren afftand doen-zels,ghindrwop
zien, hoe laat het is; dat zelfs zommige Menfchen, zonder
de uuren op de plaat, alleen uit den ftand des Uurwykers, zien kunnen, welken tyd de Wyzer aanwyst, nadien
ieder weet, dat, als de Wyzer regt qp en neer ftaat, het
i of 6 uuren, en zo dezelve juist Horifontaal ftaat, het
9of 3 uuren is; terwyl de tusfchen beiden ftaande uuren,
li g telyk, op een half uur na , beraamd kunnen worden.
Na dit alles aangemerkt te hebben, deelt by de befchryving van zyn uitgevonden Werktuig dus mede:
„ Laat, op een taamelyk groote zwartgeverlvde langwerpige plank, drie cirkels op gelyke afftanden fchilderen met
witte Verw: de tusfchenruimten der twee bovenfte Cirkels moeten in 24 deden of liever vakken gedeeld worden, beginnende het eerfte vak juist boven i uuren: tusfehen de twee onderfte Cirkels (zynde de middenfte gemeen , namentlyk zo wel tot de bovenfte als tot de ondeifte behoorende ,) laat men de uuren en half uuren
niet vergulde letters fchilderen, gelyk op alle Klokken
de Uurwyzerplaat befchilderd is; terwyl.men, in de bovenfte 2,I. vakken, alle de letters van het A, B, C, STERK
VERGULD, op een zwwarten grond laat fchilderen, beginnende de letter A te ftellen juist boven 12 uuren. Wyders voegt men nog een Plank, van dezelfde grootte en
forrimaat als de eerstgemelde, op een' zekeren afftand agter dezelve; deze aan de eerstgemelde wel aangehecht zynde, door eenige (het zy 6 of meer) ftylen, zal de Machine recht over einde kunnen ftaan. Deze laatstgemelde
plank wordt van agteren zwart geverwd, en twee Cirkok, even groot van dial eters als dQ twee bovenfte van de
g
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eerftc plank,'cr op gcfchilderd;tusfchen deze twee Cirkels,
die op dezelfde wyze als de zo even gemelde, in a vakken, worden gedeeld, -plaatst neen ' dezelfde letters, doch
in de te -e}f ;eftelde`orde; waar door alle de letters van het
B; C" .; overeénkomen met die welke op de eerfile plank
.kaan, doch deze behoeven' Hechts wit geáerwd, en niet
verguld te zvn, en kunnen -ook van veel kleiner formaat
zyn, dan die op 'dé voorfte plank $aan, dewyl men zich
daar altoos dirt bv bevindt. ' In liet' middenpunt van
de bovengemelde Cirkels der voorfte plank wordt i-:-n gat
geboord, Waar door een As heen loopt, aan welke een
Wyzer gevoegd en vel' vastgemaakt is , die aan zyne
.fpitfe of wyzernde helft frerk en helder verguld is; terwyl
de andere helft zwart' gever^vd wordt, en ílec is tot
een evenwigt dient in het beweegend gebruik. De bovengemeelde As gaat ook zegt •hor1fontaal door de agterftc
plank heen, door een gat dat te gelyk het middenpunt der
twee Cirkels is: welke ,daar ageer uitkomende, op eerre geringe lengte eindigt, aan` welkers einde een Kruk of Draaier
vastgemaakt is terwyl''er tevens digt tegen deze agterfte
plane, mede een Wyzer (van lengte tot op de letters komendè; en zynde de fpitfe of wyzende helft wit, en de andere
helft zwart geverwd,) wel vastgemaakt en juist overéénkomende met den nand der voorfte, zoo dat, wanneer, met
den Draaijer, de As niet de Wyzers rondgedraaid wordt,
zoo moeten beide, de voorfle en de agteriie , op dezelfde
letters ílaan of wezen. Voorts moet men by ieder
dezer Werktuigen' één of neer •Telescoopen, en ten minen twee T oorneemers, hebben, als mede een Horologic
met een Seconadetiiwyzer; én voorts Pen, Papier en Inkt."
Zie daar het Werktuig en des zelfs toestel, `-behalven de
Seinen, die verfchillend bepaald kunnen' worden.
De* Heer CANTZLAAR ontderftéélt, dat een Telegraphe in
's Hoge, en een ander te Rotterdam, geplaatst zy, zodanig,
dat beiden, door Telescopen, wede'rzyds gezien kunnen
worden. Hy ,vooronderfelt verder , dat die van Rottei'e am het volgend bericht willen geeven: Zedert gistereta
wordt Breda belegerd, era de Std is reeels opgeëischt : welk
bericht in cirka 6 minuuten naar 'si-Jo-ge,' door' dit -W erktuïg, overgebragt kan worden. Dc redenis klaai dc half vergulde Wyzer wordt te Rotterdeirma op de letter Z gelteld; en
íhaat daar S Seconden op fbi, even zo doet zy op E-, op D
op E, en op R; doch nadien met de volgende Letter T- het
wcord uit is , flaat cle Wyzer op die letter zo Seconden
stil;
13
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stil: welk een en ander, door de Flaagfche Waarneemer
wordt opgemerkt en aangetekend: die derhalven, in circa
6 minuuten, dit geheel bericht op de Rotterdam/the Telegraaphe gefpeld zal hebben.
Men ziet dat deeze uitvinding niet onaartig en tevens
zeer eenvoudig is ; doch zy vcrichilt zekerlyk hierin van
de Franfche, dat de berichten voor ieder die de beweeingen van den Wyzer ziet, verftaanbaar zyn; iets dat
op de Telegraphe van CHHAPPE geen plaats moet vinden,
nadien, volgans bekende berichten, de Waarneemers zeive, die de %eweegingen namaaken , niets van de tydingen
weeten. Doch men zou dit door byzondere Sleutels, die
telkens veranderen, kunnen verbeteren. Voor de K, die
de Schryver uit zyn lilphe7beth gelaaten heeft , om slechts
24 letters, op zoo veel halve uuren, te kunnen plaatfen,
zouden wy de X weggelaaten hebben; nadien deeze letter
by ons veel beter gemist, of anders door L's vervangen kan
wonden. Het Aa; ha ngzel, of Vervolg, lost Benige bedenkingen op, en toont hoe men dit Werktuig meerder
licht zou kunnen verichafen , zo dat het zelfs Is nachts
van dienst zou kunnen zyn.
Het tweede Stukje, getyteid: Dcfcription, &'c het welk
men, in de Nicuwspapieren, als Gene, door een Correspondent uit Rysfel overgezondene, naauwkeurige befchryving en
afbeelding van CHAPPÈ's Telegraphe heeft aangekondigd;
dit Stukje komt ons vry duister voor, geevendc zeer w4inig licht aan de bygevoegde Afbeelding, die insgelyks
weinig betekent. Voor zoo. veel wy 'er uit hebben .kunnen opmaaken, zou dit Werktuig uit één langen arm, of
íchaal, beflaan, aan welke twee andere armen, of fchaalen,
ter wederzyde vastgemaakt zyn; welken, door middel vair
touwen, 28o beweegingen kunnen maaken. Elke bewee
dauren, zo dat liet Werktuig maar-ginzouSecd
beweegingen in één minuut zoude doen, fiaande zo lang
onbeweeglyk in een Keep. Dus doende' zou dc eerfte beweegmg, in Parys aangewezen, reeds in Rysfel overgebragt
zyn, eer de tweede beweeging in Parys begon: dat niet
onmog élyk is.
De. meeste duisterheid in deeze befchryvinig , (die ook;
maar een. halve bladz. groot is) ligt in het getal der beweeg morgen. De groote f faal heeft maar 4 beweegingen, de
twee andere 240; mtusfchen wordt gezegd, dat elke bèweeg;ing der laatfle $ van een Cirkel, of 45 graden, .
;

g

is:

OVER DE TELEGRAPHE.

2t

s: waar die 240 dan van daan komt, is niet wel te
gisfen.
In het derde Stukje geeft de wiskunftige DE GELDER
het Ontwerp eener Telegraphe op, welke, fchoon van zyne uitvinding zynde, by meent dat het naast by die van
CHAPPE zal komen. De volgende vereischten van zulk
een Werktuig, door hem opgegeeven, zyn zeer juist.
„ i. Moeten de tydingen door hetzelve, zo ípoedig nmolyk, overgebragt kunnen worden.
„ a. Deszelfs zamenftelling moet eenvoudig en regel
zo dat, wanneer de Machiene in werking is,-matigzyn,
'er zo min fouten als mogelyk zy kunnen begaan worden.
„ 3. Dewy1 'er, in de meeste tydingen, die door de Te
Zegruphe overgebragt moeten worden, vereischt wordt,
dat noch de perfoonen die werken, noch het publiek d tt
de bewerking ziet, deeze tydingen te weeten komen, moet
'er een middel bedacht worden, om de tydingen zodanig
over te brengen, dat noch het publiek, noch de perfoonen die aan de 1'el'egraphen werken, ooit in ftaat zyn om
de tydingen te kunnen weeten , die door de Telegraphs
overgebragt worden."
Deeze vereischten, — van welken de laatfte niet in het
Werktuig van den Heer CANTZLAAR gevonden, doch
'er evenwel by gebragt_ zoude kunnen worden, ----M heeft
dc Heer DE GELDER alle in het oog gehouden; zo wel
Ly het uitvinden zyner Telcgraphe, als by het uitdenken
eener geheime Corresporaedentie -1Ylnchie^-ie, by dat Werkwig behoorende. Beiden worden in dit Stukje beknopt
befchreven, en door een Plaatje opgehelderd, zonder het
welk alle overneeming, voor onze Leezers, vruchteloos
goude zyn. "Dit kunnen wy 'er van zeggen, dat beiden zeer
eenvoudig zyn, beslaande de Telegrc.phe in een Rad van
yzer óf hout , hebbende mede alle de letters van het
Alphabctla, uitgezonderd de 1. Q. en X, zynde a3 in ge
waar by het puntum (.) als de _4fie gefield is. De-tal;
^ehcinle Correspondentie- 117achic,'ae heflaat uit een ltuk Carton - Papier, op het welk alle de getallen en letters der
Te kgrGp he zyn overgedragen , en naar goedvinden ver
kunnen warden; zo dat alles op de Telegres he -fchikt,
zonder deezen Sleutel, als wartaal befchouwd kan worden. Van bl. 27 tot ;6 geeft de Schryver zyne nadere
gedachten op over de TelegrE-ip1^e, als mede hoedanig men
.00r 2 getallen, volgens een Phrn. fes - last, oenige tydin13
gen
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By voorb. uit 's Hertogenbose/1
gen kan overbrengen.
willende berichten: „ J hebben gecrtpitulcerd. / De bezet„ ting zal Tract. Krygseer uittrekken , / en, ver plicht zyn niet
?neer tegen den Vyand te dienen,. " ,i, dan zouden alle deeze woorden door. de volgende getallen; 11, z , 13, i6,
17, op de Tele7raphe , en van daar, verder over ;ebragt
worden. l^Ien, ziet dat dit noodwendig door Sleutels
snoet gefchieden, van. welken wy in den aanvang reeds
fpraken.. WTy twyfelen niet of 'er zullen eerlang
meer Stukjes van deezen aart in 't licht treeden; wanneer
wy an dezelve zullen berichten.
Lofredlen op HENRIK ALBERT SCHULTENS, openlyk Ztilgcfproken te Leyden, op den elfden vw Liliedeineand 1794,
door JACOBUS KANTELAAR. Te Anafeldam by P. den
Hengst, '794. Iti gr. 8vo. 104 bl.
-

e beroemde Hoogleeraar HENRIK ALBERT SCHULTENS,

werdt te flerborn, den 15 van Sprokkelmaand 1 749,
geboren, en was naauwelyks een half jaar oud, wanneer
by met zyne

Ouders,, JAN JACOB SCHULTENS en SUSAN-

NA AMALIA SCURA1' M, uit zyne geboorteplaats naar Leyden verhuisde, alwaar zyn Vader tot Hoogleeraar in dc
Godgeleerdheid en Oosterfche 'Talen beroepen was, in
de plaats van deszelfs Vader ALBERT SCHULTENS.
Om het loflyk spoor van zynen Vader en Grootvader
te kunnen betreden, begon fiy, in liet agtflejaar van zynen
ouderdom, zyne cerfle Letteroefeiiingen op de Latynfche
Schooitil te Leyden , vervolgde dezelve te Haarlem, en
kwam, veertien jaaren bereikt hebbende, op de Leydfche
Hoogefchoole, alwaar hy zyne Letteroefeningen voltrok ;
hebbende intusfèhen twee jaaren te Harder^wyk, by den
Hooglccraar EVERHARD SCHEIDIUS, doorgebragt , die een
Baar jaaren in liet huis van zynen Vader gewoond had, en
:net Wien hy v^rfcheidene Arabifche Schryvers had doorgelezen.
Lyne zucht tot de Weetenfchappen, vooral tot het beoefenen der Oosterfche Taalkunde, ontílak in hem den
lust om het nabuurig Engeland te bezoeken, om aldaar,
voornarienivk te Oxford, de rykdommen der Bodleyaaiafche
B-ibliotheek zich ten nutte te Inaaken. Hy vertrok den
r2 September 1772 van Helvoetfuis; Eenigen tyd te
Londorr doorgebragt hebbende, kwam. hy den io October
te
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te Oxford, en werdt aldaar, den 4 May 1773, de grootos
eer bewezen, die de Hoogefchool van die plaatfè immer
aan iemand bewyzen kan: namenlyk , men verhief hem,
kv openen Brief, tot Meester in de hunjlen (Master of
Arts by Diploma) hebbende by zich, voor eenige dagen,
naar London begeeven.
Na het ontvangen van dit eerbewys, dat nimmer gegeeven wordt dan voor waare verdienflen, en in 23 jaarera
slechts zes Engelfchen te beurte viel , terwyl het aan
Vreemdelingen nimmer gegeeven werdt, zo men eenige
Koningen of Vorften uitzondert, keerde SCHULTENS naar
zyn aderland te rug, alwaar men reeds reikhalzend naar
hem uitzag. Immers drie maanden na zyne terugkomst,
namenlyk n8 Augustus 1773, werdt hy, in de plaats van
WILLEM KOOLHAAS , tot Hoogleeraar in de Oosterfche
Taaie en Oudheden aan de Doorluchtige Schoole van Amfleldcamn aangefteld; welke post hy den I5den December,
van dat zelfde jaar, met Bene gepaste Redevoering, aan
vertrok hy van daar om het-varde.Vyfjnlt
ambt van Hoogleeraar in de Oosterí^he Taalen en Jood
Oudheden aan Hollands Hooge School, in de-fche
plaatfe van zyn' overleden Vader, te vervullen; houdende
te Leyden zyne Intree-redevoering i Maart 1 779.
Ruim 13 jaaren dit Hoogleeraarambt met roem en vlyt
bekleed hebbende, werdt SCHULTENS op den 4tien November 1792 door eene kwaadaartige zinkingkoorts aangetast , welke Bene uitteerende ziekte agterliet , die c en
braaven man, op den I_den Augustus 1793, op den ouderdonl van ruim 44 jaaren, in het graf rukte, nalaatende cend bedroefde Weduwe, CATHARINA ELISABETH DE
SITTER, met welke by den roden April 1774 in den echt
was getreden, benevens drie Zoons en twee Dochters.
Het verlies, dat Hollands Ilooge School, door den dood
der sCHULTENSEN, leed, was aanmerkelyk, en wierdt best
gevoeld door hen, die de verdienften dier Hoogleeraaren
in de Oosterfche Taalen en Oudheidkunde op hunnen
waaren prys wisten te fchatten. De Hoogleeraar EVERHARD SCHEIDIUS, van Hardere)-k naar Leyden beroepen,
om de voetflappen van zynen Vriend te volgen , en de
plaats van SCHULTENS te vervullen, had naauwelyks den
tyd om over te komen, om te zien wat door hen, in het
vak der Oosterfche Letterkunde, nog was overgelaaten;
en... hen in het graf te volgen!
Behalven het verlies, dat Hollands Hooge School door
dei
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den dood Vail SerTULTENS leedt , verloor de Maatfc1 appp
der Nederl<andfche Letterkunde te Leyden in hertz haaren
waardigen Voorzitter; en het Taal- en Dichtlievend Genootfchap, Kinst wordt door 1drbeid verkreegen, mede in
die Stad gevestigd, haaren Befchermheer. Laatstgemeldo
Genootfclia:p, de nagedachtenis van SCHULTENS op eene
plechtige wyze willende vereeren, verzogt deszelfs Mede
JACOSUS KANTEr.AAR, over zynen grooten-lid,enHr
Lêermeester, èene opzettelyke Lofrede te houden. Beter
keuze zoude men zeker, in it geval, niet hebben kunnen doen. De Eerw. KANTELAAR was meer dan enkel
Leerling van SCHULTENS, hy was zyn Vriend, en zyn
bewonderaar, Zie hier wat hy zelve, ten deezen opzichte, zegt: „ Ik was ruim veertien jaaren oud , toen ik
„ SCHULTENS kennen leerde hy heeft van dien tvd af
immer met eene vaderïyke liefde myn geluk bevorderd,
„ en in myn geluk gedeeld ; en niet alleen ben ik aan
zyne leiding de geheele vorming van myn verlfiand ver„ fchuldigd, maar, het geen nog oneindig meerder is, by
„ vormde myn hart, en, terwyl ik ;naren lang zyne
,, grootheid bewonderend aanflaarde, leerde ik in hem die
„ i evigheid van ziel hoogfc;latten, die alleen onze deugd
oprecht en beftendig, en ons geluk, in het midden van
alle normen des noodlots, onwrikbaar maakt. Myn
hart gevoelt dus de volle waarde van SCnur TENS,
fchoon myne tong hem niet naar waarde pryzen kan."
De dag tot het doen deezer Lofrede was bepaald op
den dag der algemeene Vergadering van het Genootfchap,
welke in den jaare 1794, op Woensdag den inden van
Zomermaand, inviel. De byeenkomst was ook , ten dien
einde, in plaats van op twee uuren na den middag, gelyk
,ewooniyk, nu op negen uuren des morgens bepaald; en
na dat een gedeelte der gewoone bezigheden was afgedaan, begaven zich de gezamenlyke Leden, tegen elf nuren, naar de Doopsgezinde Kerk, alwaar vervolgens, in
de tegenwoordigheid eener niet min aanzien lyke dan talrvke fchaare , gemelde Redevoering, niet zo veel kunde
als bevalligheid, en deelneemend gevoel, door den Heere
XANTELAAR gedaan werdt, tertvyl Bene algemeene toejuiching der Hoorderen den Redenaar met verrukking
vergezelde.
Na het afloopen der plechtigheid, wanneer de Leden des
Genootfchaps weder ter gcwoone Vergaderzaalc waren
byeengekomen , werdt, by het hervatten der bezigheden,
del,
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den Heere KANTELAAR , voor het met zoo veel lofs ver-

richte werk, niet alleen door den Voorzitter, Profesfor
met een treffend Dichtftuk
dank betuig d, maar ook een dubbelen zilveren Eerepen.
Hing, op den gewooneh Hempel des Genootfchaps geflagen, doch, ter aandenkingè, zo wel als ten blyke van erkentLnisfe , met een gepast opfchrift. voorzien, op een
Vergadering, toegewezen.
-parïgbeilutd
Wy z yn 'op zettelyk eenigzins uitvoerig geweest, in het
mededoelen der levensfchetfe van den ^f Ioogleeraar HENRIK ALBERT SCHULTENS, en in het vermelden der plechtigheden, `welken, by liet houden der Lofrede over hem,
Maats hadden. De byzonderheid in beiden noopte ons tot
die uitgebreidheid. Ook zal men, uit het voorgedragene,
nu genoegzaam kunnen opmaakcn, wat men in deeze
Lofrcde kan en moet verwagten. Zy beflaat 69 bl. wordt
voorgegaan door Bene Opdracht aan de Leden van het
Genoot chap, op welkers befluit dezelve vervaardigd eii
uitgefproken Is; en gevolgd door 7 bl. lantekeniirgel2,
betreffènde het Leven en ae Schriften van den 1 loogleeraar, die in de Redevoering zelve enkel genoemd of
aangewezen konden worden. Het clot maakt een ichoon
Latynsch Dichtftuk op SCHULTENS (Schuiten/Zo dcfwthto)
uit, van den bekwaamen Amfieldamfchen Reoor R. VAN

YSBR AND VAN HAMELSVELD ,

;
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Om ons verflag te voltooijen, moeten wy evenwel nog
iets doen, namenlyk , xvy moeten onze Leezers , met den
fl:yl des Heer'en KANTELAARS, in deeze Lofrede, en niet
het karakter van den Hoogleeraar SCHULTENS, eenigzin
bekend maakent en wy mogen 'er byvoegen, dat dc 1 childerende trekken, dien aangaande, geenzins te ver getrokken zyn. De Hoogleeraar was, in het onrustig jaar I-87,
Reëior Mcgnif cus der Leydfeiie flcaderraie, zyn gedrag in
dien tyd verdient derhalven bovenal opmerking, en wel,
zo als het door den Eerw. KANTELAAR, op volgende
wyze, wordt voorgedragen:
„ Gy hebt hem gelend in dien tyd, waarin zoo veclen
die te voren geacht werden als eiken in den zwaarf'ten
ftorm te zullen ftaan, reeds by het geruisch van den eerfen wind, als ftroohalmen geknakt, het hoofd voor het
geweld boogen. Maar wie heeft immer de flandvastigbeid van SCHOLTENS zien wankelen? Altyd aan zyne
grondbeginzelen en aan zyn karakter getrouw, liet zy l;v
als afgezant van den Acadcmifchen Raad aan het t:idII it^
B5
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hotdderlyk hof verfcheen , of als Richter een' aaligeklaag.
den jongeling tot zich in zyn' binnekamer geroepen had;
liet zy by zich in itaatelyke Vergaderingen , of in byzon.
adere gezelfchappen , bevond; het zy by zyn gevoelen uit
bevelen gaf; liet by zich, noch door den haat-fpral.,o
of de t=.-oelingen van zyne vyanden, noch door de vrees
van aan hun te zullen mishaagen , die de gevoeligfte ia-

gen aan zyn aardsch geluk toe konden brengen, noch door

de gevaaren , die zyn perfoon en huis van een oproerig
graauw te wachten hadden, immer tot zwygen brengen
waar rechtvaardigheid en waarheid het fpreeken tot pligt
mmiaakten. En in elke zyner uitipraaken was de reinheid
van zyn hart , en zyne onpartydige waarheidsliefde, zoo
zichtbaar, was zyne rondborftigheid met zoo veel waare
wellevendheid gepaard, was de kracht van overtuiging
zoo vermogend, was de toon van zyne ífem zelve zoo
doordringend, dat een onwillekeurige eerbied , by zyne
tegenftan.ieren, ten minsten voor eenigen tyd, de plaats
van den haat innam, en zy , zoo lang zy hem hoorden,
;

geene andere aandoening gevoelden, dan de brandende

fpyt, dat zulk een man niet tot hunne party behoorde.
In zyne tegenwoordigheid dorst hein niemand beledigen,
zyn tred zelve baarde eerbied en ontzag ; en het hollend
graauw, dat door niemand te fluiten was, bezweek voor
zyne grootheid. Eenige jongelingen, door eene oproerige
menigte vervolgd, zochten hulpe by SCHULTENS, die zy
elders niet hadden kunnen erlangen. Ten aankooien van
liet woedend gepeupel, geboodt Ily, met Bene donderende
Iem, den bevelhebber der binnenwacht, om geweld met
geweld te keeren. De geheele menigte, fchoon grimmende van nyd, en brandende van begeerte, om hem aan
te vallen, die aan hunne woede weerftand dorst bieden,
was verpletrerd door de majefteit van zyne item en hou
één oogenblik zweeg het getier (les raazenden-ding;
hoops: en SCHULTENS , in het midden deezer doldriftige
bende, lcheen een magtig Vorst te zyn, omftuwd door
zyn gehoorzaam Volk.
„ Doch, hoe minder de boosheid hem in het openbaar
dorst wederftand bieden, des te meer woedden list en laster tegen hen in het geheim. En het zou niet te verwonderen geweest -yn , indien men zelfs bedekte pogingen had aangewend , om hem uit den weg te runnen,
wiens eerlykheid men niet had kunnen doen wankelen, wiens moed men niet had kunnen ter nederf aan,,.
'viefs
-
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wiens gezicht men niet kon verdragen. Ik zal niet onder
zodanige pogingen in de daad aangewend zyn;-zoekn,f
maar dit is zeker , dat de welmeencndfc vrienden van
SCHULTENS het daar voor hielden; en dat zy in de groot
vrees waren, voor het al te wel slagen van deelven-fc
?y rieden hem dienhalven den flag, die hem dreigde,
voor te komen, en zyne verdediging tegen de grieven,
die men heimelyk tegen hem inb agt, aan tenen vriend
te zenden; die in de beste gelegenheid was, om dezelve
bekend te maakend waar het behoorde. Wat deed SCHULTENS? In eene plegtige aanfpraak aan zyne oudfle kindeten , die 'er alleen nog maar vatbaar voor waren , vermaande by hen, zich noodzaak lyk in de waereld te maaken, om zich door hunne eigene vcrdienflen het nodige
te verzorgen en voegde 'er de ernflige verkiaaring by,
dat zy nimmer van hens de geringste laagheid verwachten
moesten, ter hejaaging van eeiiige gunst voor zich of de
zynen. NAin zyne echtgenoote hield hy zich verzekerd,
dat zy liever een' minderen (tand voor haaren tegenwoordigen ruilen zou , dan toe]aaten , dat hy, om haaren wil;
zyne Handvastigheid in het geringfle bezwalkte. En, hot
zeer haaré belangen, en die van zyne vyf kinderen, hem
op het harte woogen ; hoe talryk de genoegens waren,
die hy in zyn post fmaakte ; hoe veele wegen dezelve
hem opende, om aan zyne pryswaardige eerzucht te voldoen: by voelde zich zelven genoeg, om zeker te weeten,
dat by, niet de grootfl:e ingetogenheid ; alles opofferen
kon, en dat niets volftirekte behoefte voor hein was,
behalven zyne deugd. Oio echter den ivelmeenenden
aandrang van zyne vrienden gehoor te gceven , fchreef
hy den brief, dien men van ?iem vorderde; verdedigde
zich rondborftig tegen iedere lastering, die tot zyne kennisfe gekomen was; maar voegde 'er met de eigen rond
Geen mensch in de geheele wacreld,-borftigledy:„
„ en geene overweeging , hoe ook genaamd, is in staat
„ om my te brengen tot eerre verandering in myn open„ baar of byzonder gedrag , het welk myn geweten my
„ zegt, dat in dien zin, welke thands bedoeld wordt,
„ onFehuldig en onberispclyk is. Ik vraag noch voor het
„ voorledene de Ininíle verlèhooning, noch beloof de ge„ ring fte veroudering voor het toekomende: maar zal alles
„ afwachten met die gerustl.cid , en dat vertrouwen op
Gd , waar toe ik voel , dat eer en deugd krachten
Sc/iets
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Schets van het Huisfelvk Leven en Karakter van LODEwYx XVI, Kofiing van Frankryk. Uit het Hoogduitscha
van C. c1RTANNER. Te Utrecht , by W. van Yzerivorst, 1793. In gr, 8vo. 164 bl,

L

dlnecdotcs, van I7orstlyke 11necdoter^
kunnen in dit Boekdeeltje te recht geraaken, en zich
iefhcbbc'.svan
ver'zaai en. De Heer GIRTANNER heeft ze da ;r in verzameld ; en, iciioon meerendeels ingerigt om de Deugdep
van LODEWYK DEN XVI en die zyner Gemalinne op te
Illemclen, vindt men 'er veele Anecdotes in, die het fchándïyk Leeven der Prinfen van den Bloede, van Staatsministers en Hovelingen, betreffen. Alle zyri ze, gelyk het
in 't zanienitellen vair zulke Boeken gaat, niet even ge.vigtig, ja 'er loopen niet weinig Kleinigheden onder, voor
walker verfchooning de byzonderheid op den Tytel, het
.luislyk Leeven, ecnigzins pleit; doch dit flrekt zich geenzins uit tot de zodanige, die met het Huislyk Leeven Beene
gemeenlchap hebben, en 'er nogthans niet fchaars in gevonden worden.
Met dit alles zal men , fchoon min dan de Heer GIRTANNER foet LODEWYK DEN XVI ingenomen, dit Boek
genoegen, en niet zonder vrugt , leezen , om-delti,m
(±c aanleidendc en voorbereidende oorzaaken der Franfche
Staatsomwenteling te ontdekken. Een Koning, die in eene
Afwisfcling van Staatsdicnaars , onder welken zo veele
nesten, doorfegten, op den Throon zat, kon dien niet behouden.
GIRTANNER zelve is van dit gevoelen. Zie hier eene
%l accdote, aan welker flot by dit betuigt: „ De IIeer CA„ I:oNNE zogt, terflond na z`•ne ianitclling, zig by de
[keren en Dames van het I 1oF bemind te maaken. fly
„ haalde den Koning over, 14,600,000 Livres uit de fchat., kist te maten ligten , ter betaalinge der fchulden van
dc.i Graaf van AR•rols. Voor den Graaf van PROVENCE wist hy, in dezelfde maand, (December r-,83) een
firm van 18,164,_11 Livres te bewerken, Aan ver„ 1'che;de Geleerden deelde by beloonineen en jaargelden
nit, op dat zy ilem pryzen zouden. Fly overreedde den
I(onin , wee Landgoederen te koopen, van welken dezelve reen het mïnite voordeel kol trekken , naalnlvk
hr slot Ramb iilet van den Hertog DE vENTFIIEVF E,
cu hat Goed Isle Adam van den Prins van CONTY,
-

,
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„ voor tien millioenen. Den laatfl:en aankoop had CAuitgewerkt om aan den Prins van CONTY geld
te verfchaf en , ter betaalinge van zyne íchulden. De
„ Koningin kogt, op CALONNES voorflag, voor zes millite
Cloud.
oenen, St.by
m naam
Clé
mo
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szelfss Gr af' chap
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„ des Konings , voor eene onmeetelyke íóm. Van de
Hertogen DE CHARTRES LIANCOURT , van de Graaven
van ARTOIS en PROVENCE, w erden bosfchen en goe•
deren ekogt;
„ Op deeze wyze kogt CALONNE zig, op kosttin der.
„ bedroogen Natie, begunfligers en vrienden aan het Hof;
„ op deeze wyze werd het geld, 't ivelk dc arbeidzaams
en nuttigt Clasfe der.menfchen in Tr^ankryk, fret zuuïc
„ moeite, verworven hadt, van de nutteloosde aller men
„ fehen, van lediggarigcrs, van vleiers , van panlikkers,
van Hovelingen, door ggebragt. Deeze veragtlyke ellen„ delingen wentelden zich in overdaad en wellust, terwyls
het ai%eidzaame, het gedrukte, Volk moest gebrek lyden.
„_ LODEWYK DE XVI, die het geluk zyns Volks opregt
behartigde, werd , zo wel als de Koningin , van den
fchandelyken CALONNE, en zyn ondeugenden aanhang,
, op 'eenc ongehoorde wyze, bcdroorgen , en om den turn
geleid. Deeze menfchen, die de fchatten des Ryks,
„ met de dartelfte brooddronkenheid, verkwisteden, die ails
voordeelige Ampten en Bedieningen aan hunne nietswaardige Vrienden en Afhangelingen gaven, die het Volk
„ uitmergelden door fnoodc en zwaare belastingen, tot weldeeze merdchen zyn
„ ke zy geen penning betaalden
„ de hoofdbewerkers van het ongeluk des Konings, en vara
den ondergang des Ryks. De Franfche Hofadel 'doolt
„ thans rond op de Waereld, beroofd van huis en have,
„ en kan byna nergens eene fchuilplaats vinden. Dit lot
is hard, maar niet onverdiend. Men gevoelt bykans
geen mcdelyden, als men de gefchiedenis hunner ver„ kwistingen weet.'
Wy willen hierby nog twee Anecdotes voegen vare
een meer huislyken aart; de een den Koning, de ander
de Koningin, betreffende. Ten tyde van de zamengeroepen Vergadering der Aanzienlykcn, „cvas de onbefchaamd„ heid c%r Schryveren tot eerie buitengewoone hoogte op„ geklommen. Bytende Spotfchriften , en lasterlyke
„ finaadredenen, tegen den Koning , de Koningin, en de
„ Mi-

.b, LONNE
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„ Ministers, kwamen 'er dagclyks te voorfchyn. De Ko.,, ning, die in deeze Schriften dc flem des Volks meende
te hooien , liet den Boekverkooper BLAIZOT héimlyl
te Vèrfaillcs by zig komen, en gaf hein order, door
de opening van een klein kastje, waar toe de Koning al„ leen den fleutel had, alle de vliegende papieren en ge„ fchriften te werpen, die de gebetrrtenisfen van den dag
betroffen. Dit kastje flondt in een voorkamer des Koà
nings. Dc Bockverkooper volgde het bevel van den
Koning iciptlyk op, en fprak daar tegen niemand een
woord van. De Koning' werd van alles, wat 'er ge„ beurde, naauwkeurig onderrigt , kwam tot kennis vair
„ menig cenc heilzaamc waarheid, onder eene menigte van
groffè lasteringen , en nam 'er zyne maatregels naar.
„ De Ministers konden zig geen denkbeeld maaken, hoc
„ dit toeging ; tot dat BRETEUIL, door zyne befpieders,
het geheim ontdekte. Terfond liet by BLAJZOT, on„ der voorwendzel dat by verbonden Boeken verkogt,
in de Bastille werpen. De Koning vondt, eenige dagen agter elkander, zyn kastje ledig. Hy zondt na het
., huis van den Boekverkooper, en werd gewaar dat deeze
„ in de Bastille zat. Hier over geraakte de Koning in
„ woedenden toorn, zoo zeer, dat by BRETEUIL terftond
„ liet roepen, hem harde verwytingen gaf, en zelfs een
íloel opvatte om na hem te (laan."
De Anecdote, de Koningin betreffende, is van eenen geheel anderen aart ; doch verfcheidenheid is de eigenfchap
der Anecdotes. „ In een der eerfte bezoeken, die de
„ Grootvorffin van Rusland (in den Jaare 178a) de Ko„ ningin gaf, zeide deeze: Het fchynt my toe, Mevrouw!
„ dat gy, zoo wel als ik , eenigzins hyziende zyt. Ik ge„ bruik daarom een glas, dat in lnyn Waaijer is gezet.
IPilt gy eens beproeven, of dit kleine hulpmiddel u ook
„ van eenigen dienst kan zyn Men bragt -hier op een
„ kostbaare met Diamanten rvklyk omzette Waaijer,
„ welke de Koningin aan de Grootvorílin overhandigde.
„ Dezelve vondt het glas voortreflyk. Ik verheug nay
„ daar over, (zeide de Koningin) en verzoek u, de Izaaijer°
te houden. Ik neem dezelve met vermaak aan; (ant„ woordde deeze) deivyl ik errs uwe Maje/leit beter kant
zien."
De opgegeeven taaltjes zullen over de Vertaaling een
,guntlig oordeel doen vellen. Het oorfpronglyke riet be?

„
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zittendé, kunnen wy niet zeggen of de Vertaaling getrotewv
i$, dan gelooven zulks gaarne op 's Vertaalars woord; dat
by niet gaafs overgezet hebbe wyst de doorgaande los.
keid van ftyl uit.
`afereelen van de Staatsomw-ntelilag in Frankryk. Eerfle Deel. Met Planten en Porsrtraitcn. Te /Lm flerdam
by J. Allart, 1794. In gr. 8vo. 189 bl.
in Plaats en bovenal verre in Tyd afgelegene
verf heideGebeurtenisfen te befchryven, moet,
V
i.e elk in oog vallende redenen , voor een gemaklykcr
om

't

:en liatvolvoerbaarder taak gerekend worden, dan Gebeur
te boeken, op eigen Grond, of in de Nabuurfchap,-tenisl
en in den eigen Leeftyd des Schryvers, voorgevallen.
Een Schryver, die zeer gelukkig in het ceríle geval
flaagde, en eene welverdiende al emeene toejuiching behaalde, kan zich, als by het tweede onderneemt, des geeIn hoe verre deeze aanmerne zekerheid belooven.
.hing pasfa op den Autheur der Tafereelen van de Staat3omwenteling in Frankryk , welks Eerfte Deel thans voor
ons ligt, kunnen wy met geene volflrekte zekerheid bepaalen , daar hy, om redenen, in 't Plot der Voorrede
vermeld, verkoozen heeft zyn Naam te verzwegen; doch
wie de Vier Deelen der Romein/die Gefchiedenisf n, door
M. STUART onlangs uitgegeeven, geleezen heeft, zal, in
taal en ftyl, zo veel overeenkomsts tusíchen dit geagte
en gezogte Werk, en de mi het licht ziende Tafereelen,
vinden, dat hy eene groote maate van v arfchynlykheid
heeft, om beide deeze Werken aan dezelfde mcesterlylkc
Penne toe te kennen, en zal gevolglyk onze aanvanglyke
aanmerking niet ongepast keuren.
Wat hier van weezen moge , de ongenoemde Scliryver
waagt het, zich in den drone te begeeven der menigte ,
die, zo in Frankryk zelve als in andere Landen, voor
Duitschland en in Engeland, zich gezet heb -namlyki
om de in zeer veele opzigten alleraanme.rkelykfte Ge--ben,
beurtenis der Staatsomwenteling in Franke'yk , in derzelver beginzelen, voortgang en byzonderheden, aan het tegenwoordige Geslacht open te leggen, en voor de Naakomelingen te bewaargin. Hy waagt liet niet zonder gevoel
van de zwaarigheden, die zich in deeze taake opdeeden.

,

Lasten wy koeui zelve hooien.

„ Reik-

aáá

I

iTAATSOMWENTELM0

Reikhalst het ganfche befchaafde menschdom thans

s , niet een huiverig verlangen naar de eindelyke uitkomst

„ dier &taatsomwentelinge , zeer zeker zal dei1akome,; lin fcliafp niet Benen greetigen weetlust alle de gedenk„ Rukken befcliouwen van deezen merkwaardigen tyd, en
de mint'ce onagtzaamhcid in het opzamelen, byeen houden,
en zorgvuldig overleveren, daarvan; zou nooit door onze
„ naneeven aan hunne voorouderen kunnen vergecveri
worden.
„ Het voorgevoel van zulke rechtmaatige verwytingen ;
en de aandrang van Benen geest, die vol is van de te,, geilwoordige gebeurtenisfen in dat Ryk, heeft ongetwwwy,; Feld reeds verfchcide pennen op het papier gébragt, om,
der nakomelingfchap een getrouw en volledig verflag
daar van te bezorgen; maar zy, die zich door beide
deeze aandoeningen niet geheel lieten verrasfen, von,, den zich als nog verpligt hun veder neder te leggen;
of hadden reden om zich over cone ontydige ondernee„ ming te beklaagen.
„ Gevoelig voor het verwyt , van den ryken oogst der
hedendaao•fche lotgevallen van zulk een aanzienlyk Volk_
van dit Vaerelddeel onachtzaam verzuimd te hebben,
„ en door de hevigf a driften van deelneeming aan den
,, toeftand der menschlyke maatfchappy ontvonkt , was
de geest van hem, die u thans deeze T afereelen aanbiedt, zinds lange bezwangerd met het ftoute ontwerp,
om de Gefchiedenis des Frccnfchen Volks van . deezeit
,, tyd van naby onder de ontzettende oogen te zien, en
„ haare waare .geftalte met waarachtige verwen voor zyne
naneeven af te maaien. Hy bragt hier toe een hart
, mede, het geen door geenen band des vooroordeels be, kneld wordt; by wapende zyn oog beurtlings met den
„ byhaalenden kyker der voorige eeuwen, en met het ver, helderend glas van de Wysbegeerte der Waereld; maar
„ zyn Rand in .de lyn der tyden en in die der plaatzen
„ maakte het hem onmogelyk ; zyn voorwerp Van alle.
zyden te befchouwen, en bedenkelvk , om zytie opm er„ kingen, in zulk een gebrekkigen ftand gemaakt, zynen
„ landgenooten thans aan te bieden, of voor echt in het
„ vervolg na te laaten."
Alle deeze redenen, in de Voorrede voorts breeder ontVouwd, „ bragten den Schryver deezer bladeren wel te-,
„ rug van zyn Ontwerp eener Franfclie Gefchiedenis vw
„ zynen tyd; naar lcheeneu hem nog niet genoegzaam,
Out

SN FRANKRYK.

js

, om zich te ontslaan van alle verplichting, om, op eene
andere wyze, voor den onderzoekminnenden geest van
volgende tyden te zorgen."
De Tableaux de la Revolution Franca fe, in acht -enveertig uitmuntende Plaaten, kwamen hem in handen, en
deeden in hem het denkbeeld ryzei ; „ zie daar de alleronpartydigfte wyze, om de nakomelmgfchap zelve te laaten zien, wat 'er gebeurd zy!" Doch ook hier in dec.den zich gebreklykheden en onvolkomenheden op, die herai
deeden wanhoopen aan zyn ontwerp,. om, het geleide der
Tekenpen volgende , een volledig gedenkfluk dier grootti
Gebeurtenisfè op te richten. Dan uit deeze zwaarigheid zag by zich gered, toen de kunstminnende Heer
G. raf. NEBE, wien 's Schryvers ontwer p was medegedeeld,
zyn uitmuntend Cabinet van Plaaten, Tekeningen en Pourtraiten, der geheele .Franfche Staatsomwenteling voor hem
opende, waar by alles vondt wat ter volvoering van zyii
oogmerk noodig was.
Alle zwaarigheid was hier mede niet uit den weg ge,
ruimd. „ Zo noodib als het was," fchryft de Autheur,
„ dat deeze Afbeeldingen door Benige Befchryving ver„ gezeld gingen, zo moeilyk bleef het nu nog dien toot
„ te treffen, die by dezelve voegde.. Een doorgaand Ge
verflag hadt alle de bezwaaren eener Ge--„fchiedkung
„ fchiedenis tegen zich , en een bloot bericht van het
afgebeelde, in elke Plaat, fcheen niet genoegzaam voor
„ elk, uien de draad der gebeurenisfen in Frankryk zedert bet begin der Omwenteling reeds ontglipt mogt
,, zyn. De Schryver koos des den middelweg, dien by
„ egter bezwaarlvk vinden kon, en Relde zich voor, by
„ elke Plaat zulk eene befchryving te geeven als ter
„ opheldering van dezelve, en tevens ter aanwyzinge van
„ het verband, waarin de afgcbcelde gebeurenis met de
„ voorigen of niet de geheele Omwenteling ffondt , g,, voegzaam zyn zou."
Way gelooven, in de daad, dat by dus doende het gevaar , waarvan wy in 't begin deezer Aankondigmge
fprak en , goeddeels vennyd hèbbe. In het fchetzen v ii
Tafereele n heeft enen eenti meerdere ruimte en veyer hand
dan in het fcliryven eernet Gefc-hiP^lenis.
De bronnen, waar uit de Schryver zyne befchryvingeti
gefchcp t heeft, zyn , gelyk by betuigt, „veelvuldig, en o^
„ zelve volkomen zuiver, of door hein oplettend van alle in„ mengzels van vooringenomenheid of partydigheid ge-
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zuiverd. Onder de eerffe telt by de Pieces liu4he;zti >
„ ques approuvdes par.l'flsfe;nblée Nationale, onder de
„ laatile de Hifloire de la Revolution par deux ameis do
;, la Liberté 41n impartial History of the late. Re„ volution in France Histor ifche Nachrichten vox
„ CHRISTOPH GIRTANNER j ournal des Revolutions
„ de l'Europe --- de Gefchiedcnis der Omwenteling van
CAMPE en van SCHULTZ, en ; behaiven veele andere
„

„ Brochures, de Befchryvingen eindelyk van het reeds
„ genoemde en nog andere Franfche Plaatwerken over de
„ Omwenteling."
Wy deeden der Irileidinge, voor de Tafereelen geplaatst,
te kort, als wy 'er den bynaam vain meesierlyk aan onthielden, als wy 'er niet het een eií ander uit overnamen,
,, Zonder," dus luidt des Scbryvers taal „ dat de Ge„ fchiedenis alle deeze Tafereelen der Staatsomwenteling
„ in Fra zkryk duidelyker behoeft te doen ípreeketi, ver;

,, toonen ons dczelven ongetwyfeld Bene ontzaglyke Volksbeweeging , welke, alle driften tot hartstogten vervoer„ de, alle menschiyke kragten in erne ongemeene fpanning bragt , en perioonen ten voorfchyn deedt treecten,
,, wier aanzyn men in Bene vreedzaame maatichappy niet
„ vermoeden kan.
„ Maar, gelyk de burgerlyke Wysbegeerte alle Volks„ beweegingen zorgvuldig oi,derfcheidt in Oproeren en 0»
Randen, zoo is bet ook voor het deelneennende menschTyke hart geenzins onverfchillig , voor welke gewaar„ wordingen het zich yerwydere. Zullep vvy het waagen
; alle dc ontzettende, uitwcrkzcien deezer groote Volksbe
weeging te beïchouwen, en by Talereelen flil te itaan,
„ wier urterlyk.aan-z n ons ganfche ; hart met _ fchrik
.
verzekerd zyn , dat geen dLlle
vervult, dan nioeteii,w}y
,, woede cener cpreerige menigte ons mede zal 11eepei
;, naar de verlclai. kelyl;e tooneelen ener ongeregelde ra?,, zerny, welke geen ander voel heeft, dan voedzel voor
• eenP onmerischlyke wraak zugt te zoeken, of meestal al;, leeníy-k llrekt , om werktuiglyk der heerschzucht ten
dienfte te Raam By zulke vernederende tooneelen der
;, diepverzonkene menschheid kan .geen menschlyk oog
,, met Benig genoegen vertocv2n; de kunst mag vry haare
„ uiterf{ e vermogens ten kasten liggen , om zulke ver,, fchriklyke Tafereelen ovureenkomflig derzely^ r ramp, zalige waarheid af te maalen, haare kwalyk beflcedde ber, koorelykheden zullen het gevoelig hart van den mcnsch
,,

,
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naar deeze fchandelyke pynbank niet lokken; indien het
, zelfs al geene vernedering voor de ícheppende kunsten
is, te veronderílellen, dat zy immer zouden kunnen uit
munten in Carricaturen der Meiischheid.
-„
„ Zullen wy het Oproer befchryven om het te onder„ ièheiden van den Opjiaaad, en veilig te zyn voor de
misleidingen , welke door derzelver verwarring maar al
te dikwyis plaats hebben? Ja, de verbysterende indruk
van de hier byeengebragte Tafereeïen, waarvan 'er
„ veelen ons om Oproerighecen doen denken, zoo lang
wy derzelver uitlegging door de Geíchiedenis misten,
en anderen integendeel ons fchynen te noodigen by de
„ zegepraal der menschheid , maaken deeze onderfcheidmó
„ hoognoodig.

„ Het Oproer -- hoc gaarne ontfloegen wy ons niet
van eene befchryving , welke ons alle de ellenden vaan
„ die pest der burgermaatfchappyen te binnen brengt,
„ en ons de vermoordde en mishandelde lyken van de eer„ lykile en verlichtfte burgers van hun ondankbaar Va
onze pen fluit-,derlanvobygIept„ te rug van zulke trekken, en moet gedwongen worden
door het overheerichend gevoel van dienst te doem aan
,, de verlichting met deeze onderícheiding tusfchcn Oproer
liet Oproer welt uit geheel andere
en Opfland
„ bronnen voort, en is door gansch andere middelen, en
op rechtstreeks ftrydige wyzen, werkzaam, als [dit moest
„ dan zyn] de Opjiannd.
Onkunde, bygeloof en eigenbaat, zyn de voornaarne,
„ bronnen van het Oproer, terwyl verlichtuig,onbevouroor„ deeldheid, en een belangloos gevoel voor het algemeen.
„ welzyn, de eigenaartige bronnen van den Opjiand zyn.'
Naa dit ontwikkeld en getoond te hebben , „ dat Je
vergiftigde poel, waar uit de verpestende dampen van hen
heillooze Oproer ryzen, oever elyklyk is met de zuivere
„ bron, waar uit de eerwaardige Beweeging van een Volt'.
ter verbetering van deszelfs Staatsgefteltenis of Staats „ beftuurs opwet," vaart de Schrrvver voort, met , op
even overredender trant, te beweeren, dat even veríchitlend de middelen zyn, waarvan het eerre en de ander zich
bedienen, ja dat zy geheel thydig zyn in de wyzen waar
op zy beiden werken. Hoe gaarne wy hier breeder z.,uden willen weezen, moeten wy tot liet Werk zelve Wy--

zen.

De Schryver brengt het op zyn Werk t'huis, zeggende:.
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Zyn ntu de Táfereelen, tot wier befchoutving men on
nóodigt, de voortbrengzelen van het Oproer, dan fpaa„ ren wy ons hart van de bloedige wonden, welke he
„ van eene ontmenschte woede ontvangen zou; maar zyi}
zy, althans grootendeels, afbeeldingen eener geregelde
Volksbeweeging, dan. verlangen wy naar het gezicht
der grootiche werkingen van edele en hoogge±emdG
„ driften."
Overneemens-, dubbel overneemenswaardig, is. zyn, daar
op volgend betoog, dat de Staatsomwenteling ,in Frankryk
onder de Op ft jnden. moet, en onder de Oproeren niet mag,
gerannfchikt worden; doch te lang voor ons. bestek. Alleen íchryven wy af Bene rechtmaatig door hem gemaakte,
uitzondering. ,,Van deeze algemeene maatregelen deg
„ Volksvertegenwoordigers zyn zekerlyk- geheel. onder„ fcheiden de afzonderlyke daaden van byzondere. perfoo„ nen of volksgedeelten; doch deeze zyn ook zoo, weinig
„ ter verantwoording des geheelen volks te dellen, als ally
deszelfs Vertegenwoordigers den naam van Godverloochenaars verdienen, om dat één hunner Leden zich.
, daar voor ééns durfde uitgeeven ; maar ook terfiond,
„ door een zyner medeleden tot een. fchandlyk zwygei1
,,gebragt werd. Zulke afzonder
lyke ongeregeldheden, wel„ ke buiten geene Staatsomweutelin g kunnen geflooter
„ worden, daar zy vaak genoeg onder eene gevestigde
Staatsgefteltenis plaats grypen, verdienen hier geenzrn
„ onze aanmerking. Men noeme dezelven veyelyk Oproe„ righeien, welke al die verachting en afkeer waardig zyn,
„ waar mede wy ons van derzelver fehandelyke tooneelert
„ zoo opzetlyk wilden verwyderen; men zal toch om. de„ zelven aan de geregelde en doelmaatige werking vats
den 0p/ mdl zoo min redenlyk zyne oplettenheid kun„ nen onttrekken, als men de geheele oefening van fchier
alle kunden verachten zal,, om derzelver toevallig mis„ bruik by haare byzondere beoefenaars."
De Staatswnwvenieling in F5 ank yk niet ter loops, maar met
bedaarde aandagt, befchouwd, en voor een. Opfiancd en geer,
loproer in deeze Inleiding verklaard hebbende, meent by
àn zyne Voorreden, zyne Onpartydigheid aan het itrengi}e
onderzoek zyner tydgenooten onderwerpende, tot derzelver
verdediging alleenlyk dit te moeten aanmerken: ,, dat zy„ ne Inleirlin, geenzins als een bewys hier tegen kan be„ íchouwd worden ; wyl zyne bcweermg, dat het onderwerp zyner geleverde Tafereelen een Opfland en geen
Op„

,

;
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Oproer is, even min zyne vooringenomenheid met liet

•„ zelve kan bewyzen, als men ooit zal kunnen gehouden
;, worden, echig gevoelen voor waarachtig te erkennen,
, om dat men het zelve van den blaam van een bloot
vooroordeel ontheven heeft."
Zes Hoofdtafereelen worden, in dit Eerife Deel, op.
gehaiigen : I. Oproeping van dc drie Standen tot cent
II. Plegtige Omgang der
fllgemeene l/ rgadering.
4fgevaardigden uit de drie Standen.
HI. Opening
van de Algemeen Vergadering.IV. Eedverbintenis
V. Koninglyke Zitting in de Zaal
in de Kaatsbaan
VI. Ile; eeniging der
der Nationaale Vergadering.
drie Standen,
Het tweede, derde en vierde, Tafereel wordt ons vertoond
in drie Plaaten , volgens de beste Origineelen getekend
door BELTRUIS, en in 't Koper gebragt door VINKELES elft
VRYDAG; terwyl de Pourtraiten, den Koning, de Koningin,
1VECKLR, BAILLV en MIP.ABEAU, verbeeldende , van de
,

keurige hand zyn van L. A . CLAESSENS . tiVeshalvcn dit
Werk prachtig ten voorfchyn treedt. Wy verlangeiz
ia een volgend Stuk, om een Tafereel ook ten cieraad in
onze Letteroefeningen op te hangen ; oordeelende het,
by den aanvang eens, mouwen Werks,'t geen uitvoerig, zeer
uitvoerig , kan worden, noodig ; eene Aankondiging van
dien aart te plaatzen, als wy ons tegenwoordig toe bepaalden.
Obfervationes in loca Veterum , prmcipue qua' flint de vindictz
diving; Exercitationum Academicaruin fpectmen teruutn ;
quod, pra:fide JOANI E LUZAC, J. U. D. & in Academia Ba.
tava Lingua: Grxcx & Hifi. patriae Profesfore ordinario, in
Auditorio Litterario publice defendit JoaANNLS JACOBUS SCHOLTENS , Amtlelodamo-Batavus , die 26 Junii MDCCXCIII.
Lugduni Batavorum, apud H. Mostert , MDCCXCIII. 68
pagg. la 8 0 . maj.

ude tweede zyner Academifche Verhandelingen, waar van
wy te voren verflag gedaan hebben (*) , had de Heer Lu.
Zee voornaamelyk gehandeld over die plaatzen der Oude Grieftfche en Latynfche Schryvers , waarin van de wreekende ge regtigheid Gods over de boozen , en andere daar aan ver wandte onderwerpen, gefprooken wordt. Hy vervolgt deze ftof

Ia

(•) i7s a, Nu. 14, bl. 6o6-.-6io.
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in de derde Verhandeling, die wy dhands aankondigen, en die s

;even als d, twee vurigeii, uit drie Hoofd(lukken beftaat.

hict eerde Hoofdt}u begint hy met de aanmerking , dat men
wil in de fchriften der Kerkvaders een aantal plaatzen van oude
Schryvers bewaard vindt, die van zeer veel gebruik zyn in de
vergelyking van de zedeleslèn der Ouden met die van den
Chr ste;yken Godsdienst; Maar dat uren echter zich altyd roet
veel behoedzaamheid bedienen moet van die plaatzen , door de
Oudvaders aangehaald; om dat zommige van dezelven, die op
den naam der Oudtie Schryvers gaan, nimmer uit hunne pen
vloeiden, maar alleen door bedriegIyke kunt}en voor de hunne
zyn uitgegeven. Hy geeft echter de fchuld van dit bedrog
ariet aan de Kerkvaders, maar meent, dat zy zelven bedroogen
zyn, door de kunftenaaryen van Alexandrynfche Jooden , aan
welker fchriften (waar van zommige geheel voor voortbreng.
zelen der Ouden werden uitgegeven , terwyl andere met een
aantal plaatzen, die men valfchelyk aan de Ouden toeschreef,
opgevuld waren) zy onvoorzichtiglyk te veel geloof gaven.
Van hier., dat zy ter goeder trouwe meenden , nog de oude
Sibyllyn%che Gedichten, en de fchriften van IIECATAEUS, Euro.
LEMUS , ARTAPANUS, ARISTEAS Of ARIST.EUS, en anderen, te leezen , terwyl zy intusfchen niets anders lazen , dan fokken,
die in het brein van eenige Alexandrynfche Jooden looslyk verfierd waren. De behendigf'e en fioutfte onder deze Jooden was
ARISTOBULUS, een Peripatetisch Wysgeer, welke, in zyne uit
MOSES , aa.^. PTOLE}IAEUS PHILOM TOR,-leg'irvandwt
by wien by in eenige achting was, zocht diets te maalten , dat
de Heidenen het beste van dat geen , dat zy over den Godsdienst gezegd hadden , uit de heilige Schriften der Jooden hadden ontleend , en in hunne Schriften en Gedichten overeenomen. Om dit te bewyzen haalde hy, op den naam van LINUS,
MOMERUS, HESi0DUS , de oude Tragici en Comici , een aantal
verten aan, die hy of geheel zelf verfierde , of door byvoeging of aflaating zoo zeer veranderde , dat zy nu veeleer uit
de pen van een' in de Mofàïfche fchriften zeer bedrevenen
jood, dan uit die van een' Heiden, gevloeid fchynen. VALC•
1,E ,AE? heeft dit alles uitvoerig , en met eene verbaazende
geleerdheid, betoogd in eene nog onuir egevene Verhandeling de
nPJSTOB LO JUUIEO. Scriplore Comrnentarii in Legern aioxsis,
& conditore ve: jisum fub nominibus LiNi, HOOERI, & aliorum.
1)e lieer LUZAC belooft deze Verhandeling uit te geven, zoo
dra twee andere nacelatene werken van denzelfden grooten man,
de fragmenten van CAl LIMACHUS die rhands gedrukt worden),
en de It?accaba2fche Hiflorie, de pers zullen verlaten hebben;
en wy verlangen zeer naar de vervulline dezer belofte: terwyl
wy met tiet grootlie genoegen de Aanmerkingen gelezen hebben, die de Heer LuzAC zelf, in dit eis het volgend Hoofdbuk,
,

-
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fuk, te berde brengt , ter beoordeeling van de echtheid of
onechtheid van zommige zoogenaamde fragmenten der oude
Dichters, die men by de Kerkvaders 'aangehaald vindt, en die

tot het boven genoemde onderwerp betrekking hebben.
De eer(te plaats , die hier ter toetze gebragt is , wordt door
JUsTYN den Martelaar ('F) aan PHtLEt' ON , maar door CLEMENS
van iilexandiië \t) THEODORrTUS (.^ ), en EUSEBIUS (S) aan.
'

DIPHILUS toegefchreven.

Een gedeelte van deze plaats acht de

Heer LUZAC, met regt, het oude Actifche tooneel geenszins
onwaardig , maar van het andere gedeelte toont by overtuigend
aan, dat het door een' Alexandrynfchen Jood, het zy dan
ARISTOBLL ,a of een' anderen, gefmeed, en valfchelyk aan een'
ouden Blyfpeldichter . toegefchreven zy. By dit betoog had
ondertusfchen nog gevoegd kunnen worden , dat de woorden,
oud- 19, évouávarfc' éyá, vooral een volkomen
Ov s' ëroFcx
voldingend bewys van Joodsch bedrog opleveren, daar dezel-

ven blykbaar gefchreven zyn in den bygeloovigen geest der

Wooden , welken het ongeoorlofd rekenden , den naam van
hunnen God fehovah uit te fpreken. In het overig ge.
deelte van dit hoofd(luk handelt de Schryver nog over eene
plaats uit de Phrixus van EURIPiDEs , en over een fragment van
den Blyfpeldichter ARISTO Of ARISTOPHON, door THEOPHILUS bewaard C*'. Daar de plaats van EURIPIDES uitvoerig door vALcxkNAER, in de gemelde Disfertatie, behandeld is, worden de
vyf eerste verfen van dezelve , die echt en zeer fchoon zyn ,
hier llechts kortelyk met de plaats van PLAUTUS, over welke
de Heer LUZAC, in zyn tweede fpecimen, had begonnen te
handelen , vergeleken. In het fragment van den Blyfpeldichter
komen eenige uitdrukkingen voor, die niet zuiver Attisch zyn,
en vermoeden van onechtheid geven. Dit vermoeden is echter

hier minder dan by de twee andere plaatzen. Na het voor
een conje tuur over de waare leezing van het laat(te-1lenva
vers, wordt dit hoofdhuk beflooten met de mededeeling van
dit geheele fragment, benevens de vertaaling van oROTius.
Het tweede Hoofddeel begint met de opgave van eenige
plaatzen uit oude Griekfche Dichters, betreffende de Goddelyke wraak over den meineed , welke plaatzen hier door het
vernuft en de geleerdheid van onzen Schryver uitmuntend ver.
beterd en opgehelderd, en met de volgende fchoone regels vara
I^LAUTUS vergeleken worden,
(') Lib. de Monarchist, p. 38. cd. nov. Ilened.
(j Strom. lib. V, p. 605. (p. 721. ed. Pols.)
(1) Therap. Serm. VI. p. 88, ng.
(S) Praep. Euang. 1. XIil, C. r3, p. 683, conf. GROTIUS, in Prolog.
ad Stob^eum, p. z2.
(*') dd dalolycum, 1II, 7, p. 385. cd. Bened.

G'4.

At-

á

J. LUzAC, OBSzRVAT.
Atque hoc fcelesti in animum inducunt fuum,
Jovem fe placare posfe, donis, hostiis,
Et operam & fumtum perdunt Ideo fit, quiz
Nihil ei acceptum eft a peijuris fiipplicii.
Facilius, fi quis pins eft, a Dis, iupplicans,
Quam qui fcelestus, est, inveniet veniaiu fibi.

De Griekfche plaatzen , hier behandeld , zyn een fragment,
(misfchien uit de Phrixus van EURIPIDEs) by sTOBEtIS (*)
een van ARCHILOCHus by THEOPHILUS(t), het welk den Schryver aanleiding geeft tot de aanmerking , dat het 'er zoo verre
af was , dat de vergelding van kwaad met kwaad voor eeue
ondeugd zou gehouden zyn by de Grieken , dat men dezelve
in tegendeel zeer lofwaardig achtte, fly bewyit dit met een
paar plaatzen, en zegt vervolgens: „ En dit was misfchien het
eenigite fink , waarin de zedeleer der . Griekfche Wysgeeren.
„ verfchilde van die , welke ons door Hem geleerd is , wien
„ niet regt dat oude gezegde mishaagde: oog voor oog, en tand
voor tand, enz." (j. ). En echter zyn 'er ook plaatzen by
c^e Grieken , welken bewyzen , dat die verhevener zedeleer,
althands door zommigen hunner, zoo wel erkend is , als door
den grooten Stichter van onzen Godsdienst. Wy zouden 'er
hier voorbeelden van geven , maar wy wyzen liever tot de
Verhandeling van riscui;It , waarin dit onderwerp opzettelyk
overwoogen is (§), twee plaatzen van FURIPIDES , waar
in van de verfchooning gefproken wordt , waar mede de Godheid zoo wel hen behandelt , die , ter redding van hun leven,
veyheid, of goederen , een gedwongen eed , welken het hart
niet meenen kan, met de tong afleggen (*'); als den ongeluk
Vader , die , tegen de firenge eifchen van den Gods--kigen
dienst, en de hurgerlyke wetten aan, een' zoon , die een'
manflag bedreven had, uit natuurlyke liefde jegens zyn kroost„
onder zyn dak herbergt. De laatlie van deze plaatzen , die
door den grooten VALCKENAER

zelven verkeerd verdaan

was,

wordt hier door onzen Schryver zeer voortreflyk opgehelderd,
by welke gelegenheid by ook in het algemeen handelt over het

oude gevoelen omtrent de wraak der Goden jegens hen die
bloedfchuldigen herbergden , en de toegevendheid, die zy in
dezen geacht werden te gebruiken omtrent de zoodanigen,
die dit niet uit fnoode oogmerken, maar uit natuurlyke liefde,
jegens den misdadigen deeden. --- Dit Hoofdfluk wordt beflooten met de beoordeeling van twee plaatzen over het nutte.
(*) Ecl. Phyf. cap. VII, p. 8. ed. Canter!.
(j) 1. c. I1, 37, P- 377.
( 4 ) Matth. V. 38.

loo.

(y) Quid de ofcits & amore erga ininnicos Gratis U Romanis Iilacuerit,
expolbit Jo . CAR . CHRIST. FISCHCR. ham Saxon. 1793. 8° maj.
(4e) Verg VALCKENABR, ad Eurip. hippo!. p. .31.
.
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taeze van die q/ferhanden , die reet Bene onreine ziel aan de
Godheid worden toegebragt ; waarvan de eeríle door verfcheidetlt
Oudvaders aan SOPHOCLES , de andere door zommigen aan mENAnND R , door anderen aan PHILEMo v , wordt toegefchreven ,
maar die beide kennelyke blyken draagen van Joodsch bedrog.
In plaats van deze onechte Vruchten, geeft ne Schryver no
een paar fehoonc plaatzen van XENOPUOCN, en ééne van SENECA,
pp , die vergeleken kunnen worden niet alleen met de aange•
haalde verten van PLAUTUS, maar ook met verfcheiden plaat
dit onderwerp in de fchriften der Joodfche-zen,diwyovr
Propheten vinden (*}.
liet geen in het tweede Hoofdutuk reeds in het voorbygaart
gezegd was , dat het denkbeeld der Grieken , aangaande de
Goddelyke wraak over het fchenden van den Godsdienst en over
meineed, zeer grooten invloed had op de rechtspleegingen ig
het Gemeenebest van Athenen , dit wordt in het derde Hoofdfink breeder ontwikkeld. Te Athenen werd iemand, die vat;
manllag of moord befchuldigd was , door geene ondervraagingeii
van Regters of Befchuldiger benaauwd, door geese bedreigingen verfchrikt , veelmin door de folteringen van een' beul tot
bekentenis gedrongen. Nimmer kwaal het by de Grieken ,
vooral niet by de Atheniënfers, iemand in de gedachten, veyë
nnenfchen door pynigingen tot belydenis eener misdaad te brengen. Een befchuldigde kon zich, buiten pyn en banden., met;
alle vrymoedigheid verdedigen ; vóór dat hy overtuigd en gevonnisd was, kon by tiet in de gevangenis gezet worden;
ia, hy had de vryheid, om, wanneer by reeds ééne Redevoe.•
ring ter zyner verdediging gedaan had, en hy door zyne party.'
dan nog bewysredenen hoorde aanvoeren, die hem deeden wanhoopen aan het verbergen zyner fchuld, in alle veiligheid uit
zyn Vaderland te ontvluchten, zonder Benige andere iiraf te
ondergaan , dan dat zyne goederen , die by niet tiet zich kort
voeren, aan de openbaare fchatkist vervielen. Om de redenen
dezer inrigting wel te doen verftaan , geeft onze Schryver een
volledig b.erigt van de orde, in de regtspleegingen by de Atie,
niënfers gebruiklyk in de daad een alleruitmuntendst Pluk,
waarin by vertéheiden hyzonderheden opmerkt , die nimmer
vóór hem , door eenig Schryver over de Attifche Oudheden,
of Regten , waren waargenomen. Wy zouden hetzelve gaarne
in zyn geheel aan onze Leezers mededeelen, maar- ons beitelt
laat dit niet toe : wy zeggen dus alleenlyk , dat de gantfche
toelel der regrsplegiugen ten hooguien eerbiedwekkend was;
dat beiden, beklaagde en befchuldig.er, onder een aantal ont22g- baarende plegtigheden , herhaalde eeden moesten afleggen,
ter bevestiging van de waarheid hunner voordragt ; dat zy beiden reeds ééne dezer Beden afleggen moesten, vóór dat zy tot
her
( PL L, 8.23; jet. i, 3t • s'; Aiích. VI, 6-8; enz,
:t
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het houden hunner eerlle Redevoeringen toegelaaten werden;
dat het pleegen van meineed voor zulk een ontzachlyk ge•
richtshpf, onder zulke yzing-aanjaagende plechtigheden, niet
ligt te verwachten was , als van den meest verllokten boos,Ivigt, die door zyne daaden toonde, zelfs het aanwezen eener
Godheid niet te geloven; dat ondertusfchen in die zeldzaame
gevallen , waarin de beklaagde , door zyne vlucht , zich niet
alleen fchuldig aan den hem aangetygden moord , maar ook
aan meineed , verklaarde , de Regters geene reden hadden , om
zich over de zachtheid van hunne wetten te beklangen, dewy!
2y zeker overtuigd waren , dat meineed niet door menlchen
el}raft moest worden, dat de fchuldige nu aan de wraak der
oden was overgeleverd, dat dezen voorzeker vroeg of laat
zyne euveldaden op zyn hoofd zouden doen nederkomen, en
slat hy het beginzel zyner Itraf, reeds had, in het verlies zyner
goederen , in het voortfleepen van een behoeftig en elendig
even op een' vreemden grond , in zyne verwydering van de
tempels en den dienst zyner vaderlyke Goden , in. zyne verban•
fling van alle gemeenfcliap met de menfchen , die zich allen
verontreinigd moesten achten , zoo dra zy met hem zich ongelukkig op één fchip, of onder één dak , bevonden, en die
hem dus als de pest fchuwden. Men vindt in dit hoofd,ítuk dok verfcheiden ophelderingen en verbeteringen van plaatzen uit oude Griekfche Schryvers , vooral van eene zeer ge
wigtige plaats uit een nog onuitgegeven Lexicon Rhetoricuin ,
waar van de Heer RU UvKENIUS een affchrift bezit.
Wy wenfchen hartelyk, dat de Haogleeraar ons eerlang met
gene nieuwe proeve van dezen zynen zeer verdienlielyken ar
zal.
-beidfchnk
]

'

,

Redevoering over de VoortreJ, elykheid der Schilderkunst, in derzelver voorwerp beJcheuwd : ter gelegenheid van het uitdeelen
der Prezen , by de Yryë Teeken Academie in 's Graven zage ,
op Ihoensdag den 2 !!pril 1794, gehouden door Mr. W. BIL
z, als Raad en Advocaat Honorair derzelve Academie.-,vERnV
7'e 's Hage, by G. Backhuyzen, 1794. 22 bl. in gr. 8vo.
,

et voorwerp der Schilderkunst is (volgens den Heer
BILDEaOYt() liet scnooNE; haar wezen, de uitdrukking van het fchoone ; haar doelwit, liet fchoone te beoefenen , te doen kennen, de erkentenis daar van te volmaaken,
en door die volmaaking het hart te verheffen , te zuiveren, te
verhemelen, en voor eerie zedelyke volmaaking vatbaar te manken. 't Geen onfchoon (zegt hy) , 't geen , of het oog, of
het zedelyk denkbeeld, aantiootelyk , 't geen der menschheid
vernederend, is, het geen in de vervallen natuur van 'c
corlD;onklyke goed zichtbaar is afgeweken, zyn geene voor-

wer-
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werpen der verheven kunst wier, natuur en wezen de er.

kenluis var. 't fclroone en haar uitdrukking uitmaaken. " Dit
was buiten twyfel te algemeen gezegd; de Schryver bepaalt
het daarom , met regt , nader, door 'er, op bl, 13 en 14, by
te voegen, dat de Schilderkunst het Onfchoone zelfs tot haar'
kring weet te dwingen, tot fchoonheden te verheffen, en zich
een geheel nieuw vak te onderwerpen , dat door de natuurzelve van haar voorwerp was uitgeflóoten. „ Wonderhaar ver.
íchynzel ! — De gruwzaame wreedheid van den Cycloop,
zyne meer dan helfche woede , op 't vormloos en verwilderd
gelaat, in bloed, fchuim, en tandknarfen losbreekènde, jaagen
in de natuur fchrik en yzing aan. Maar de Dichter bezingt
het, de Schilder verbeeldt het, en, zonder van het ysfelyk te
verliezen, ja zelt's met nog nieuwe afgrysfelykheden omkleed,
wordt het voorwerp ons dierbaar; wy beminnen 't taireel van
die gruwzaamheid, en vergoden den kuntlenaar, die uit zoo
veel grouwels een fchoon weet te fcheppen , waar ons oog,
waar ons hart, zich aan vasthecht, en nauwlyks van affcheuren
laat."
Uit deze befchouwing leidt de Redenaar de voortreflykheid
der Schilderkunst af vooral door, in eenige fchoone trekken,
i:i een mannelyken (doch zomtyds al te dichterlyken ltyl, haargin
zedelyken invloed op de harten te maaien. Het doet ons intusfehen leed ,' dat dit Eiukje niet meer uitgewerkt, is , maar
flechts eenige weinige byzouderheden korrelyk aanflipt. Lene
volledige behandeling van het onderwerp liet zeker ht beftek
van den Redenaar niet toe; maar hy had toch veel tyd kennen winnen, wanneer hy zyne aanfpraaken aan den Doorluchtigfíen Vorst en andere aanzienrlyke Toehoorders wat meer bekort, en wanneer hy geheel wegaelaaten had eene tirade tegen
her jaeobinisrllus, die in dit liuk zeer ongepast is, en meer
yver dan oordeel verraadt.
)

AQolJlein en Kroondorp, Tooneelfpel , door Mr. P. BODDAERT. Te
jlnefierda;.v, by ne Wed. J. Uolí, i7. In 8vo. 6o bi.

Ijle Bedrif.

MOLSTEIN, voorheen een wilde losfe Student, en
minnaar van soPliiz LINDENS , komt, naa eenige jasren
afwezig geweest te zyn, in Holland terug, en vind zyn' ouden
vriend WALLENS; welke aldaar, gehuwd zynde, als een Kluizenaar op een Buitenplaats woont ; aan wier by zyn karakter en
levensloop (de Biegt van een' Ligtmis !) vertelt. — 1/de Bed,yf.
Vervolgens ontmoet by zyne beminde, welke, een gil geevende, hein in de armen valt; en geen wonder! het lieve Meisje
is, tegen haar' zin , de Bruid geworden van KROOND )RP ; dat
haar ook, nu zy haar eerfte lievertje ziet (want: oude liefde
r^.°;a rr:es, z ..gr awv u) eerie llaauwte kost; welke baar ira•

de.
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der echter niet veel fchynt te tellen, nadien hy, met de kolf

in de hand, uitroept: „kolf aan Ituk! myn dochter in flaauwte1

Ja, nu MOLSTEIN de baan opJluit, mag KROONDORP zyn,
En ik mag den kok wel weér gaan
, hal wel opbreekeu.
„ afzeggen 1"— IIIde Bedryf. Mevrouw LINDENS, van Wollenaaiíter
Mevrouw geworden , doch minder onverfehillig zynde dan haar
Echtgenoot , tracht MOLSTEIN ter neder te zetten , die evenwel
al te veel verliefd is, om dat zoo' maai tz accsrdeeren, en wel te
minder, daar hy, volgens de uitfpraak van soPHIE's Vader, de
nader heeft; terwyl KROONDORP, fchoon Bruidegom zynde, „ in
„ dit geval juist te pas kom., als eene leege fles by een Hard,, dravery: Een Duël tusfchen twee Medeminnaars is niet
zeldzaam. KROONDORP is 'er ook waarlyk een weinigje toe
gedrongen; want de Bruidegom te zyn , en niet te mogen
trouwen , is ..... om uitgelachen te worden. Nu --' (zegt LINDENS)
her zyn beide een paar bolletjes,
en ik verwed een
„ zy zyn tegen elkaar opgewasfen,
,„ anker Wyn , dat zy, als het 'er op aan komt, bang voor
elkaer zullen worden. En geeven zy elkaer al eens een
,, brui, nu dan heb ik nog geld om den Chirurgyn te betaalen."
De goede Man bedriegt zich echter zeer. Die Kluizenaar WALten
-.eNs zou geheel te vergeefsch in zyn Buurt woonen
3ninflen nodeloos in dit Spel verfchynen
zo hy geen min•
del wist te vinden, om dit Tweegevecht to beider eer te doen
mitloopen. Dit echter loopt veel gevaar want KROONDORP heeft
eigenlyk niet veel lust tot vechten, en MOLSTEIN maakt zulke eruflige fchikkingen, dat WALLENS zelfs byna k begint te fchreijen.
Toevallig loopt het Tweegevecht wel af, want KROONDORP, die
liet laatst moet fchieten , lost zyn Piflool in de lucht, terwyl
de kogel van m0LSTetN hem langs de ooren heen fnort. Dit
beflischt alles; want KROONDORP is niet alleen edelmoedig genoeg, om zyne Bruid aan zynen Medeminnaar af te ftaan, maar
hy geeft nog een beurs vol goud aan de Kamenier van so•
PHIS en den Knecht van LINDENS (die hem anders, volgens
bI. 3, niet veel achten) op dat deeze te zamen zullen trouwen.
Of deeze gift uit dankbaarheid gefchiedt, om, dat hy van de
Bruid af is, of wel, om dat hy naar America gaat, en daar.
om geen zwaaré pakkaadje by zich wil hebben, weet men
niet: doch dit weet men, dat by volftrekt niet ter Bruiloft blyven wil, fchoon LINDEN,- heul zelfs belooft, dat hy den vol
dag om een Zilveren bal zou laaten kolven. Veele-gend
lieden zouden, als zy zo veel afgeflaan hadden, het zekerlyk
nog in bedenking neemen. Maar KROONDORP is in alle geval.
len de Held, die zyne hartstochten overwint! of dit met zyne
jaaren en omltandigheden overeenflemt, gelooven wy niet;
ook zouden wy hem het Meisje gegeeven hebben, om dat zy.
ne daad het verdiende, en om dat hy reeds de Bruidegom was.
'Je Dichter fchynt echter meer voor MOLSTaIN ingenomen!
..
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LETTEROEFENINGEN.
J. - D. MICHA LIS, niezlwe Overzetting des Otur rin Testmerits, met laninerkingen voor Ongeleerder, in liet Ne
Te Dordrecht , by A. Blust -dertluiscaov^bg.
en Zoon, en di e Leeuw en Krap, 1793, 1794. L' ds
Deel, XL en igg; Twaalfde Deel, I92; Dertiende Deel,
359 ; heertiende Deel, X en agr ; hyftiende Deel,
J erfie Stn,k, XVI en 34-2; Tweede Stuk, 304; Zestiend
Deel, Viii en 313 bl. in gr. Coo.
AN DAVID MICIIAdLIS was de Schepper van zvn vals
• voor Duit9chland, waar, vuur zynen tyd, de 'Bybelfiudie, volgens het getuigenis der Duitrchers zelven, Gene
allerëlcndigte gedaante had. Zeker Schryver geeft 'er liet
volgend tafereel van; „ Lenigen tyd, vuór dat ht examen by het Confi f orie gefchiedcn moest, leerden de Candidaten eenige zoogenaamde dicta clrasficn, , woord noot`
woord, in barbaarsch Latyn overzetten. De hoogfte trap
van geleerdheid, waartoe zy het bragten, was, dat zy deii
gantfchen Hebreeuwfchen Codex, niet de clrivis van STOCxius naast zich, half ter loops, half naauwkeurior, leer,
den doorleezen, om overal den NIesfas, de Drieëelheid.,
en de Erfzonde, te vinden. De Profesfor lingn^e f«nd1
zelf flelde zich geen hooger doel voor , dan zyn He
breeuwfcllen Bybel een paar duizendmaal , net leesglas
en bril, door te leezen, om , uit denzclven, voor de oud
kundig fle Gramma--ftenvouwigSprakdlc&,
tica, die met mogelykheid uitgedacht kon worden, te ab
om de vervulling aan te tooiien viii Godfpraa4-firahecn,
ken, over welker zin en bedoeling ieder Uitleger dei
anderen wederfprak, en welken meestal liet geluk en ongeluk van eenige kleine volken , van wier geG hiedeni^
men anders weinig wist, betroffen ; en om daaruit Je
waarachtigheid der Godheid te bewyze_ n, Voor hoogge_leerd cindelyk werd by gehouden, die het tot die hoogte
hragt, dat by ook de R<abbyncn las, (fclioon by ten laat
deze leezin meer, als Rabbb3- n, dan als mensch,-ilenva
terug kwam; om, misfchien, d(„or een .^'cifran ;hsilunt
3 T'1'. 1795. NO '1;
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Zin 'u s hel)r ter, over de volgende gefachten in Schooled en
aan Gymnafiën te heerfchen, en aan dezelven een onfreriiyk
gedenkiluk van zynen Smaak na te laaten. De meesten
bonden zich niet begrypen, waarom het nodig zou zyn,
dat de ProfesJores Philolobite S. ook de overige Ooster
tongvallen zouden moeten behandelen ; dewyl zy,-fclie
door hun Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch , ten hoogden
door liet weinigje Syrisch, dat zommigen 'er nog by wisten,
zich zelven reeds grondig genoeg geleerd voorkwamen,
Maar dat de heilige taal met de tenten Kedar•s , en de
fpraake der Ismaëliten, gemee;ifèhap hebben zou, was een
zoort van kettery : en men las den Coran slechts , om
hem, sliet hulp van MARACCIUS, of noch ligter daar
door, dat men hem niet verftond, als het werk van den
affchuwlykftcn valfchcn Propl.eet af te fchildcren. Het
ontbrak niet volkomen aan eenige enkele proeven van een'
beteren aart; van liet nut der Oosterfche taalen voor de
Gefchiedenis had men eenige voorbeelden voor zich, én
van de verwatntfchap der Dialecten onder elkanderen begon men hier en daar iets te zien. Mar het gantfche
vak der IIebreeuwfche Taalkunde werd veel te geï(hleerd
behandeld, en naar het al te bepaalde oogmerk, om aan
de Godgeleerdheid van dien tyd ten dienfte te fraan. De
gelecrcïflcn zelven verftcondcn liet Hebreeuwsch niet eens
niet eenigc zekerheid , dewyl men de algemeens grondfiellingen der Spraak-onderzoekers daarop nog niet wist
toe te pasfen; en de l hf ulogie, zelfs op de woordelyke
verklaaringen, nog altyd den grootflen invloed had."
Onder deze omfrandiglredeu kwam J. D. nrrcx Aëcrs in
den kring der Bybel-verklaarers en Gosterfche Taal-kundigcn. Hy was, op ene reine door Holland, met Ar
nEtt•r scrHULTENS bekend geworden, by las de Schriften
van dezen grooten Man vlytig door, en, zonder de grondvellingen, die hy daarin vond, te kennen, had hy nimmer zyne Over wei; in, der middelen , w .zczrvan men zich
bedient , om de Heb eezir' fche taal vel te ven f aan, een
boekje , dat den grondflag eener betere leerwyze in
Duitschland lag (*) , kunnen fchrvven. Hoe by nu
van dien tyd af zich zelven gevormd hebbe,'wat by geworden zy, hoe door hem, en door zyne leerlingen, zyn
f

vak

(*) Hetzelve is ook in het Hollandsch vertaald, en uitgege.
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vak Bene gantsch andere, veel lïheraler, en echter tevens
veel geleerder, gedaante aangenomen nebbe, naar vooral,
welke nuttigheden hieruit voor het algemeen ontftaan zyn ,
dit alles kunnen wy hier niet ontwikkelen. Zy, die de
Schriften van MICHA LIS kennen, weeten liet; en anderen
kunnen van zyne lette, k ,9adige verdse;a//en een fchoon en
vereerend tafereel vinden in de Stukken door EicHFtoR^t
en scriur,z daar over uitgegeven (*).
Zvne Vertaaling van het O. T. vooral zal van die ver
een bl\'vend bewys opleveren, hoe zeer ook de--dienft
zelve nog naderhand, in zyne eigene laatere fchriften, hier
en daar veranderingen en verbeteringen ontvangen heeft,
en door het licht, liet welk anderen over veri^heiden plaat
hebben, aanmerkelyk verbeterd kan worden.-zonverfpid,
1 Iv he ::ft toch niet alleen het eerst aan zyn Vaderland het
gefchenk gedaan van eene Vertaaling, op wanre taal- oordeelen uitlegkundige gronden gebouwd, maar ook op een zeer
groot aantal plaatzen verbeteringen en ophelderingen aangebragt, die altyd haare waarde behouden en goedkeuring
verdienen zullen. En, daar deze Vertaaling bepaald ten
gebruike van Ongeleerden gefchikt was, bewees men ool
aan onze Natie Benen dienst, met dezelve in het Neder
te brengen; fchoon liet waar is, dat de voortzet-duitschover
dezen arbeid minder bel an ry1, voor ons geworden-tingva
is, zederd wy van FAMELSVE D Gene Bybel-vertaaling,
met aanmerkingen voor On geleerden, ontvangen hebben.
Wy hebben, reeds by de afgifte van liet tiende Deel,
berigt gegeven van de verandering, in het plan van de
uitgave dezer Vertaaling gemaakt, zederd PER1ONCHHLR
zich vaan dezen arbeid ontflagen heeft (t). Dc Doelen,
aan het hoofd dezer aankondiging gemeld, zyn op denzelfden voet behandeld , als het tiende. Zy behelzen de
Over-

(*) liet boekje van ETCHTIORN is ook in onze taal overgezet.
De beide genoemde Stukken zyn, benevens de Lofreden vau
}IEYNNE, ook herdrukt achter de zeer lezenswaardige leve«sbefchryving van MICHAëLIS, door hem zelven vervaardigd, uiige geven te Rinteln en Leipzig, 179, onder dezen titel: lorr^..s

Lebensbelchreiburg von ihm felbst abgefaft,
snit ,nsnerkungen von HASSENCAMP, eerst Berarerkungen fiber des.
fen litterarifchen Charac?er von Eletteon N , r.nd SCHA aa.z . Warrel
dem Elogium von raritic, nzit dein Br•ustbilde des Seligerz, and
einem volftkndigen Verzeichnisfe Pelee; Schriften.
(t) ,Ilggem. Vader!. Lett, voor i n , No. I r, bí. 445.
DAVID Mid II aë LIS
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Overzetting van, en Aanmerkingen op, de boeken der Ko

-uinge,drChokEza,Nemisthrd
Pfaimcn, de Spreuken, en de Prediker van Salomon. Voor
het elfde, veertiende, vyftiende, en zestiende Deel, zyn
Voorredens geplaatst, behelzende al emecne aanmerkin ge i
over de boeken, die daarin behandeld worden. — By
deze korte aankondiging zullen wy het thans laaten ,
terwyl wy , by de beoordeeling der volgende Deelen
van HAMELSVELD'S Overzetting, telkens gelegenheid ne
zullen , om ook uit die van MICHACLis proeven aars-ine
onze Lezers ine'ie te deden.
De Waarheid der Sc/iriftuurlyke .Historie van den Apostel Paulus bewee eii, uit eene Verge13?king der- Brieven,
welke zynen naam voeren , met de handelingen der
Apostelen , en wet elkander: door WILLIAM PALSY,
111. A. Aards - Deken van Carlisle. Uit het Engelsch.
7'e Haarlem by F. Bohn. Behalven de Voorrede, 363
W. ira gr. 8vo.

I

ndien alle hoogfchatters van het Euangeliuni eene onvergeldbàare verplichting hebben aan Dr. LARDNER,
voor de aanwyzing van de overeenkomst der voorvallen
en omllandigheden, in de gewyde Schriften vernield, met
de ongewyde Gcichiedenis ; dan is voorzeker hunne ver
niet minder jegens den Schryver van het Werk-plichtng
voorhanden, voor de vergelyking, die by hun hier aanbiedt, die van een geheel anderen aart, en volllrekt nieuw
is. IIet bewys, waar uit by de echtheid der Schriftuur
brieven , die-I.ykeistorvanPAULS,edXI
yn' naam voeren, leeft opgemaakt, is ontleend, niet all1^.n uit derzelver onderlinge overeenftemming , maar ook
uit eene overeenllennning en eenpaarigheid, welke, in Bene
menigte van byzonderliéden, klaarblykelyk niet konde bedoeld zyn; toonende, diensvolgens, dat de Gefchiedenis en
de Brieven niet door een zeifden p irfoon konden zyn op;
geft ld; dat de Opttcilers der Gefchiedenisfe en der Brie.
ven , over en weder, van hun fchryven geene kennis gehad, en alzo de handen niet konden in één geflagen heb
om het ééne vcrdichtzel het andere te doen onder--ben,
fchraagen; dat 'er, aldus, voldoende redenen voorhanden
zyn, om geloof te haan aan de wezeniykherd der per-

fooi an en gebeurteni feil ax cle eck^U eid der brieven,

en,
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en, gevolglyk , aan de waarheid van den Christlyllen
Godsdienst, niet welken al het bovengemelde in onmiddelyk verband ttaat. Dit plan is door den Schryver
op Bene alleruitmuntendfle wyze uitgevoerd, en zyn Werk
verraadt eene gantsch buitengewoone maate van oordeel,
en van den geest van oplettendheid en waarneming, waar
mede hy de gewyde Schriften beoefend heeft. In
XVI Hoofdflukken is het boek verdeeld. Het eerfte bevat eene opgave van het plan, en dus eene ontvouw ng
van het bewys. In de dertien volgende wordt telk€ns
de overeenftemming van één der dertien brieven van
PAULUS met de overige, en niet het verhaal in de Handelingen der Apostelen , aangeweezen. Het vvftiende
handelt over de Ondertekeningen der Brieven , en liet
zestiende behelst een voegzaam befluit.
Dit Werk is niet gefchikt, om 'er eene doorloopende
fthets van te geven. Wy zullen ons derhalven vergenoegen moeten , met een paar proeven uit hetzelve aan
onze Lezers mede te deden, Wy kiezen daar toe, in
de eerfle plaats, de volgende aanmerking uit het tweede
Hoofdstuk.
„ Rom. I: 13. Doch it vil niet, dat u, enz. Wederom, Hoofdli. XV: 23, 2q., 25 , e8. Maar n
geen plaats meer hebbende, enz. Vergelyk met deeze plaats, Hand. XIX: 2i. En als deeze dingen volbra t
waren, enz. Men merke hier aan, dat onze brei bj,.
helst gefehreven te zyn, in den afloop der tweede reize
van den H. PAULUS na Griekenland ; dat de aangehaalde plaats uit de Handelingen woorden behelst , die
gezegd worden, door den H. PAULUS, te E'feze te zyn
geíproken, eenigen tyd vóór dat hy de reize ondernam.
Nu beweer ik, dat het onmogelyk was, dat twee van
elkander onafhanklyke verdichtzcls aan den H. PAULUS
hetzelfde voornemen zouden hebben toegetchreven, voornaamelyk een voornemen, zo bepaald en byzonder als het
tegenwoordige; 't welk niet blootelyk inhieldt een alge
ontwerp om Rome te bezoeken, maar een ontwerp-men
te bezoeken, na dat by Macedonië en Achaies
Rome
om
zou doorreisd, en, uit deeze gewesten, erne reize na Je
hebben. De overeenkomst tttsfchen de--ruialenvobgt
Historie en den Brief is volmaakt. In de eerst aangehaalde plaats uit den Brief zien wy, dat de Apostel reeds
langen tyd een voornemen had gch<xl om Rome te l eD 3foes
y
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zoeken ; in de aangehaalde plaats uit de Handelingen,
verneemen wy, dat hy dit ontwerp hadt aangekondigd,
eenen aanmerkelyken typ., vóór dat de Brief wierdt ge
fchreven. Uit de Historie leeren wy, dat het plan, door
den H. PAuI.us beraamd, inhieldt, zynen weg te neemen
door Macedonië en Achaie; vervolgens na Jerufálem te
reizen ; en, wanneer hy zyn bezoek aldaar zou hebben
afgeleid, te fcheep te gaan na Rome. Naa dat de Brief
gefchreven was, hadt hy zo veel van zyn ontwerp afgedaan ,
dat by Macedonië en Achaie hadt doorreisd, en zich gereed
maakte tot het volvoeren van het overig gedeelte van hetzelve, door een fpocdig vertrek na Jerufitlem; en in dat
gedeelte zyner reize,i bezigt by zyne vrienden te Rome,
wanneer by de zaaken, die hem na Jerufàlem riepen, zoude
verrigt hebben, tot hen te zullen overkoomen. Verder
beweere ik , dat het bloot inzien der plaatzen ons zal
overtuigen, dat de Bene uit de andere niet wierdt naagefchreven. iVanneer ik na Spanje reize , zal ik tot u
koo>,aeaa: want ik hoópe in het doorreizen u te zien, en van
zt dei','aaris geleid te tivordenmaar nu reize ik na
fie; ufale.ra, dienende de heiligen.
ills ik dan dit volbr at, en hun dec-se vrugten verzegeld zal hebben, zo zal
ik door wieder Stad an Spanje afkoomen. — Dit leest
:hen in den Brief. -- Paulus nam voor in den ree.,t ,
f cedonië en iieknie doorgegaan hebbende, na YeruJ?alem
se reizen; zeggende: naa dat ik aldaar zal geweest za,
2noet ik ook Rome zien. Zoo Raat 'er in de Handelingen. indien de plaats in den brief was overgenomen
uit de Handelingen , waarom wierdt Spanje daar in ge
lascht `' Indien de plaats in de handelingen ware overgenomen uit den Brief, waarom wierdt Spanje weggclaaten? Indien de twee plaatzen onbekend waren aan elkander, kan niets anders dan de waarheid van derzelver,
overeenkomst reden geven. 't Zy wy de Historie en den
Brief als even verdicht onder•í'eilen , of de Historie als
waar en den Brief verdicht, of den Brief echt te zyn
en de Historie een vcrdichtfel ; het aantreffen van deeze om?landigheid in beiden, indien dc Bene van de andere d .zelve niet Nebbe overgenomen, is, op alle deezc
onckrilellin cn, even onoplosbaar."
Zeer vernu=•ri redeneert by, in liet vyftiende hoofdfLik, uit ;: Ondertekenin en der Brieven. Na dat by
a:!n, er_. rr;t hadt , dat zes van dezelveu vaisch of onwaarJ

,
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waarfchynlyk zyn, dat is, dat zy door den inhoud des
briefs regelregt wederfproken, of met denzelven bezwaar
overeen gebragt kunnen worden (' ), zegt by , ten-lyk
aanzien van deeze Ondertekeningen in het gemeen, het
volende : „ Ik eigene aan dezelven geenerlei gezag toe.
Ik (oude ze voor bislinger, zomtyds op bloote overleveringen gebouwd , doch 7oornamelyk op dezen of gceiien
tekst , zonder een, genocgzaamc vergelyking van denzelven met andere gedeelten des Briefs, niet onderfcheidene
Brieven , of met de Gefebiedenis. Onderfield zynde ,
derhalven , dat deeze Ondertekeningen tot ons gekomen
waren , als echte gedeelten der Brieven , zo zouden, uit
deeze kleine Slotverzen, meer tegenfkrydigheden en zwaarigheden ontslaan zyn, dan uit het gchcele boekdeel. Intusfchen , indien de Brieven verdicht waren, dan zonde
het geheel hebben moeten opgemaakt zyn uit dezelfde
hoofdfcoffen, uit welke de Ondertekeningen zyn zamengefield, te weten, uit overlevering , gisfing, en gèvolgtrekking : en het zoude een fru k van onderzoek gebleven zyn, hoe 't bykwaune , terwyl zo veele dwaalingen
in de Slotverzen der Brieven zyn op een gepakt , dat, in
de overige Stukken zo veel beflaanbaanccids is in acht
genomen."
(*) Naamlyk , de I Brief aan de Korinthers , die aan de Ga.
laters . de beide Lrieven aan de Thesfalonicenfers , de eerfte aan
Tirotheus, en die aan Titus.

B. ETC KMA, over eden Brief van Passius ?an de Gala-.
tiers. Ijle Deel. Te Utrecht , by W. van Yzerworst,
1794. in br. 8vo. 306 bi.

enigvuldig zyn de klapten over het misleidende der
Boektitelen. Naar gelange van liet grootex getal
van Schriften, 't welk, ratione Dijkcis, door onze handen
gaat, dan door die van het gewoone bros der Leezeren,
`zyn wy,beter dan veele anderen, eregti;d, om de geg rond
klanten te ftaaven. fIet doet ons leed, (Vat wy-heidzr
den Eerw. EICKMA aan die te leurflellinge niet onfchuldig
kunnen verklaaren. Den Brief van PAULUS aan de Grclaiie%'s lieichouwden wy altoos, als een der doorwrogtfte
en kunftigfle opflei len van den hoogverlichten Apostel.
1VIet genoegen ontvingen wy daarom het Gefclrift van
1) 4
den

it
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den Wykfchen Leeraar, van welks uitgebreidheid , ifi 't
oppervlakkige heièhouwd, wy ons merrclyke inlichting,
omtrent dit waardig gedenkauk der aloudheid, voori?relden. Doch, nader kennis gemaakt hebbende met den inhoud, wierden wy 1 oedig ontwaar, dat een bondel Lecrtedcnen, onder dén meer uitlokkenden titel van 'rklaarin;e hier ten voorfchyn treedt. En van hoedanige
Leerredenen? Niet flegtér, indedaad, maar ook niet beter, dan doqr e1ken, eenigzins geocifenden, Leeraar, Zon(lag op 'Zondag, van deli kantel warden voorgedraagen.
Overtuigd van het hcirle4 cr van Pred.katien, welk dag
aan dag in liet eincenebcst der Letteren zamehtrekt ,
heeft, vicellit t, Í)ominus E. den hovenIaanden titel aan
zyn boek gegeeven, om het zo veel te gereeder aan den
man te helpen; ten welken einde ook zullen dienen,
overcenkorht}ig met den gewoondn vorm van Schriftverklaaringen, de Voorbcjeídzele;a tot reg t ver//rid en /itc%e;d gebruik van Pun/us Brief aagt de Gi laticrs. iVlaar
ook hier hebben wy niets zaakivks gevonden , 't welk
vroegere Uitleggers, de een naa `den anderen, niet reeds
gezegd hebben.

,Dc L'olks - liefde en Vadorlaeds-min van Jnsus, in Leerredç gen. Door JoliANN JAI os i-HEsz. Te zimfieldam,
ly M. Schalckaiiip, '795. In gr, 8vo. -"oo bI.
een tydílip , waarin de Vaderlandsliefde in de harten
ll van alle onbevooroordeelde Burgers blaakt, et. de een
den anderen, met de heilipellende voorbeduidzelen van
hetere tyden, geluk tvenscht, haasten wy ons , om de
Leerred enen van den allezins agtenswaardigen Ilnsz onzen
jandgenooten aan te kondigen. Oud en verfleeten is de
tcgenbedenking van zonnni?e kwalykgezinden omtrent de
Leerc van j zus, als of cc Vaderlandsliefde in dezelve
niet wierdt aangepreezen. Door algemeene aanmerkingen
heeft neen de onbcgrondheid van dit bezwaar, meermaaTen , overtuigende doen htyken. By alien, tiv'elken het
gewi-t der zaak e ter harte gaat, zaI de Heer HESZ geen
kleinen (tank behaald hebben, met zyne opzettelyke verledig ng ter heílisfcnde afdoen000e van de volwigtige taak.
IHIv doet zul k in zes Lccrredenen , hehelzende f ene uitWerkte bJlèhouwving v.m yyf Steilin en of Yrocvin.
in de ccrfle Proeve bclehouitt rucsz de Vaderlandsiiefd,
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zich vertoonende in dc oprechtf{e deelneeming, en in zyn beklag over het, hand over hand, toeneemend bederf van Godsdienst en Zeden , onder zyne
Landgenooten. In de tweede Proeve wordt JEZUS voni-gedraagen, als het Volk opmerkzaam maakende op elk
gewigtig voorval, 't geen, by het toeneemend bederf van
Zeden, een noodwendig onheil voorfpelde. De Redenaar,
liet gezegde over dit onderwerp, in dc derde Leerrede,
op de tegenwoordige omftandigheden hebbende toegepast,
toont, in Bene verdere Proeve, hoe Jezus, wanneer dc
Joodfche Staat niet meer te redden was, zich, eter, alle
moeite gaf, om afzondcrlyke perfoonen te behouden, op
dat ook zy niet niet den ítroom des verderf zouden
voortgerukt worden. De IHeer xrsz gaat voort, om, in
Gene vierde Proeve, de Vaderlaindslicfde van Irzus te
vertocnen als daar in bettaando, dat by zich, als Leeraar, enkelvk bepaalde tot liet Land Israël, als zvn Vaderland , en dus zynen tyd en kragten geheellylc wydde
aan dat Volk , waar toe by behoorde. In cent laatife
Proeve wordt lrzus voorgedraagen , als ten mote zyncr
tvd- en landgenooten veele gewigtige en toepasii iyke lesfn ontleenende uit de oude Gcfchiedenis cn zvns Va
derlands. Ziet daar de hoofdbedoeling deezer I,eerredemien. Wy hebben dezelve met genoegen ingezien , en
veele aanmerkingen ontmoet, welke over de Vadcrlandsliefde op zich zelve een opklaarend licht vcrípreiden, cn
daarenboven ingerigt zyn, ter aanwvzinge van de heil
onzen Zaligmaaker, ter-zamefrckingdLva
bevorderinge van liet algemeene welzyn. .Minst van allen
heeft ons voldaan de vierde Proeve; andere redenen, beialven die van de Vaderlandsliefde ontleend worden, zyn
'er voorhanden , waarom JEZUS zyne prediking tot liet
Joodfche volk bepaalde. De natuur der zaakc bragt zulks
mede. Uit hoofde zyncr geboorte en opvoedinge hadden
de Landgenooten van onzen Meere regt om zulks te
verwagten. In gevolge van hunnen nationaalen denkaart, zouden de ,jooden cenigermaate geregtigd geweest
zyn ter verwerpinge van Jezus, indien deeze, zonder ontlerfcheid , tot de Heidenen zo wel als tot hun , zyne
prediking hadde ingerigt. Zonder thans, uit deeze nutte
Leerredenen, iets ter proeve voor te draagen, vergenoegen ivy ons, met liet leezen van dezelve ten ernfirighe aan
C pryzen.
Chit JEZUS,

.
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Leerredenen nier de behoeften van onzen Tyd. Uitmaeven door P. WEILAND , Leeraer in de Rernonflrantfhe
Gemeente, te Rotterdam. Derfde Deel. Te Rotterdam,
by J.^Meyer en A. Danferweg Wz., 1799.. In gr. 8vo.
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en achttal Leerredenen bevat dit Rerf e Dee?; 't
welk, indien de aftrek eenigzins gunaig zy, ten mini±en van nog drie foortgelyken zal gevolgd worden. Geene
oorfpronklyke opítellen van den Eerw. WEILAND zelven
zyn alle deeze Leerredenen , maar eenigen van elders
overgenomen, anderen vry en van verre naagevolgd. Dit
een en ander wordt ons aangekondigd in een kort Voor
belofte van een uitvoeriger voor het laatfte-berint,m
Deel, waarin, omtrent de oorfpronklyke , vertaalde of
n3agevoigde, Rukken, nadere opening zal gedaan worden.
Vrï ale áe%oefte;2 vw onzen tyd, is de algemeene karaktcr+.chefs, met welke de Leeraar WEILAND zyne Leerredenen kenmerkt. By liet inzien van den Inhoud moeten wy
bekennen, dat wy in onze verwagting wierden te leur
g cield. Gewisfelyk zyn de onderwerpen, hier behang1eld, berekend naar de behoeften van den tegenwoordiger
tvd. Maar wy zien niet, dat de onderrigtingen, aanfpoor n ;en en beitrallingen ; ook op de menfchen in andere
eeuwen, en van alien landaart, ook op de toekoomende
geflagten, niet dezelfde toepasfing zouden toelaaten. 'Er
door eenen zamenloop van omflandigheden, onder
eene Natie Benige byzondere ondeugd heerfchen; over
't geheel genomen zyn de menfchen, in de onderfcheidene
tydpe ken der waereld , gelyk aan elkander. Zelf voedt
ti EILAND, tot cde behandeling zyner onderwerpen, aanleiding in daar op flaande Schriftuurtexten: een bewys, dat
ce ondeugden , door hem gegispt , reeds voor by kans
achttien Eeuwen in zwang gingen.
Wat, voor 't overige, de Leerredenen zelve aangaat,
yy mogen, zo om de keuze van onderwerpen, als om de
manier van uitvoeringe, belangryk genoemd, ets der aan,
dartige leezinge worden aangepreezen. De Eerw. wi ir.nivv onderícheidt zich van het gros der Leeraaren, door
-=geen befchaafden llyl en bevalligen voordragt, in welken, net ve mnyding van het zo genoemde bloemrvl;e, de
repaste fiera.aden worden ingevlogten , en ook hier door-,
by den oorfprorklyken voordragt onder het hooren,
dus
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dus ook vervolgens ouder' het leezen, de aandagt ge
-gehouden. De Onderwerpen zyn: de-voednlig
Tyke Jongeling; tegen de aenneeming des perfoons; beiiry.din van het vooroordeel, dat de Gelukzaligheid niet
zus zeer van cie regticliapenheid des harten en des wandels,,. als wel van zekere uiterlyke voorwerpen, afhangt;
over den waren Godsdienstyver; over de vallche naeuwoezetheid van geweten; de ware Vryheid; -de otnredelykiieid der baetzucht . en verpligting ter bevordering van het
2Il;etneenc welzyn ; en. eindelyl^ , de verplichting tot een
arbeidzaeni legen. .

Uit de Leerrede, over den waren Godcdiemtyver,
zullen wy iets ter proeve voordraagen , en daar niede,
van 's Mans denk- en fchryfwyze , onzen Leezeren een
denkbeeld geeven. Aangemerkt hebbende, dat de zagtmoedigheid , broederlyke liefde en verdraagzaamheid,
welke wy den dwaalenden en ongeloovi en' fchuldig zyn.,
den wanren yver voor God en deszelfs eer gecozins uitfluit, gaat hy dus voort: „ Alleen moeten wy wel be„ palen, waerm deeze yvtr eigenlyk befta, en waer door
hy zig • late blyken, als hy van eersen regten acrd is.
„ De ware Kristlyke , redelyke yver, waerdoor i „ mand voor geloofsftellingen yvert, maekt tusfchen deze
„ lcerftellingen en geloofsmeeningen een merklyk onder„ fcheid. Niet iedere leerftelling is hem even gewigtig:
„ niet voor iedere felt hy zig even flerk in de bres,
niet iedere verdedigt hy even flerk; neen, hy heeft de
„ hoofdbedoeling van het Kristendom en allen waren
Godsdienst feeds voor oogen; en deze bedoeling kaan
volfarekt geene andere zyn , dan die, welke wy reeds
hebben aengewezen; naemlyk de bevordering van de
„ ware , de tydlyke en eeuwige, gelukzaligheid der men„ fchen.

„ Hoe meer eene leering , of waerheid , tot deze ge„ 'tikzaligheid bydraegt ; hoe groot er invloed zy op dczelve Nebbe ; des te gewigtiger moet zy ons wezen:
des te neer moeten ivy ons aen dezelve vasthouden: des
,, te meer , des te hartlyker,, mogen wy wenfclien , en
„ zelfs daertoe medewerken, dat zy algemeen gekend eii
beleden worde. En, daer het hoofdzael;lykfle gedeelte
der m.enschlyke gelukzaligheid op de veredeling en
„ volmaking onzer ,ire-e , op de verlichting van onzen
geest, op de verbetering , van onzen wil, op de verfv, sting van onzen fmaek , op de reinig ig en heiligi ig
-
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„ onzer harten rusten ; zoo is het natuurlyk , dat die
waerheden en leerffellin en , welken regtf'creeks naer
deze verdeling, en byzonder naer de verbetering en
zuivering des gemoeds heenleiden, voor de opregte aen„ bidders van God, de voornaemfte, de fchatbacritc zyn,
„ welker bewaring en verbreiding hun het naest aen 't
,, harte ligt."
De H eer WEILAND, vervolgens,eenige algemeen erken
waarheden, als tot het bovengemelde doelwit regel--de
recht aanleidelyk, hebbende opgenoemd, vervolgt aldus:
Leeringen daerentegen , welken in 't geheel geenen,
„ of flegts Benen geringen, invloed op de welvaert der
menfchen hebben: gehoofsbegrippen , Welken op
een ydel vermoeden gegrond zyn , en aen geduurige
„ twyfeling en verf^hillende uitleggingen onderworpen
,, blyven : zaken, welken, - of op zig zelven oever„
fchillig , of voor den geest der menCchen onnavorsch„ lyk, of ten minfle niet klier, niet duidelyk en ver„ ftaenbaer genoeg geopenbaerd zyn: zegt my on„ partydig, verdienen deze leeringen even zoo zeer als
de eerstgenoemde, dat men daer voor yvere, frryde,
op derzelver afwyzin7 of aenneming hardnekkigiyk
aendringe? Het is &us gaat by voort) ongctwyfï?ld
geoorloofd, dat hy, die lust, gelegenheid en bekwaewheid daertoe heeft, zig met derzelver onderzoeking en
nasporing bezig houde. Maer nimmer mogen wy cie
zelven in gelyken rang Rellen met de genoemde grond--„
„ waarheden der menschlyke gelukzaligheid; en aithands
„ nimmer een' ander', om verfchil van denkwyze in dit
„ opzigt, met eenige verachting behandelen."
„ Noch twistzucht," (gelyk de Eerw. WEILAND
zich elders uitdrukt) „ noch lastering, noch veroordee„ ling, noch gewelddadigheid, noch vervolging, zyn de
„ wapens, waermcde God en Godsdienst verdedigd wil
Godsdienst beoogt en bevordert al--,lenword.D
„ leen het wezenlyke best der menfchen; by kan der,, halve gecnc middelen veroorloven , waardoor onrust,
verdeeldheid, verwoesting en ellende, acngcri gt worden.
Het yverc; is goed, wanneer het in 't grede , of ten
,, beste der menschhcid, gefchiedt. En zal de waerheid
ter bevorderinge van 's menfchen gelukzaligheid f'rek.,, ken, dan moet zy ook door het veriland gekend, en
, hare heilzame werkingen moeten door het hart gevoeld
,, en ondervonden worden."
Yar(
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eihandelinge, uitgegetven door de Maaifeh apry, ter bevordering van den Lardbouly, te rimfierdaon. III Deels
i/./e Stuk. Te flmnflerd<ern, by J. C. Sepp en Zoon,
1794. In gi. 8vo.
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e Verhandelingen, welke in dit Stuk voorkoomen,
betreffen grootendeels de verbetering van den IIoutteelt. De Maatichappy, welker nutte poogingen zo
w l gericht zyn ter bereiking van het edel doel .haarer
Inílelling, in aanmerking neeniendc, dat 'er in de laatste
cren eene niet geringe hoeveelheid van _ Bosfchen in de
in deze Provincie, was
k1epubliek, en wel inzonderheid
aangelegd, waartoe de steeds verminderende hoeveelheid
onzer gewoone br:mditoflfe, de turf, zo wel als de daar
uit ontihaane vermeerdering der waarde van liet brandhout,
ivaarfchynlyk aanleiding had gegeven, en dat, hoe zeer hier
door noodwendig 't onderzoek omtrent de beste wyze
ter voortteeling der houtgewasfen, en de geièhiktfle en
voordeeligíte bewerking der verfchillende gronden, aan
vorderingen moest gemaakt hebben, het-merkly
echter geenzins nutloos korde geacht worden, indien niest
de waarnemingen van lieden an kennis en ondervinding
trachtte byeen te zamelen, niet oogmerk om aan andere
minervarenen zodanige middelen aan de hand te geevcn,
als door de uitkomst gebleken waren den bezitters van
houtgronden voordeel te hebben a^ngebra t.
Met dit inzicht, derhalven, stelde zy de volgende Prysvraag voor: „ Welke meest en min bekende foorten van
winstgevende Iloutgewasl n kunnen in onze Republiek,
„ naar den onderfchciden aart en ligging der gronden,
„ op dezelven geplant worden? wat heeft men in
„ acht te neemen omtrent de bereiding van den grond,
„ het zaaijen, planten, inboeten, hakken, als mede om„ trent de meer voordeelige gebruiken, die 'er van fom„ mige houtgewasfen, na de" hakking, te manken zyn?
en hoedanige zyn, ten naasten by, de onkosten van
„ alle die verfchillende bewerkingen, zonder de waarde
„ van den grond, en de daarop liggende lasten, te berekenen?" Alhoewel 'er onder de ingekomen Ver
ook nadat de prys ten tweedemaal was op -handelig,
gehangen , geene waren ingekomen, die geheel voideeden aan het oogmerk der Maatfchappy, vond zy echter
goed q
,
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goed, om twee derzelven niet eene premie te begiftigen, en deze zyn het, die in dezen- bundel gevonden
worden. 1e eerfle heeft tot Schryver HHENDRIK
P>oELOFs , Gepenfioneerd Tuinman van Z. D. H. den
Heere Prince van Orange en Nas[au, enz. enz. te Ryswyk;
de tweede ARY VAN PROOYEN, Huisman te Stryen. —
Beide deze Verhandelingen, offchoon zy de voorgctielde
Vraagen, in alle haare byzonderheden, niet de vereischte
nauwkeurigheid niet beantwoorden, draagen echter duidelyke kenmerken van de kundigheden ei ondervinding
der Opiteilers , en bevatten ook beide zeer veele ge-.
wigtige ophelderingen en nuttige raadgevingen onttreiit
het planten en aankweeken van verfchillende FIoutgewasfen, ten einde van dezelven , elk naar zynen aart , de
meeste vrucht te kunnen trekken.
Twee hierop volgende Berichten, wegens het aanleg
planten van-genvaEikbosfch,etln
Mast- en Dennenbosfchen, behelzen mede veele weetenswaardige onderrichtingen, die tot het voordeelig aanplanteTl van dergelyke Bosfchen alzins verdienen in acht genomen te worden.
Wyders bevat dit Stuk nog twee andere Berichten:
het een over het uitrooijen van dc Hop, uit de Houtlanden: en het ander over de beste wyze om ledige
p lekken in Houtlanden aan te vullen. En einde
een kort antwoord over het Reuten van Vlas,-lyknog
op een weleer opgegeven voorftel: „ om, door genoeg„ zaame proeven , op de meest overtuigende wyze, aan
„ te wonen, welk Vlas in alles het beste,2v, liet geen,
op de gewoone manier, door Reuten in 't Water, of
„ alleen door Bleeken in de Lucht, dan wel door Reutcii
en Bleeken beide, bereid is ?" door den Heer is
BAAS, Leeraar der Doopsgezinden te Hazerswoude, en
de verdere Leden der Vlas-Compagnie aldaar. De
proeven , welke hierin opgegeven worden, en die met
veel nauwkeurigheid genomen zyn, vielen zeer ten voor
bereiding van het Vlas uit, naamlyk-delrgwon
het Reuten en Bleeken beide; hoe zeer de Maatfchappy
met reden gewenscht ljad, dat deze zaak ook door andere
Vlasfers onderzogt was, om uit alle derzelver proeven niet
meer zekerheid vast te Rellen , dat deze bereiding de
voorkeur verdiende.
Wy twyfelen niet, of het Publiek zal dezen leerzaamen
bun.
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bundelenret genoegen ontvangen, en de yrverige poogingen
Van de verdieustlyke Beftuurders dezer zo nuttige Maat
hunne goedkeuring verder aanmoedigen. -fchapydor
De twee Systemas van het Contrati Social, en de Natuur
Rechten van den Mensch ; of de Gevoelens van-lyke
BURKE en PAINE, ter ioetze gebragt en tiverlerleg Uit
het Engelsch. Te Am/lerdam , by Wesfing en van der
Hey, 1794. In gr 8vo. 55 bl.
f " eene Stelzels , ten opzigte van Staatkundige Grond
beginzelen, kunnen lynrechter tegen elkander over--la
taan, dan die der twee Schryveren BURKE en PAINE.
De Schryver der gemelde Toette tragt , naa eene alsemeene aanmerking over de Stelzels op Onderftellingen
gegrond , zo volledig en kort als doenlyk , de oimrfcandigheden te bepaalen , welke den eertien oorfprong, en
vervolgens den verderen voortgang, aan deeze Systems
gegeeven hebben , vóór dat hy de Systemcrs zelve ter
toetze brengt. Dit gedaan hebbende, vaart hy voort, en
dit over te neemen zal genoeg des Schryvers gevoelen
aan den dag leggen.
„ In het Systema , het welk ik belyde (indien het
een Systerna kan genoemd worden, het welk ik als een
j4n tflet tegen de Systemas beweer) in het Systema, het
„ welk my leert, om het Heil der Maatfcnappy te be„ fchouwen, als het Benig doel - einde van allen Burger„ lyk gezag , en den ecnigen grond van alle Staat^regt,
en de maatregelen op te delven, welke tot dit heil
„ mouten dienen, uit de omflandigheden , die my voor
de hand zyn, kan niets onbeítaanbaar weezen , met.
„ Benig verrukke^yk en verheeven gevoelen , het welk
„ ƒ:rekken kan, om liet menschdom van onderdruk„ king te bevryden. Indien ik byzondere Privilegien
eerbiedig, t;elyk ik ze veelvuldig eerbiedig, eerbic„ dig ik ze niet om dat zy Privilegien zyn ; maar om dat
zy nuttig zyn. Indien ik oude inihellingen verëere,
„ vereer ik ze, niet om dat zy oud zyn, niet om dat
,, ik, door de grootheid van oude raagt, opgeleid worele tot
eene ilaaffehe erkentenis van Naare heiligheid; maar „m
„ dat ik weet dat 'er in den ouderdom voortreflykheden zj-n,
welke niets dan de ouderdom bezorgen kan; onr dat Ik
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„ zie, dat 'er , in de handelingen der menfchen, omh andigheden zyn , wells g^enc bevatting begrypen
kan, dat 'er gebeurenisfcn zyn, welke geene mensch„ lyke íèhranderheid kan voorzien , dat 'er vt randeriti„ gen zyn, dat 'er fchikkingen zyn, welke nets dan
„ eerie lange ondervinding aan dc hand kunnen geeven."
Men zal, des Schryvers middenweg niet verkiezende te
bewandelen, egter moeten bekennen, dat by zegt betoont
voor Godsdien14ige en Burgerlyke Vryheid.

Iets aangaande het geen onlangs te 1,í2f?erdain tnsfc:hert de
Regal iaag en Buigers voogevali;n is. .fllomn te
bekomen.
it Iets is waarlyk Veel, en maar al te veel voor zonimigen , en van dien aart, dat, toen het in 't laatst des
jongst verftreeken Jaars het licht zag , de Leezers ver
honden over de iroutmoedigheid des Schryvers, in-fIeld
een tyd , dat liet by lange na niet vry Rondt over
's Lands zaaken te fcliryven, gelyk men gevoelde; terwyl men zich tevens verwonderde , dat dit Werkje ,
welks vertier zeer fterk was, een onbelcmtnerden loop
hield , en niet gefluit werd door dc Regeering eener aan
Stad, welker Gedrag, ten aanzien der Burge--zienlyk
ren, gewraakt, en in eenen zwarten dag gezet werd, op
Benen trant verre onderfchei.den van lcheldende Prulfchryvers , en 't geen zo rechts'creeks op den Man
aanging , als of de grootftc Vrylteid van fchtyvcn
hcerschte.

Dc komst des Erf-l'rinfen van Oranje, in Wynmaand
1794, te Amfterrlam, en diens onderhandeling niet de Regeeringsleden dier Stad, deed een gerugt ontstaan, en by
veelen Bene bekommering geboren worden, dat het befluit
gevallen was , om Am ierdam, by de aannaderin der
lranfche Legers, in een (laat van Verdediging te fiellen,
en aan een Beleg te onderwerpen; dat men ten dien einde
bewilligd zou hc:bben,om de Inundatie, rondsom de Stad, te
formeeren, en, des noods ,de Zeefluizen in den omtrek derzelve open te zetten, en voorts de Zeedyken door te fleeken; als mede, om, ter Verdediging derzelve, een aanmerkelyk getal Engel/die Troepen in te neonen,
Een
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Een daar tegen ingediend Adres van een vry groot
getal Ingezetenen werd niet alleen , niet xeroi,iw.iarciimg, van de hand geweezen ;maar een veel opziens baarende
uhlicacie tegen het aanbieden van Verzoekfchriften zag
het licht, waar door men voorkwam een nader Adres,
naderhand bekend geworden uit zeker Declaratoir, flrekkende om de inkomst van Engelsch Krygsvulk, en de Onderwaterzettingen, tegen te werken..
Het is deeze Publicatie van 14 O&. 1794, welke de
Schry ver van dit kleine Stukje onder handen neemt: en,
naa Bene vlugtige aanmerking over de uitdrukking vans
í•,lettiac Rebeering, tot tweemaalen toe in die beknopte Publicatie voorkomende , als niet dan tivyfelagtig op de
toeninaalige Amites clrrmfche Regeering pasfende , gaat by
voort om het gezag der Regeering, en hoe ver het zitti
al of niet uitflrekt, te toetzen aan die gronden van het
Staatsregt, welke by hun Ed. Gr. Agtb. ten allen tyde
worden vastgehouden.
Met klem van redenen verdedigt de Sehryver der Buraercn Regt, om Verzoekichriften te mogen inleveren, en
%laar op gehoord te worden, in tegenftelliug van het gedra;' dei 1fmfffcrdcvnfclhe Regeerinng, van welke by zegt.
„ Zv is koen en wys genoeg van zichzelve, zy wil de
, fnieekingen van haare Burgers niet alleen niet verhoo„ ren, maar ze zelfs niet ontvangen. Zy verbid, dat
men tot haar zich wende. Of zy geëerd, geloofd, ge„ dankt , en epreezen , dan veracht , gehaat , ja in 't
„ Bart gevloekt worde, is haar Ed. Gr. Agtb., als mein
uit de Publicatie oordeeren ma-, om 't teven. Waarlyk
een vreemd gedrag van een Christen Overheid!
Inzonderheid dringt by dit Regt der Burgeren aan tegen
de Inlegering van vreemd Krvgsvolk en de ;;edugte alles
vernielende Inundatien ; en' handelt over het D,o-ninium
.Eminens, zich beroepende op het gezag van DE GROOT,
van PUFFENDORFF, van VATTEL, BARBEIRAC en BuR
LEMACQUI, en doet dit met te meer veym)edigheids, om
dat alle die Schryvers het volkomen eens zyn met het
gevoelen, dat de toenmalige Regenten, en vooral derzelver Hoofd of Hoofden, bezielde, dat by de Regeerfiers, en niet by het Volk, de Oppermagt huisvestte: op
die gronden zelve toont by de wraakhaarheid van liet gehouilcn gedrag der Regeeringe.
De Schryver haalt zeer gepast, van de Inundatien
fpreekcnde , het bekende Voorftel van WILLEM DEN I
aai
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aan: dan, de waarheid van dit twyfelagtig geval eens veronderfteld zynde, doet by zien hoe groot eene ongelykheid -'er zy tusfchen den ftaat der zaaken ten tyde van
WILLEM DEN I, en de thans beoogde Onderwaterzetting. --- Hoe meis nu althans voor geen Geweetens.
ding te vreezen Nebbe. „Leggen," vraagt by,, „ de
Tr•an%hv;i het ook toe om ons de Vryheid van den
,, Godsdienst te beneemen , ja de vryheid van denken
om Geloofspunten? Voeren zy, gelyk PHILIPS, een Re„ ligieoorio>g ? Dit zal niemand kunnen beweeren ; want
hunne daaden wyzen in de overwonnen plaatzen juist
het tegendeel uit. Allermeest moet hun dit voor 't
; hoofd fpringen , die de Franfchcn haatlyk en zwart
„ maaken, met hun van. Vrygecstery, van volflaagen On„ verfchilligheid in het fluk van Godsdienst, ja van On,, godistery, te befchuldigen: want zulkè lieden zyn nooit,
en kunnen volgens Hunne grondbeginzelen nooit, ver,,, volgers omn eenigen Godsdienst zyn. Dit valt alleen
,, h1 I weepers, en in hun, die den Godsdienst, dien zy
met den monde belyden, doch in hun hart en in hunne
publieke en privaate leevenswyze verzaaken , tot een
„ flaatkundig werktuig maaken , om daar door in het
burgerlyk bewind te wege te brengen, 't geen zy bui,; ten dat niet zouden kunnen uitrigten. — Men be„ hoeft, derhalven, Imflerdarn, . onder den naam van ver
niet tot een puinhoop en waterpoel te maa--,deign
ken, uit liefde quanswys voor den Godsdienst."
Even min, wyst by voldingend aan, dat men Amjlcr^
,Tam, en met AmJlerdam geheel Holland, en niet holland
de geheele Republiek, niet om der Con//hut/c wille, om
de Conilitutie in liet Burgerlyke , aan vuur en water
moge opofferen. De voorbeelden van WILLEM DEN I, eri
Prils MAURITS , die Steden en Volk in zulk een geval
fpaarden , en van de Engc ; chen by de Ontruiming van
f orlon, aangevoerd hebbende, zegt by ten hot. „ Mei)
„ vertrouwt van den Heer Stadhouder en zone Zoonen,
dat, zo alle de beweegredenen en gronden hier voor
,, bygebracht , om An/lerdam van belegering en vrees
van belegering te ontheffen, op hun hart mogten af,, Ruiten, ten mmflen het voorbeeld, dat Engeland zelve
,, nog onlangs nopens Toulon gegceven heeft, by hen van
kragtdaadige uitwerking zyn mag , nopens eene Militaire verdediging van dri; lerdam, die met de ruïne
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van de Stad niet eindigen , maar beginnen zou, eens
vooral te verwerpen en te verfoeijen."
fly voegt 'er by. „ Koning DAVID, by zeere gele„ genheid van twee of drie kwaadei één moet,rnde kiezen,
bad: Lia t my liever in de hind des Meeren vallen, da, z
s, in dc hemden myner Yvanden; wa,at des .Heeren /cpm„ hartigheden zyn véele. Maar de Ainfierdarnnaer-s mogen
in deezen tyd wel bidden : Laat ons liever zonder flag
„ of floot in de hand onzer Vyanden vallen , dan dat
„ onze Stad met al wat 'er in is, door haare Beftie°rders
„ en Befchermheeren, onder den naam van verdediging,
aan verwoesting en ondergang overgegeven «orde.
„ Misfchien zyn onzer Vyanden onbarmhartigheden min, der wreed, dean in dat geval de liefde onzer Burgerva„ deren zou zyn. En al onderfielt mere voor een oogen,, blik, dat dit noodlot ook onder de F,•anfchen aan de
„ Stad zou kunnen overkomen, dan is tyd gewonnen nog
veel gewonnen: dan is 'er nog kans, om de Stad, en
„ 't geen 'er in is, te rantfoenceren , gelyk dagelyks gefchiedt tusfchen Volkeren die elkanderen op de felflc
wyze beoorlogen. Maar 't geen hier , daarenboven,
zeer o^merkelyk is , en de vrees voor zulk eeoe behandeling van de zyde der FranJèh,n geheel doet verlwvnen, is, dat de Franfchen den Oorlog niet aan de
Staaten Generaal, de Hooge Vertegenwoordigers der
,, Natie zelve, maar aan den Prins van Orange, verklaard
„ hebben. Zy voeren tegen hem dire& den Oorlog,
„ en tegen de Natie alleen van ter zyde , en voor zo
„ verre deeze het zwaard voor hem gelieft op te vatten,
„ en haar goed en bloed by Hem en zyn I-Iuis op te zetten.
„ En dit doen zy nog , zo veel men uit de Steden, door
„ het belegerd , kan afneemen , met de meeste omzig„ tigheid en gemaatigdheid ! Het is alleen om des Prin„ 1èn van Orange wille, dat de Republiek eerst door
,, Engeland , toen door Pruisfen , en nu door Frankr}yk,
in den omtrek van zestien jaaren, geteisterd, uitgemner„ geld, zo veel .Vederlandsch bloed vergooten wordt!"
,
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be voornaamfle en minst bekende Byzonderheden voosgevallen geduurende de Belegering, Inneeming, en Herneerning, der Stad Breda, in den aare 1793. Beneven s de noodige Bylaagen, in welke ver fcheiden belang tyke en onbekende Stukken voorkomen. 4lom, in gr. Svo.

D

e ongenoemde en ons onbekende Schryver van deeze

Byzonderlleden, betreffende de zich in een kort tydsbettek bepaalende Lotgevallen van het belegerd, ingenu^en en hernomen., Breda, biedt, in deeze bladen , oni
zyne eigene woorden te gebruiken, „ aan zyne Lanai-cnooten, ten mintten aan liet beste gedeelte derzelven , áic
een oor hebben dat voor vrymoedigc doch b :fcheiden'
waarheid altyd openstaat, en een hart, dat dezelve, al
toont zy ook Deugden in onze Vyanden, blymoedig aanneemt, een omftandig verhaal aan van eerie gebeurtenis, die
de aandagt van geheel Nederland zeden eenogen tyd tot
zich getrokken heeft; eene gebeurtenis,. waar over reeds
zo veel voor en tegen gefproken eis geoordeeld is, die
reeds verfcheiden pennen bezig gehouden heeft, en waar
omtrent des niet te min nog niets volledigs in het licht
is verfcheenen. Onder de Gefchriften, waarin deeze
Gebeurtenis of opzetlyk befchreeven is, of Hechts eenige
tooneelen uit dezelve voorgefteld worden, zyn verfcheide
Schotfchriftcn, die' °eene oplettenheid zouden verdienen,
indien: daar in niet echts aan de Franfcllen, geduurende
hun verblyf in Breda, maar ook aan eenige Burgers dier
Stad, en aan de ganfche Burgery in het gemeen, geene
daaden en gedraagingen wierden aangetygd, die dezelve
voor het oog van Nederland in een allerzwartst en haat
daglicht doen voorkomen ; ja zommigen deezer-lykst
Schryvers gingen in hunne tot nog toe firafloos gepleegde
beledigingen zo verre, dat zy zich niet ontzagen van de
beste Burgers met den naam van Landverraaders te beftempelen. Als Burger van Breda rekende ik liet
dus aan inyne Medeburgers, in wier algemeene eer en
fchánde ik ook deele, verpligt te zyn, om een Verhaal
der voornaamfte omftandigheden van deeze merkwaardige
gebeurtenis, bet geen ik alleen voor my zelven en myne
vrienden, tot een aandenken, op liet papier gebragt hadt,
door den druk g--meen te maaken , om den nadeeligen
indruk, dien de verfpreide gerugten en de bewuste laster
gemoederen van anderzins weldenkenden,-fchriten,opd
moe-
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ar►oeten genaakt hebben, weg te veemen, en het gedrag
der Burgery, en den ganfchen toedragt van zaaken, é ns
In hun waar licht te doen verfchynen. "
„ Ik hoop," febryft by vervolgens, „ intusCehen niet,
dat 'er iemand van myne Landgenootcn zal gevonden worden , die my de Bataaffciie veymnedigheid , waar mede
ik de zaaken heb voorgedraagen, ten kwaade duiden, of
niy an partydigheid befclntldigen zal , om dat ik de
waarheid zonder aanmerking van party hulde gedaan heb,
dat is , dat ik aan onze Vyanden geene ondeugden en
euveldaaden toegekend heb, waar aan zy zich onder ons
niet hebben íchuldig gemaakt, noch aan onze Verdeedig ers en Vrienden deugden toegeíchreeven , waar van in
hun gedrag omtrent de Burgerg alhier geen (poor te vinden geweest is -- willen eenigen des niet tegeni{ aande
my nog van éénzydigheid befehuldigen, het Raat hun
vry, en ik zal 'er my niet over bekommeren: dewy? de
Waarheid zelve (in deezen zin) al yd eénzydi is."
Grootendeels is dit Werkje een Dagverhaal van een ooren ooggetuigen veeler gevallen, en heeft de Schryver, het
geheele Stukje door, zich bevlytigd, om het op Befcheiden,
in de Bylaagen in 't brcede bygebragt, te doen rusten, of
het aangevoerde daar door te verfierken : onder welke
Bylaagen , overeenkomftig met den Tytel, ver fcheide beJangryke en onbekende Stukken voorkomen.
Het eerfte gedeelte des Dagverhaals behelst het Beleg
door de Franfchen, en de Overgave aan dezelve: waar aan
de Schryver eenige byzonderheden hegt, het Bombarde
betreffende. Geduurende die twee benaauwde dagen-niet

en

één

nog

meer

benaauwende nags,

werden ruim

negentig Bomben en honderd Houwitzers in de Stad
geworpen, die egter niet alle hunne uitwerking deeden;
zynde 'er verfcheide in de Haven, Aa en Merk, gevallen
en gefmoord. De tot twee of driemaalen ontftaande Brand
in den nagt werd gelukkig gebluscht. Tusfchen de vyftig
en zestig huizen werden befchadigd, en eenige onbewoonbaar gemaakt. Drie nienfchen flegts werden 'er gewond

of

gedood.

ï^aa deezen uitflap gaat liet Verhaal voort met te vermelden, wat 'er by en naa het inrukken der Franfchen
gebeurde: wanneer by de gepleegde Ongeregeldheden niet
verzwygt, en een breed verflag geeft van het oprigteri
sier 1Vunicipaliteit, en de mislukte aanftalte tot een Club.
Wyders vervat dit gedeelte bet gedrag der Franfchen,
toen
ER
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toen de Nederlaage van DUMOURIEZ bekend werd -, als
mede de weder overgave.
Hier aan hebt de Schryver een nader verflag van de
Verrigtingen der Municipaliteit, „ die," fchryft by „ u;t
de braaffle en verf}andigfte Burgers beflondt, en voor lapt
nut en behoud der Burgerye te veel gedaan heeft , om
diet door ieder Burger van Breda met een dankbaar aan
vereerd te worden. „ Immers het was gecne ge--denk
ringe zorg (zegt zeker Scbryver, van hun fpreekende )
in Bene overheerde Stad , die, zo veel liet burgerlylke
„ betrof, ten eenemaale aan de befcheidenlheid van d:eu
Vyand was overgelaaten, de hand te blyvcn houden
aan de uitoefening van den openbaaren Godsdienst, -„ aan de algemeens veiligheid van Perfoonen en Bezitaan de publieke Inkonif}en, ein..aan de datingen
gelyl:fche uitgaven, die in dit tydsgewnicht gansch niet
gering waren." Voeg 'er by, dit alles zo te doen,
dat dc geheele Burgert' en ieder Binger in 't byzonde
daar over voldaan was, en tevens de Franfche s, die het
in hunne magt hadden om de Burgery ongelukkig te inaakeni, zo te bejegenen, dat ook deezen Beene weezenlyl:e
oorzaak tot klaagen werd gegeeven, zelfs clan niet, wanneer derzelver eifchen afgeflaagcn, hunne poogingen te
beer gegaan , en hunne oogmerken veredeld wierden. "
En dit is alles nogthans , zo veel nmogeïyk, gefchiedt ,
gelyk met de Rukken getoond wordt.
Voorts treffen wt' een verlag aan van 't geen in de
fierno;ncne Stad gebeurde, na het intrekken der Hol/a,^,
deren. Het ophaalen en op het Stadhuis brengen van de
Leden der 31unic.ipaliteit en een goed aantal Burgers.
Van de Leden der Municipaliteit zegt hy, dat zy uit
bun Arrest ontfláagen werden, naa dat zy alvoorens zich
pp eens mannelyke wyze verdedigd en betoogd hadden,
dat in hun Gedrag niets gevonden werd, dat niet ftrookte
met de tlriktfte regelen van Eerlykheid en Vaderlandsliefde. „ Wat toch,' fpraken zy, „ zonde 'er van de Stad
en Burgert' geworden zyn , indien wy, indien na ons
„ alle braave en verftandige Burgers zich onttrokken
, hadden aan den lastigen post, die ons door onze Me„ cleburgers werd ops;edraagen? Zekerlyk dit, dat of de
„ hanclhaaving der Wetten, zo nuttig voor het be.fan
en dc welvaart van elke -klaatfchappy, geraakt z.. a.' n
,zvn in de magt der geineenile en onkundigfte lieden,
of 4.t onze Overwinnaars ons Vreemdelingen, van
„ on-
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onze wetten en belangens onkundig, tot Regenten had, den gegeeven; in welke beide gevallen het , met vey
„ veel zekerheids , te duchten fiondt, dat, of eene on, derdrukking, die de Burgers tot het been zoude af;, knaagen en uitinergelen , of eerie geheele Regeering loosheid en verwarring, de plaats der wetten, hoed-a,, nig (he dan ook waren, vervangen, en den ondergang
„ der g anfche Burgery ontwyfelbaar ren gevolge hebben.
Zoude.
„ Uit aanmerking van dit een en ander, hadden zy be„ Ilooten, dat zy niet alleen veyheid hadden, maar zelfs.
verpligt waren, .om de hun opgedraagen post te aanvaarden , en de belangens der Burgery, naar 'vermoogen,
, voor te liaan en te bevorderen. Verder hadden zy
,, zich hier in zo gedraagen , dat zy niet fchroomdcru
„ hunne handelwyze, die uit de gehouden notulen en aantekeningen der Municipaliteit konde blyken , voor huts,
;, Ed. Mog. ja, voor het oog der ganf^he weldenkende
Natie, en van iederen onpartydigen bc-oordeelaar, open
te leggen.
„ Wat eindelyk betrof liet afleggen der Burgerhelofte;
dat zy dezelve befchouwd hadden, en nog befchouwden , als niets bevattende, dan de Plichten , die ieder
eerlyk Man, te betragten hadt , en wier voorfchriften
en betragting in geenen deele firydig waren, maar in.
tegendeel rechtil'reeks overeentfieinden, met de G r ond
gvettige Conjitutie van ons Vaderland (*), welke mec„ ving zy onderfteunden met de uitfpraak van den Fleer
Raadpenfionaris VAN DE SPIEGEL, betreíffnde de Vty„ heid en Gelykheid van Maatfchaplyke Rechten in. ons
Vaderland , te vinden in twee brieven, van deezen
fchranderen en kundigen Staatsdienaar aan den Gene„ raal DUnzoURIEZ (t). Daarenboven niet de uitfpraak
van Hun Horig Mon. zelven, dieswegens gedaan in
?, den uitfchryvingsbrie voor de Bedeftonden, in, welken
sw zy
(*) „ Door de ihenaaming van Vaderlrtnd verklaarden zy niets
„ anders te v, ran, dan de Zeven 1 erëenigde Provincien, die

„ onder de Regeering der H. H. []oeren Staaten waren, en

„ die zy. niet tegen(taaude zy door de raagt der wapenen Waren afgefcheurd , voor hun Vaderland bleeven erkennen."
(t) Zie Bylage , Lette:- T. No. i. en Letter T. No. 2. De
eene Brief is van Dt1our1ez aan VAN ne srtaG£L.,
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,, zy Vryhcid en Gelykheid van Maitfchaplyke Rechten
verklaaren de waare gronden van onze Con!t.itutie
„ te zyn.
Weshalven zy beggreepen, dat zy, door het doen dier
„ Burgerbelofte, den ted, dien zy als Burgers van . Ne„ derland gedaan hadden, of verondertield werden gedawn te hebben, veeleer vernieuwd en bevestigd, dan
„ gefèhonden en verbrooken, hadden; en dat hun dit,
„ derhalven, even min als het op zich neemen der Verteget}woordiging en Handhaaving van de Wetten, fchul„ dig en fl^afbaar kon maaken."
Alle de Leden der Municipaliteit werden door eend
Conimisfie uit den Ed. Mog. Raad van Brabant op het
Stadhuis ontboden, alwaar zy, naar luid van 's Schry
onfchuldig en verder vats-vershal,nit or
allen rechterlyk vervolg vry verklaard, maar ook ' daarenboven bedankt werden voor de goede zorg, die zy.
voor de belangens der Stad en Burgery gedraagen; had
den: en werd deeze Verklaaring en justificatie , in hun
byzyn, van de puye van het Stadhuis, op het plegtiglle,
voor ieder Lid afzonderlvk afgekondigd , en vervolgens
daarvan aan ieder Lid Copie Authenticq ter hand gefield.
Met de aaneengefc.hakelde befchryving van het gevan-.
gen neemen en ontslaan der Burgeren de tydorde ecnig:
zins voorbygeloopen zynde , keert de Optteller deezer
byzon,derheden weder tot den dag van het binnenkomen
der Hollanderen.
De fcihets, hier opgehangen, van het voornaamfte, iij
omtrent drie maanden tyds te Breda voorgevallen, ci
meestal ge;lzafd door oorfpronglyke Bewysi{ ukken , en
niet weinig op eigen ondervinding fteunende , is zodanig dat de Schryvcr ten clot daar van moge betuigen:
„ Deeze fl bets zal ttofre genoeg bevatten en aanbieden,
om een algemeen denkbeeld te kunnen vormer, ze
„ van het gedrag van de Franfclien onze hyandcn , als
„ van de hol/anders onze Frienden!"
-
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Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden ; behelzer^de het Yèrvolg der Befchs yving van het Landfchap
^Urenthe. Tweede Stuk, Te 4mfierdam, Leyden, Dord,
en Ilarlingen, by J. de Groot, G. Warnars, S. en J.
Luchtmans, A. en P. Blusíé en V. V. d. Plaats. In
gr. 8vo. 177 bl. Behalven de Tafelera.

wv ons, by de aankundi.
Niet zeer voldaan betoonden WY
Befchryving van
ging van het Eerfile Stuk
Drenthe, over de Schikking daarin gehouden (*); meet
hebben wy aan te merken op dit Tweede Stuk. Reeds hadt
de Schryver, in het Eerfile Stuk, niet weinig van de Na
Historie deezes Landfchaps gezegd, en in Bene-turlyke
Aantekening, bl . 177, beloofd, in een Aanhanger .el, iets
te zullen geeven, 't welk tot een Bydraage der Natu u rIyke Historie zou kunnen dienen. Hier uit beftaat dit
Tweede Stuk meerendeels ; en hebben wy niet kunnen
naalaaten, ons te verwonderen over de Stoffe daar in begrcepen. Wy moeten dezelve aanduiden, om onze Leezers te
onderrigten, wat zy hier al aantreffen , 't geen zy zeker
in eene Befchryving van Drenthe niet zouden verwagten
of zoeken, en, onzes bedunkens, daarvan geheel vervreemd is, fchoon Drenthe nu en dan 'er in te voorlchyn komt.
Dit Stuk vangt aan met het Derde Hoofdfluk; en de
Eer/ic 111deeling voert ten opfchrift : Befchryving van dg
G,cherheyde; tot een voorbeeld voor zulke Gewesten, en byzonder voor het Land/chap Drenthe, waarin nog Heydevelden en Ongehaavende Gronden gevonden worden. De
gchcele Gefchiedenis der Paltzer Emigranten, die op de
Goc/ierheyde , als Bene Volkplanting, zich nederzetten ,
wordt hier verhaald, zo in 't geen tot den Landbouw als
anderzins behoort. Men denkt, dit leezende , niet om
Drenthe, maar om de Landftreek tusfclien Gocli en Cleve.
Het oogmerk, om aan te toonen hoe men on ehaavende
Gronden vrugtbaar kan maaken, is te pryzen ; doch veel
is 'er in gevlogten 't welk daartoe niet behoort.
De Tweede 4fdeeling behelst eene I3ydraage tot de Gcfchiedenis van den Dampkring; of Bericht wegens de nitmi•erk-

(*) Zie onze Letteroef. voor 1794, W. ,,g
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cr/ alen van ecn buitcngelvooncn Nevel of Damp, in da'
Zo;rzer des ,laars 1783, in liet Laadfchap Drenthe, waargenoNnen. — Waarneemingen, op zichzelve niet te wraaken;
doch in eene Landfchaps Befchryving tot eene te groote
lengte uitgerekt.
Meer bepaald tot 's Schryvers taak behoorende, is de
Derde . 4fdeeling , .Bevattende ecnige Sterf- ert Geboorte
dezelve ;zet dc leevende Bc--lysten,rivgkan
woondeus van Benige Krarfpelen, in hetLandfchap Drenthe gelegen. Hy. merkt op : „ Niemand, denk ik, zal durven
tegenfpreeken, dat zulk een Gewest den naam van ge,, zond verdient, alwaar het getal der jaarlykiche Sterf,, gevallen, vergeleeken met dat der leevenden, over Benige achtereenvolgende jaaren door elkander berekend ,
kleinder bevonden wordt dan in 't algemeen elders
plaats heeft. De Heer HALLER moge onze Gewesten
Batavia infalubris & brevis &vi, dat is, liet ongezond
en kortleevend Batevie, en een Franschman dezelve un
„ Pais jlerile & nial Juin, of een onvrugtbaar en onge;, zond land, noemen. De hier bygevoegde Lysten zul„ len genoegzaam beflisfen, welk Benen naam het Land.' schap , ten dien opzichte, verdiene." Deeze Lysten',
niet zeer veel naauwkeurigheids opgeileld, worden agteraan
gevonden.
„ Een Lyst," „ fchryft hy, onder andere, „ der lee„ vende Periounen , die in elf Karfpelen , hoofd voor
hoofd, geteld zyn; insgelyks eene Lyst van het gemis'..
delde getal der overledenen, en van dat der geboorenen,
uit de bvzondere lesten der Kartpelen getrokken; mits, gaders de bcrekcnzng , hoedanig liet getal der afgeltorvenen en der geboorenen jaarlyks ílaat tot dat der lee„ vende Inwoonders van het Landlchap; wyst uit, dat het
getal der jaarlykfche fterfgevallen tot het getal der lee„ vonden, door een genomen, laat, als, na genoeg, i tot
, 4I-, zo dat van ieder duizend .Inwoonders , door malkander, over het gcheele Landfchap genomen, jaarlyks,
ten naasten by, flegts 24 f}erven: en het getal der laar„ lykfche geboorten zal men over deeze elf Karfpelcri,
„ door malkander berekend , tot dat der bewoonders be„ vinden te laan als r tot 382.
In het Karfpel
„ Kockangetr ílaan de flerfgevallen tot de leevenden als
i tot 5-, zo dat , in die plaats , nog geen zo vats
„ de i000 jaarlyks fterven; een verfchynzel waarvan men
„ weinige voorbeelden zal vinden."
Hierby voegt de
SchryT-

VA I DRENTHE,

`.7Í

Schryvcr eene nafpooring, hoe liet elders met dceze even-

redigheid in ons Vaderland gelegen is.
In de elf naauwkeurig getelde Karfpelen bleek, dat elk
Huisgezin meer dan 5 Perfbonen bevatte. Eindelyk onderrigten ons deeze Lysten, „ dat over 't al^einecn in het
,, Landfchap meer menfchen gebooren worden dan fier„ ven; ten opzigte waar van de evenredigheid, over meer4, geteelde elflíarfpels, ftaat als _i; tot 230. Zodat 'e
,, in dezelve, door een genomen, jaarlyks, na genoeg, 17
„ i-neer gebooren worden dan herven , 't geen voor ieder
„ Karfpel, door malkanderen genomen, i l Geboorten meer
dan tterfgevallcn geeft." De Schryver besluit dit
uitgewerkte gedeelte met een algemeen Voorschrift, hoedanig volledige Geboorte- en Sterflysten dienden ingerigt
te worden. Aan alle de vereischten, hier ter vohnaaktbeid opgegeevcn, denken wy dat bezwaarlyk zal kunnen
voldaan worden , althans niet in uitgeflrekte en bevolkte
Plaatzen.
Verder dwaalt de Schryver buiten Drenthe, als lly, in
de Vierde 4fdeeling , zich tot de Veenwording bepaalt;
en 'er, behalven 't geen tot de Drentfche heenen behoort,
het gcheele gefchillluk wegens den Oorsprong - der heersen
in behandelt ; tot welks naagaan wy den des begeerigeni
Leezer tot het Werk zelve wyzen, waarin hy veel om
Geleerdheid, Oudheid- en Natuurkunde, zal ont--halsvn
moeten, in de Befchryving van Drenthe niet te voorzien.
Nog verder gaat de Befchryver van huis in de I/yfdc
Afdeeling, Behelzende Benige bedenkingen over de herkomst
der Steenen en Verlieeningen; benevens Bene Schets deezer
Voort bren zelen, die in het Landfchap Drenthe gevonden
Worden. tn de algemeene fchets der Natuurlyke Historie
van het Landfchap Drenthe, merkt hy, met den aanvange, op, zyii de voornaamile Steenfoorten, die aldaar ge
worden ,met een woord opgenoemd ;by herhaalt ze,-vonde
en voegt 'er nevens : „ By verfcheiden Mineralogisten,
„ of Schryvers die over de Delfiloffen handelen, kan men
de uitwendige kenmerken, en by eenigen derzelven de
eigenfèhap pe n,het gebruik en de nuttigheid, deezer Steen„ foorten befchreeven vinden; om deeze reden houd ik het
„ voor onnoodig, deeze Afdeelin met de beichryving van
„ dit alles te bezwaaren. Met uit alles oordeel ik het niet
ondienflig, eenige algemeene en byzondere aanmerkingen,
„ deeze Steenen betreffende, te laaien voorafgaan."
Na z
,
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Naa hiertoe acht bladzyden bef^eed te hebben, gaat by
voort: „ Wat nu aangaat de herkomst, de plaatslyke om„ ftandigheden , en de betrckkelyke vertchynzelcn , van
„ deeze natuurlyke voortbrengzelen, hier omtrent iets met
volkomen zekerheid te willen bepaalen , zonde ontwy„ felbaar een ydele pooging zyn. Intusichen is het niet
„ ongeoorlofd, daar de zekerheid ontbreekt, met waarfchynlykheden raad te plee g cn , en zyne gistingen, tot
„ nader onderzoek, voor te draagen ; mits dezelve geene
„ overdreevene en tegen welbevestigde getuigenisfen flry„ dende onderfiellingen behelzen.
„ Schreeve ik in een minder verlicht tydperk, waarin
de nieuwsgierigheid en onkunde door fstbelen konden bevredigd wonden , ik zou van STRABO kunnen gebruik
„ maaken, welke aantekent, hoe JUPITER, ter gunfie van
„ HERCULES, wanneer dien Held Schichten ontbraken,
Steenen deedt regenen , om met dezelve her Ligur ifche
Leger te beitryden.
,, Met ter zyde felling van zulke tastbaars verdicht
zelen, wil ik liever eenige verfchillende begrippen van-„
„ beroemde Geleerden, over deeze verfchynzelen, byeen„ zamelen, en , nevens myne ingevlochtene aanmerkin,,

-

„

gen,

en

verdere bedenkingen, aan

het

oordeel

van

kun -

„ digen onderwerpen."
Hierop ondergaan de Stelzels van WOODWARD , van
$URNET, van LEIBNITZ, van WHISTON, Van BUFFON, Vla
PICOT, van BERTRAND en BURTIN, de nlonflering. -

Dan eer by zyne bedenkingen over het Stelzcl des laatsthemelden, in het VIII Stuk van TEYLER'S Tweede Genoot/chap te vinden, en vervolgens zyn eigen gevoelen, mededeelt, keert by zich meer bepaald tot eens g isfing , die
tot de herkomst der Steenen, die in het Landfchap Drenthe
gevonden worden, betrekking heeft, en gaat de gisfing te
keer , „ dat onze c*.eenbrokken en Verfteeninoen. oor
ukken van Noordfche Rotzen en Beddin--„fpronglykei
, gen zyn, die, ten eenigen tyde, door de tusfchen gele,,

;en Noordzee , herwaards

zouden overgevoerd

zyn

Dit met duotige bewyzen wederl.egd
geworden."
hebbende , brengt by ter
aane „ de Cosmogoni„ fche verfchynzels, -die, door den Heer BURTIN, als zo
„ veele bewyzen voor Pr adamitifche Aardklooten, worden opgegeven, en die tevens zouden kunnen bewy-

de

oorzaak daarvan niet

kan of moet gehouden worden."

Eer by liet gewigt

zen, dat

de

Zondvloed voor

VAN DRENT1E. Ti

tvigt deCz r door den Schryver geopperde fehyizir'yzen
geheeten ter toetze brengt, laat by oenige aanmeikin&cn
voorafgaan, ƒtrekkende om deeze beoordeelmg, die etter
vry lang is, merkelyk te kunnen bekorten, Waarop voorts
de geheele Afdeeling bykans befteed wordt in eerre Wederlegging van BURTIN, met enkele hier en daar tusfchen
gevoegde bedenkingen, die tot Drrenti e betrekking heb
ben; en dieoien, om zyn gevoelen, dat dc wederzydfche
omwenteling van Land en Zee, 't welk hem van alle Stel
voorkomt, te ffaaven. Een (e--zelshtanmykf:
voelen, 't welk by egter niet kan ontkennen van zwa.!righeden ontheven te zyn, zwakzrigheden, welke hy,
op zyne wyze, uit den weg zoekt te ruimen.
Te midden van al dien CosmogoniJchen twist, Drenihe als
't ware by de Pr zadamiten, waar over hier ook gehandeld wordt, en die niet weg konden blyven in het han
BURTIN, uit liet oog verlooren hebbende, komt-delnovr
de Schryver tot liet laatfile gedeelte zyner voorgei}elde
taak , „ de fchetswyze opgave der Verfteeningen, die men
in het Landfahap Dre ithe ontmoet."
Men kan den Schryver geen betoonden vlyt, geent
uitgei{ rekte beleezenheid, ontzeggen ; maar hem een oordeel, daar aan geëevenredigd, toe te kennen, zou meer
zyn dan het Deel voorhanden ons toe geregtigt.
Wat wy meer van Drenthe te wagten hebben , of
wat de Schryver, van dit Landfchap handelende, ons zal
gelieven mede te doelen, weeten wy niet. Maakt by
dusdanige AmhaIagzels op het geen 'er in het Deren- eri
Plaantenryk voorkomt, dan is het Werk by lange na nuf;
niet af.
-

Ee?aig Berichten omtrent de Pruisfafche, Oostenrykfche en
Siciliaan/cl e Monarchien , benevens fommige daar aan
grenzende Staaaen. Tiveede Deci In 's Gravenhaags by
I. van Cleef, '793. In gr. 8vo. 27_ bl.

i

et den Vryheer van DALEM, en diens Egtgenoote,
begeeven wy ons weder op Reis (*), in het vooruit
veel onderhoudends, leerzaams en vermaakends,-zigtvan
te

(*) Zie onze Altem. Vadert. Lenteroef. voor 1794, bt. 459•
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te zullen aantreffen; den weg uit Saxen, na Praag neemende.
By het bezigtigen dier Stad, was een der Gebouwen ,
die, wanneer men van de Brug in de oude Stad komt,
het fpoedigst in de oogen vallen, het Theologisch ,Scrnina
rium, door Keizer JosEEH DEN 11 opgericht; de aan
merking, daar by gemaakt, trok onze aartclagt. De Heer
MEERMAN fchryft : „ De beroertens, door welke wy
enige Jaaren herwaards het ongelukkige Brabant ge„ fchud zagen, hebben, gelyk ieder weet, geen andere
bron, dan deeze zelfde Seminaries, gehad ; doch het
„ Boheen2jU;e Vols: was ryp voor hervormingen in he
Godsdienílige , terwyl de bygcioovige Burgers van
„ Leuven en van diaiirerpen no onder het juk van Geest„ Tyke dwinglandy gewillig geboo en gingen. In plaats
„ dat ieder Bislchop, volgens dc gebruiken der Roomíche
Kerk, zyn eigen Kweekfchool `hieldt binnen de grenzen van zyn Diocaefe, en den dol eliiigen, die zich
tot den Priesterítand toewydden, aldaar de grondbegin„ zelen, die het hein gelustte, kon mededeelen, hoe
„ zeer die ook, ten na-deele der Kroon, den Myter be,; gunftigden, richtte de doorzigtige JosEPI3, in alle zyne Staaten, Kweekfchoolen op, in welken alle toeko,, mende Geestlyken eener Provincie by elkander zou„ den woonen, en door Waereldlyke Priesters (in Bo„ Henan nog daarenboven onder opzigt des Senaats van
„ de Praag léhe Univerfiteit) onderricht, en tot hunnen
tand gevormd zouden worden. -- Men zag hier reeds
„ de heilzaamfe vruchten van deeze fchikking, die aan
„ het ganfche Ryk een nieuw Gepacht van onbevooroordeelde Mannen tot den dienst des Altaars beloofde,
„ en 'er verhief zich geen enkele item, dan die van hun
,, die een tegentrydig belang hadden, om de vernietiging
„ des algemeenen Seminariums te begeeren , toen de dood
des Keizers op eens aan deeze weldaadige fchikkingen
„ den bodem insloeg; want LEOPOLD, die zyne verloo„ rene Nederlanden te herwinnen hadt, en aan de Kweekfchoolen, de voortbrengzels van zyns. Broeders vernuft,
,, zo zeer niet verfiaafd was , of by wilde voor derzelver
gemis wel de erfenis zyner Voorouderlyke Staaten te
,, rug koupen, maakte de herftelling der oude fchikkingen
in dit opzigt tot zyne ecrfte Regeeringsdaad; en zonder
dat ik durve betlislen of by vreesde dat men hem aan
„ de
.

,,
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;, de Schelde niet vertrouwen zoude , zo by niet aan de
oevers van den Donau en de Afoldau op denzelfcleii
voet te werk ging , Ichafte by door zyne geheele Mo;, narchie de algemeene Seminarien af, zo dat de Jon
„ gelingen van de drie andere Boheernfche Dioccefen we„ der na hunne voorige Kweekiëhoolen te rug moesten
, keeren, en die van het Praabger Kerkgebied alleen in
het gebouw gebleeven zyn; nog wel, gelyk het fcheen,
onder het beduur van Waereldlyke Priesters ; doch
„ deeze gansch afhangelyk van den Aartsbisfchop en zy„ nen invloed. Geene voorftellingen hebben den laatst
overleden Keizer daar nsa meer kunnen overreeden om
„ hier veranderingen in voor te neemen; en indien zyn
Zoon, in liet fchool van josErx opgevoed, de voet;dap„ pen deezes geliefden Ooms niet by voorkeur boven de
vaderlyke verkiest te drukken, zal door het ganiche
„ Oostcnrykfche Gebied de oude geduchte Magt der Bis„ fchoppen tot op volgende Gedachten worden voortgeplant."
Met genoegen treft men hier het verflat; aan van de
voorregten , welke de Proteilanten thans in Bo/zemen genieten, ingevolge van het Tolerante Edjd van Keizer
JOSEPHUS ; de Aflaat, welke de Vryheer Van DALEM hem
deswegen verleent voor andere Staatkundige zonden, laaten wy voor zyne rekening.
Doch bevoorrechtte JOSEPHus de Protefl anten dermaate
als wy hier vernield vinden, min )unflig dagt die Keizer,
volgens onzen Reiziger, „omtrent eenige DelstifclieFamilicn,
„ die zich in een gedeelte van dit Koningryk onthouden.
Hier vergat zich de man, die alles maar zyne heilzaame, fomtyds wel eens naar zyne eergierige, oogmerken
„ dwingen wilde , zo ver , dat zelfs lichaanllyke ftraffen
„ hem niet ongefchikt toefcheenen om decze afgedwaalde
fclhaapen te rug te brengen. De uitkomst, gelyk van
,, alle poogingen van denzelfden aart , beantwoordde wei,, nig aan zyn doeleinde. Men meent, dat deeze
„ Se&e eer den naank van j1braliarniren als van Deisten
„ verdienen zoude, te meer, daar zy de Boeken des Ouden Testaments nog wel onderzoekt; hunne betrekking
a tot de 7ooden , door dit Koningryk in zulk een aantal
,, verfpreid, fchynt hen van den Chri.ctlyken Godsdienst in
„ het aanneemen der Euangelifche en Apostolifclie Schriften
„ te hebben afgetrokken; uiterlyk iiitusicbein houden zy
"

-

,

„

zich
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, zich by de Gemeentens , tot welke de plaats hunner
;, wooninge hen van zelve rangfchikt."
T^eenen is de tweede, Hoofdilad , in welke ons de Rei=
tiger brengt. Veel is 'er over dezelve geíchreeven , zeer
onlangs over gefchreeven; en verklaart de fleer MEnRM AN, „ dat by zich niet zal vernederen tot den letterkundigen diefïdal, om een zyner Voorgangeren uit te
„ fchryven , zelfs niet met aanhaaling van liet boek
een zo verveelende taak op den hals te laaden. Het
,; voorregt eens Reisbefchryvers boven zo veel anderen,
„ die het Publiek met herhaalingen lastig vallen, is tog
„ eene reeds dikwyls behandelde zaak op nieuws te mogen
„ en te durven behandelen; niet alleen om dat men weetel
„ wil , uit welk een oogpunt een voorwerp in 't byzon„ der door Hein befchouwd wordt; maar ook, om, door
„ verfcliillende oordeelvellingen vereenigd, in staat gefteld
,, te worden tot het beflisfen wat waarheid zy."
Dceze Zetel der Oostenrykfche Mo;aarchie is, wanneer
men alles by elkander telt, omringd met vier-en-dertig
Voorfteden ; onder welken flechts ce Lcopoldflad aan de
overzyde des Donuu's, of liever van een van deszelfs armen 4
ligt, en over Bene onaanzienlyke houten brug toeganglyk
gemaakt is. „ Het eigenlyk IVeenen, nog deeds in zyne
Vestingen ingefooten, heeft Hechts een middelmaatigen
„ omvang. Men kan de Wallen ligtlyk in 14 van een
„ uur overwandelen ; de Voorfteden daar en tegen, met
„ elkander door linien omringd, ílrekken zich zo verre
„ uit, dat men misschien een uur of vyf zonde moeten
beiteeden met de rondte derzelver te doen, Niet meer
„ dan 1324 huizen bedekken den grond der Moederflad,
„ terwyl haare Dogteren met elkander 4550 kunnen op„ tellen; de eerie hoog opgetimmerd en sterk bewoond,
„ zo dat 'er ten minften twee of drie door eene enkele
;, Familie alleen gebezigd worden , duur by gevolge in
„ aankoop en in huur, en, aan den Keizer, Bene zwaare
„ belasting voor de eerfte Verdieping , die hem weleer
in eigendom toebehoorde, opbrengende, de laatfte laa„ ger gebouwd , beter koop in prys, en veelal door tui„ nen veraangenaamd."

Zeker Schryver fchat het getal der Inwoonderen deezer

I-Ioofditad, de Voordeden medegerekend, op de foal van
254,261; waarvan, wanneer men het Garnifoen, de. Geest
lykheid, de Grieken, 7ootlen en Vreemdelingen, 'er valen
af
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aftelt, Meenen zelve 52,053 en de Voorfleden 176,989,
of iets weinig meer dan het driedubbele getal der Moederflad , bevatten. De Vreemdelingen bereiken hier de ver
hoogte van _7,000. „ Ik zal ," fchryft do-bazend
Heer MEERMAN, „ niet op my neemea deeze vertcmlHe lende foramen te re tvaardigen, veel minder eve'nweLmy
voor 't gevoelen van den Ileer NICOLAI verklanrcn, die
;, de bevolking van P%eenen op eerie laagte, niet veel vara
die zyner Geboorteflad verfchillende , nederdrrikt. Ik
twyfel voor my geen oogenblik, of het eigenlvkee ff e „ nen bevat vlet verre van de 50,000 Zielen; 't is waar,
dat dit diep in de ;o Inwooners op ieder huis zou gegeven;
y , doch 'wanneer men ook de grootte derzelven ove aveegr,
„ met de menigte van Familien, die daarin huisvasten,
„ en het aantal van Dienstbooden , dat wen 'er in on„ derhoudt, zal dit getal zo overmaatig niet fchynen, eii
„ het gewoel der fl:raaten zal aan deeze Helling deli gee„ nen, die 'er getuigen van geweest is, nog liter geloof
„ doen (laan. Veel minder ki Int my het driedubbele getal
„ der Stedelingen voor de Voorfleden te colosfaal voor.
, Verfchcide reizen heb ik opgemerkt, dat dc Wcener„ courant, wanneer zy van de fierfgevallen verflag deed, ,
„ gehecle dagen noemde, op welken in de Stad zelve
,, geen Inenseh den tol aan de natuur betaald hadt, ter„ wyl de Voortreden telkens aannnerkelyl e I,ysten deczer verhuizingen oz)levcrden q "
Geen gering gedeelte van dit Boekdeel is aan dc Befchryving van Wenen toegewyd , en de voor eplaatflc
Inhoud kan dienen om met een opliag van het oog aard
te wyzen , op welke byzonderheden zich 's Reizigers
aandagt meest vestigde ; alles is niet even belangryk ,
doch alles onderrigtende. Wy verkiezen, al het andere voorhy flappende , met hem den Iïeizerlyï7en Botat.^iJchen Thin in te treeden, welke in Eziropn geen weergi
heet. ,, FRANCISCUS DE I, een beminnaar van maca
7^^
„ dan éélie weetenfchap, heeft dcnzelven aan ;eimei. Van
„ vergrooting toe vergrooting heeft by icdeit zyacn tegcnwoordigen ontvang bekomen , en echter nog niet
de grenzen bereikt, voor welken men hem vatbaar
keurt. De vermaarde srrCKFIOVEN was, zo :1, my
,, niet bedrieg, hier de eerde IIarti„l7auit„s; deszeïi Opmede een Hollander, Rond diep in de gunst
van josnpx, en ftierf flechts weinig turen vOc.r den
^, Monarch; deeze evenwel ontvin 'e„• nog he bericht
LrTT. 179g. -No. 2.
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„ van, en, naa in zyne finert over alle de noodlotti
„ heden, die zyne laatste oogenblikken verbitterden, te 1Teb;, ben uitgeroepen : Tout ce que j'aime me prec.0"%e ! te„ kende by nog met zyne veege hand een Penfioen
voor de Weduwe ; van deezen flortulanw is de te„ genwoordige een Schoonzoon en Discipel.
JosrPtz zondt hem met eenige andere Flotanisten
„ en Beoefenaars der Natuurlyke Historie naar Noord11merici!, de tPest-IndiJi'/e Eilanden, de Kemp en de
„ Oost -Ij2diën , om Planten en andere Voortbrengzelen
famen te Ieezen, en niet zich mede te voeren. Alles
, by eikander gerekend, vereenigt deze Tuin thans 18
„ IKasícn: zommige derzelven zo hoog en zo breed als
„ zy immer gemetzeld wierden, alle geheel met Planten
oegevald; in eenige plaatst men nog op byzondere Galdes Winters de potten, die men des Zomers
let
aan de Weener lucht durft blootftellen. In de meeste
„ Maslen wordt van onderen gcaookt. Een byzonder
ggedeelte des Tuins is alleen aan Kemp/Le Voortbren
zelen toegewyd, en niet onaartig aangelegd. Dit was
het laaifte werk, 't welk JosLP hier heeft latten vet,, richten, íchoon by liet niet voltooid zag. I,i.o„ POLD was zelve noch kenner, noch beminnaar, der Be„ taaie ; doch liet alles voortgaan op den voet, op vvel
„ ken zyne Ouders en zyn Broeder liet gezet hadden.
„ Van den tegenwoordigen Keizer en zyne Gemalin ,
„ die beide wederom aan de bevallige WVeetenfchap dei
„ Kruidkunde zyn toegedaan , is alles op nieuw voor
den Tuin te verwagten.
„ I-let getal der Planten, die then ot; er 't geheel hier
aankweekt, is onbekend. De Heer JAQt;IN, aan Wien
„ mets liet opperopzicht 'er over heeft *aanbevolen, houdt
zich bezig niet den Catalogus derzelven te vervaardigen.
„ De Palmboomen alleen maaken Bene aanmerklyl:er fchaa„ re uit dan ergens elders. De Cor ypha U;;abracol fora
„ munt daar onder, in grootte en lchoonhcid, uit. Ook
„ de Cicas revolu ta, of Svjo-f^z„n , die weezentlyli de
voortbrengt, heeft eerie rvzio•e gehalte. Uit
„ Mad ascar leeft teen 1lerwaards gebragt de Panda,, ntzs oa'oratisf,-;za ; een Paimhonm, waar van het blad
„ in de gedaante eencr wenteltrap ontloopt. Tot het
,, getal der nieuwe uit de _Lsurtien overgekomene, en zich
elders nog niet bevindende, of ten minften nog niet be, Mireevene, Gewasfen behoort, ander anderen, de Heii„
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s, liconia, aan den Pifang zeer gelyk; doch waarvan de
:, ftam om laag van een iteeviger weefzel, en eene meer
„ ovaale gedaante, is, terwyl haare bladeren, by dezelf„ de uitgebreidheid, niet, gelyk die des anderen booms
geboogen nederhangen , maar , door vaster íteelen
„ onderut, overeind worden opgehouden; ook de Phi„ kntus Speciofa , wier bloem en vruchten beide zich
in de rondte van het <'blad op den rand vertoonen.
„ In eene der Kasfen vliegen verfcheide lndiaanfche
„ Vogeltjes, die ook op de Keize, waarvan ik melding
gemaakt heb, zyn medegevoerd, en onder welken 'er
„ eenige van de aangenaamste gedaante en leevendiglic
verwen, die men zich voorstellen kan, bcipeurd wor„ den."
Graetz, Laibach, Mig cnfurt, .Triest, Lintz, Pasfau,,
Regensburg, (croon 'er meldenswaardige byzonderheden.
van vermeld worden, reizen ivy door, zonder ons op te
houden, om onze Leezers nog eenige oogenblikken te
Neurenberg te doen toeven. „ Ik weet niet," tekent
onze Reiziger op, „ wat zommige Reizigers verleid heb„ be de Vrye Ryksftad Neurenberg onder de ry der
„ flecht gebouwde Steden te íchaaren.. Zy heeft, by
„ haare uitgeftrektheid, meest ruime en vrolyke ítraaten,
en het ontbreekt haar niet aan eene menigte van goe-

„ de woonhuizen, allen van íteen, en die over het aige„ Ineen geen onbevalligen, fchoon hier en daar wel eens
wat bonten of ouderwetzen, gevel vertoonen; doch de
huizen zyn fpaarzaam bewoond ; en fchoon men bet
,,. getal der Inwooners nog op -,o,000 begroot ; fchoon
„ dezelfde industrie , die de burgeren van Neurenberg
„ altyd gekenfchetst heeft, nog steeds blyft voortduuren, en haar handel in Quincallerie-waaren nog immer,
„ met kragt , wordt voortgezet, zo dat het vertier van
„ Kinderfpeelgoed alleen zich tot filmerica uitifirekt, en 'er
„ geen arbeiders genoeg gevonden wierden om aan de
„ Commisfien dier kleine ineen fluitende Doosjes , die

men hier vervaardigt, te voldoen; niet tegenítaande

„ dat alles, is Neurenberg echter zeer van z5nle voorige
hoogte afgedaald, en heeft aan Burgers, en hier dcg mr
„ van zelfs an neering, de trefl-endite verliezen gedaan.
„ Het nabuurige Furth , het welk deels tot het g;',, bied deezer Stad, deels tot het Anfpcachfche en ],ám, bergfche, behoort, en waar allerlei foort van lieden, en
„ ook zeer veele Jooden, alles vervaardigden, wat men in de
,, floo1dF
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„ Hoofdflad inanuff&ureert. heeft 'er veelen wcggelo^t,
„ gelyk anderen weder elders neen getrokken zyn ; hoc
„ zeer zuik ene verhuizing niet dan niet te ruglaating'
„ van de helft van een ieders vermogen in deeze Ill ye
„ Stad gefchieden kan o Dan dit is de rampzalige in„ vloed , die een . Ariftocratifche en ertfelyke Familie, Regeeri lg op het geluk der onderdaanen heeft. Tè Fe„ ncticn, ten I,ninften , zo berucht door haare Republikeinfche D.winglandy,, deden honderden van Adelykè
,, Geflachteu niet elkander liet bewind van den Stat,
,, Maar: te Neurenberg zyn het flefhts weinige huizen,
„ in welken liet de Vader aan den Zoon , de Zooti
wedc • aan dell Kleinzoon , geleerd heeft,' de Burgereii
„ uit te zuigen. Niet alleen sleept ieder in zyn hol (want
„ de meeste dcezer F eir.ilien hebben talryke Aanverwatid-'
„ tea) de groote en kleine !hipten, die te zyner begee,, vinge Élaau; naar de drlikkerrdite Belastin én, zonder
„ dolt ieni-Lnd na kan ;aan, welke behoeftezns liet tog zyn,
,, die zulke fomnien verei chen , de dïukkendie belastin-,, gen , die ooit aan een geheel Volk wierden opgelegd
aan hier zeden jaaren in zwang ; zo dat de trap van
„ bevolking, waar op de Stad nog ílaat, en niet het afneeme;ide getal llaarer Inwoonereiï , ten voorwerpe
„ van verwondering firekken moet. De .Lofuyg of L'er, vaö^ c,i.rBeuer m;mt hoven dc overigen door haare hai',, digheid uit. Een ieder Burger moet jaarlyks op het
„ Stadhuis zyn geheel vermogen, het beflaa dan ook waar
„ uit het wil, komen aangeeven en bezweeren ; en de fom ,
„ die uit de i itresfen daarvan in de inhaalige fchatkist
„ geflort doet orden, bedraagt omtrent een derde van
het geheel ; zelfs van renteloos " liggende Capitaalen
„ worden oenige Procenten afgevergd, Men verlang„ de met drift, dat eens Bene Keizérlyke Comniisfie ifs
„ deeze Stad de orde en hillykheid mocht komen herftellen, en van de Raadsheeren rekenfchap over hun' be„ ihtiur konen afvorderen (*)."
(*) „ De oniangs aangekondigde 13ankbreuk deezer Stad
,, zal deeze Comn,isfie waarfchynlyk verhaasten, terwyl ze, bq
,, 't geen ik omtrent het drukkend beffuur gezegd heb, ook
;, de leevendigde bewyzen val een hecht beftuur openbaart."
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'abelen en Vertelfels , naar het Fransch van den Zeere nE FLoRIAN , in Nederduitfche Yaerzen gevolgd. Eer fte Deel Te
flivflelaa,n, by de Erve Cwfar Noéi Guerin, 1794. 13e, ;alvers
het Voorbericht, lo4 b6. in gr. lavo.
wie den geest van
, uit zyne overige SchrifA lten,
kent, . zal zich gemakkelyk overtuigen, dat zulk een
FLORIN

Dichter, wanneer hy zich op de Fabel toe wilde leggen, ill
dat vak, ongetwyfeld, iets uitniuntends leveren zou. En dit
heeft hy, in de daad, volgeus het eenpaarig oordeel van alle
kenners, in dit Werk gedaan. Hy heeft , in en buiten zyn
Vaderland,, door dezen zynen arbeid, voor zich zelven eene
blyvende eer" verworven, en aan honderden Leezers menig aan
nuttig uur bezorgd. Die geenen ouder onze Land--genam
genooten, derhalven , welken dit boeit in het oórfpronglyke
niet leezen kunnen, hebben zeer veel verplichting aan de iieeren A. L. BARBAZ en b. o. WITZEN GESSBErK, (die zich, door

de ondertekening van het Voorbericht, als de Vertealers heb
doen kennen,) voor de pogingen, die zy hebben aange•-ben
wend, om hun den Franfchen Dichter, zoo als hy is, te wees
ten verheven en fierlyk, onder eene eenveuwige gedaante, in
hunne taal o ter te leveren. Een ieder, die weet, wat het zy,
een' Dichter te vertaalen, vooral een' Fabeldichter, erg wi
een' Fabeldichter zoo naif als FLORIAN , zal gemakkelyk hevroeden , dat ook de bekwaaimtle Vertaaler, met den besten
wil, hier echter altyd verre beneden liet oorfpronglyke, moet
blyven. Het is bnmogelyk, dat niet hier èn daar een fyne trek
verlooren zou gaan , dat niet zomtyds de bevallige kortheid
van het oorfprbnglyke in de navolgiiig vara den Overzetter
onkenbaar zou worden. De Vèrtaalers zullen zelven niet be.
weeren willen, dat hunne arbeid boven het algemeen lot van
zulke ondernemingen verheven is. Mn moet h n echter het
regt doen , van te erkennen, dat hun werk genoegzaame blyken draagt an de vlyt, waar snede zy dezen taak tot dus
verre hebben bearbeid , ep dat zy daar in , over het algemeen, vry wel geflaagd zyn. In plaats van ons in byzonderheden in te Iaatén, willen wy liever her kundige gedeelte
onzer Lée2ers zelven laaien oordeelen over de twee volgende
proeven , waar by wy ten dien einde het oorfpronglyke vail
FLOMMAN vooraf zullen zenden.
Zyiie eerfile Fabel i:
LA FABLIL ET LA Vi R(TÉ,

La vérité tante vue
Sorlit tin jeur de fan puit;
F3
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Ses attraits par Ie terns étoient un peu détruits;
3'eunes & vieux fuyoient h fa vue,
La pauvre vérité refloit l morfondue,
Sams trouver un afyle, ot) pon volt habiter.
.4 fes yeux vier:t fe préjènter
La Fable richement vétue ,
Portaïit plumes^,^ diasnans,
La plupart faux, wals tres - brillans.
Eh! vous voila! bon-jour, dit -elle:
Q,ue faites • vous ici, feule , fur un chemin !
La vérité répond: vous Ie voyez, je gele.
4ux pasfans je dernande en vain
De me donner une retraite;
.7e leur fais peur à tour. Hélas! je le vols bies ,
Vieille femme n'obtient plus zien.
Vors étes pourtant ma cadette,
Dit in Fable, & fans vanité
Par - tout je Tuis fort bien refue.
Maus ausfi, dame vérité,
Pourquoi vous montrer toute nue?
Cela n'est pas adroit. Tenez, arrangeons noels;
Qu'un mérne intérét nous rasjemble:
Venez Jous mon rnanteau, nous marcherons enferrtbls.
Chez Ie Page, n caufe de vous,
9e ne ferai point rebutée;
A caufe de rooi , chez les foul
Vors ne Jerez point maltraitée.
Servant par ce meyen chacun felon ron goat,
Grace à votre raifan, & grace rl ma folie,
l/ous verren , ma foeur,, que par . tout
Nous pasferons de compagnie.
De Vertaaiing luidt:
DI: rABIrL EN DE WAARHEID.

De Waarheid naakt , gelyk een eerstgeboren',
Rees uit haar put, een' tyd geleen;
Zy had, door ouderdom, een weinig fchoon verloren:
En jong en oud vlood angttig heen
Toen zy verfcheen.
De goede Waarheid was verfuft en heel te onvre@n,
En vond geene enkle hut haar ten verblyf befclloren.
Weldra komt aan haar oog ten toon
De Fabel , ryk gekleed, verfierd aan alle kanten
Met pluimen, en met diamanten,
Meest valsch, maar blinkende echter fchoog.
Ha! zyt gy daar? veel goede dagen:
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Dus fpreekt ze. Eilieve, zuster! zeg,
Wat doet gy hier, alleen op weg?
De Waarheid antwoord haar: Gy hoeft dit niet te vragen:
'k Verkleum van kouáe; ik fineek vergeefs aan elk, dat by
My huisveste: ieder fchrikt voor my.
Helaas! 't is my te klaar gebleken,
Een oude !loof word niet geacht.
Gy zyt, nochtans, myn jonger, naar ik reken,
]Hervat de Fabel weer, en, zonder groot te (preken,
Ik word zeer wel onthaald by 't menfchelyk gellacht.
Maar, jufvrouw Waarheid! uit war reden
Wilt ge ook zo naakt ten voorfchyn treden?
't Is niet zeer wys van u gedaan.
Zie daar, laat ons dit zien te vinden;
Laat één belang ons bei' verbinden,
Sla myne mantel om, en laat ons famen gaas,
ik zal, om uwent will' myn trekken
Geenszins by wyzen zien verfmaad;
Gy zult, om mynent will', by gekken
Ook niet veracht zyn, of gehaat.
En !heelende , op die wyz', dus elk naar zyn verlange*
Dank uwe redenkracht, en myne zotterny!
Vertrouw, myn waarde zus! dat wy
Ons gunstig zullen zien ontvangen,
Als ge in gezelfchap gaat met my.

De fpelling van de beide Vertaalers is verfchillende. --Beiden reden kunnende geven van de gegrondheid hunner aan.
genomen taalregels, kwamen zy overeen, dat niet de één zich
aan des anderen regels onderwerpen , maar liever ieder zyne
eigen fpelling behouden, zou: „ en uit dit verfchil (zeggen zy
„ in het Voorbericht) kan de Taalkenner, die 'er belang in felt,
„ ontdekken, wie van ons beiden deze of geene Fabel vertaald
„ heeft." Daar wy dierhalven deze aanwyzing hebben , vordert de billykheid , dat wy ook eene proeve geven van den
arbeid des anderen Vertaalera, en ook eene door hein vertaalde
Fabel, met het oorfpronglyke van FLORIAN , mededeelen. Wy
kiezen daar toe de volgende:
LE VIEUX ARBRE ET LE JARDINIER.

Un jardinier, dans [on jardin,
4voit an vieux arbre Jlérile.
C'ttoit an grand poirier, qui jadis fut fertile.
Aalst it avett vieilli: tel est potre defdjn.
F4
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Le jardinier i,2gP-at vent l'abhttre un natisi.
Le voila qui proud fa coignée.
Au premier coup l'arbre lui dit:
Refpec e mon grand ríge, & fouviens - tot du fruit
Que je t'ai donné chagiue année.
La mort va me faifr: je n'ai plus qu':tn infant,
N'asfasfrne pas un rnourant,
Qui fut ton bienfaiteur. 7e te coupe avec peine,
pond le jardinier, rnais j'ai befofn de bols.
Ré
,edors gazoulliant 4a la fois
De rasfgnols tine centaine
S'écrie : épargne - le, nous n'avons plus que lui;
Lois que ta femme vient s'asfeoir foes fan onabrage
Nous la réjouisforns par notre doux carnage;
Elle est féule fan vent , nous charmons fan ennui
Le jardinier les chasfe, & rit de leur requite.
Ii frappe an fecond coup. D 4 abeilles an cs%inz
Sort ausft-tot du tronc, en lui difant: arríte,
Ecoute nous; homme inhurnain,
Si to nous laisfes etc af le,
Chaque jour nous te dosaneróns
Un mie! délicieux, dopt to peur à la ville
Porter & vendre les reryons.
Y'en pleure de tetrdresfe,
Cela te touche -t-il?
Répond l'avare jardinier;
Eh! que ve dois•je pas a ce pauvre pair/er,
Qui ns'a noun dans via jeunesfe !
Na femme quelgrrefois vient ouir ces oifeaux;
C'en est asfez pour moi : qu'ils chantent en repos.
Et vous , qui daignerez augmenter man aij'isnce,
ye veux pour vous de fleurs fertmer tout ce canton.
Cela dit, it s'en va, frir de fa récompenfe;
Et laisfe vivre le vieux trant.

Conrptez fur la reconnois/ance,
Quand l'intérét nous en repond.
DE OUDE ECOM EN DE HOVENIER-

Een hovenier hadt, in zyn' tuin,
Een' ouden boom, fchier bladerloos van kruin;
Het was een peerenboom, die vruchten hadt gedragen
En ooftryk was in vroeger dagen ;
Doch by wierdt oud, en moest, als wy, dit lot verdragen.
De ondankbre hovenier wil, op een' zekren dag,
Drt.r
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Daar 1y zich van een byl voorzag,
Hein vellen; doch de boom zeide, op den eersten nag,
Heb eerbied voor myn hooge jaares !
Gedenk wat vruchten ik u jaarlyks deed vergaren.
De dood grypt me aan, wyl niy geen tyd meer overfchieta
Vermoord een' ftervenden toch niet,
Drie uw weldoener was! 'Ic Zou u ongaarne doden,
Antwoordt de hovenier, maar ik heb hout van noden
En op denzelfden flond
Iloort hy 't geroep der voglen in het rond:
Wy bidden u, dat gy ]teen toch laat leven,
Wy hebben niemand meer dan hem:
Wy zullen uwe vrouw, wil zy zich hier begeven,
Verheugen, door het zacht geluid van onze ftem:
Zy is doorgaans alleen, dan word' haar zorg verdreven.
De tuinman jaagt hen wech, en lagcht om hunnen wenseh;
Hy doet den tweeden flag: een zwerm van nyvre hyën
Komt aanílonds uit den tronk, en zegt: Toon medelyén,
En hoor ons toch, onmenschlyk inensch!
Wy zullen , laat ge ons deze woning,
U zo veel aangenaame honing
Verfchaffen , dat gy ze in de Stad
Verkopen kunt: wel nu! wat zegt ge, treft ti dat?
ik voel my in de daad bewogen,
Antwoordt de vrek. Ben ik al myn vermogen
Niet aan deez' boom verplicht, die met zyn' overvloei
My, in zyn jongheid, heeft gevoed?
YIyn vrouw kwam zomtyds, daar 't gezang haar kon bekoren,
De voglen ïn zyn fchaduw' horen;
Dit is genoeg voor my; zy zingen dan in rust.
Gy, die my meer gemak wilt geven,
'k Zaai bloemen, waar ge op rond moogt zwevers,
Dit zeggend', laat hy, van zyn zékre winst bewust,
Den ouden tronk in 't leven,

Ja, reken op erkentlykheid,
As zelfbelang 'er flechts voor pleit.

Ini^

M

I. BOSSCIIA

Initia Leétionis Scholastic 2e , of, eerffe Leesoefeningen voor de
Latynfche Schooien, edente H. zosscrre, J. U. D. ejusdemque
continuatio. Daventria:, apud 3. Leemhorst, 1794. 2 Stukjes.
8V0. 207 bi. behalen 't Voorwerk.
BOSSCIra ,

thands

in den post van Conrector
geleerde
te flarderwyk geplaatst , had , in den loop zyrLer onderD
wyzingen in de Latynfche Taaie, de gebreken van het onderwys in de laagere Clasfen der Latynfche Schooien leeren ken•
nen, en was daar door op middelen bedagt geworden , om die
zo veel mogelyk te verhelpen. De Samenfpraaken van Conde•
rius, die meer dienen, om het Latyn fpreeken in den daag.
lykfchen omgang te leeren, dan het verslaan der oude Schry•
veren., wier zeden en taal met de hedendaitglche zo zeer ver fchillen, en de Versjes van Dionyfus Cato , die eene armhartige Zedekunde , in nog armhartigec Verfen voorgedraagen , be
helzen,' kwamen hem ongefchikt voor, om het eigenaartige van
her Latyn te leeren kennen, em1 de Jeugd op eeae aangenaame
en leerzaame wyze te onderhouden. Overtuigd, dat ht waare
•der Latynfche Taaie uit de beste Romeiufche Schryvers ge.
haald moet worden, doch dat niet één van die, over her geheel genomen, voor eerstbeginnenden verl'aanbaar genoeg zy,
en dat de keuze daar uit te om(lagtig en kostbaar zyn moest,
indien men die allen moest hebben; behalven dat men , in dat
geval, te veel aan het oordeel van fommige Leermeestereu zoude moeten overlasten , vatte hy het voornemen op , om, uit
de beste Schryveren, eenige plaatfen op te famelen, en in orde
te fchikken , out daar mede crapsgewyze voort te gaan, 'en de
Jeugd, volgens de aangeleerde regels, bekwaam te maaken om de
geheele Werken ter hand te neemen. Wel bewust, dat 'er, ten
deezen opzichte, veele proeven genomen waren , beviel hens
niet één van die allen ; die van GEoIKC , fchoon in Duitschland veel gebruikt , niet uitgezonderd. Doch hy kreeg, ouder het bewerken van zyn eigen plan , een Werkje in handen
van den Profesfor J. H, ni. Et.NESTL , te Coburg , dat hy, als
met zyn oogmerk overeenkomende , meende , voor zo verre
de Overzetting aangaat, uit het Hoog- in het Nederduicsch cc
vertaalen ; doch veranderde van voornee nen. Na geeft hy,
lchoon hy kctNEsrr over het geheel volgt, int agcerlaiting
van , naar zyn oordeel , min gefchikte voorbeelden , en iuvoeging van andere , die hy gepa,ter oordee!d2 , deeze eer/le
Leesoefeningen ; en heeft agter ieder Deeltje een klein LVJ !'.
de,nbaek geplaatst, on den Leerling , in de wlare betekenis der
woorden te v,ndea , te hulp te koomnn7. --r Dit alles geeft
ens de Heer Eosscs_i op , in zyne Voorrade voor her eerlte
Stuk-
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Stukje, nevens nog eenige andere redenen, waarom by verkoo.
zen heeft, dit Werkje in twee Stukjes af te deelen, die ons
gewigtig genoeg, om zyne keuze te billykon, zyn voorgekoomen. Wy hebben de onderfcheidene aideelingen , door den
Schryver gevolgd , nauwkeurig nagezien , en moeten beke:tnen . dat daar in de trapsgewyze voortgang , oir het eig enaartige der Latynfche Taaie, en de Jeugd, op eerre aangenaame en leerzaame wyze, te onderhouden, zeer wel word in 't
oog gehouden. Wenfchelyk ware liet , en 't zoude tevens
zeer veel voordeel flichten, indien dit, of een dergelyk, Werkje
meer in onze triviale Schoolen in gebruik gebragt werd.
Men verfchoone in ons dit zo uitgebreid bericht: wanre overtuiging, en belangneeming in het best onderwys voor de Jeugd,
in dit Vak, heeft het ons als afgep.rst'
Des Avantages & Desavantages de 1'Education Cant Publique
que Privée. (De Voordeelen en Gebreken der Opvoeding, zo
publieke als huisfelyke.) a Utrecht , chez B. Jild & j.
4ltheer,, I794. In gr. gvo. 64 p.
eeze Verhandeling is opgedraagen aan het Provinciaal
Genootfchap van Konflen en Wetenfchappeu te Utrecht,
DD
nadien dezelve daar aan was overgeleverd, cm te dingen naar

den Prys, op de volgende Vraag: JVelke wyze van Opvoeding is

de meest m'erkiefelyke? Bene publieke of huisf like? welke zyn de
voordeelen en gebreken van die beiden ? is 'er eerre wyze i'nn 0.7voeding , welke de voordeelen van beiden, met uitfiuitirg v.,n
derzelver nadeelen, bevat? doch niet bekroond is.
Schoon het Genootfchap aan deeze Verhandeling den Eer
niet heeft toegeweezen, mooglyk (geiyk het ons ook-prys
voorgekomen is) om dat dezelve niet regcfireeks genoeg aan
de voorgeltelde Vrange , en derzelver byzondere deelen, beaat•
woordde, hebben wy dezelve echter met het uiterfle genoe•
gem geleez' n , nadien zy indedaad veel fchoons en opmerking.
vaardigs behelst.
De gebreken der beiderleie Opvoeding worden naar waar leid opgegeeven , en de middelen ter verbetering derzeive
meesterlyk voorgedraagen, hoewel hier en daar wat omfiagtig;
zy laaien zich zeer wel theoretisch beredeneeren , fchoon zy
niet gemaklyk in prad}yk te brengen zullen zyn , tenzy cie
tusfchenkomst der Volksvertegenwoordigers daar toe kragtt aadig
medewerke.
De flyl , waar in dit Werkje gefchteeven is, is fraai, en in
de fpelling de nieuwfle Franfche fiunak gevolgd. Het was zeer
wenichelyk, dat een even zo bekwaame Nederduitfc,me pen
ons eerre juiste Vertaaling opleverde ; dezelve zou veel eet
kunnen doen , aan hun , welken de gewichtige post der Op-voeding onzer Jeugd vereerd is.
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SLANGY.

, la,r cy . Door den Scrrryver van de nieuwe Sentimenteels Reize,
11 Deelen. Met Phcaten. Naar den tweeden Druk , uit
het Fransch. Te Leyden by J. van Thoir, 1794. Samen 325

bi. in 8vo.

7y lazen deeze twee Deeltjes met het uiterfie , ten min.
^'V fien met veel meer , genoegen , dan de Sentimenteel a
l .eize, waarvan in onze Letter oefeningen (*) verlag gedaan is. -liet is, uit hoofde van de verfcheideue en verfchillende Cha.
rafters, ontmoetingen en uitkomflen, ons niet wel doeniyk,
ee.i verhaal te geeven van het beloop van deezen, zo wel ge.
ichreeien, Roxnan. Edelaartigheid, Grootmoedigheid en Vriendfchap , firyden onderling on den Leezer belang te doen neemen in de onderfcheidene perfonaadjen , die hier worden in
gevoerd; en he fchoone en verhevene van hunne handelin.
gen, met wrrm gevoel van het pligtmaatige, en tevens natuur.
lyke, daarin te erkennen; en, met verfoeijing, de Ongevoelig held, Laaghartigheid, l-uichelarye en Verraderye, in haar waar
licht te doen bel'cyouwen. Wy durven het ieder onzer Lee.
zeren, die finaak met vermaak genegen zyn en weeten te paa,

ten, ter leezing aanpryzen.
()Voor

1794,

trl . 656 ,

Kieuwe Sentimenteele Reize. Tweede Doel. Met Plaaten. Naar
den Franfchen vyfden Druk. Te Leyden by J. van Thoir, x794 .
In 8vo. 172 bl.
een wy van het eerlie Deel deezer Sentimenteels Reize
gezegd hebben, herhaalen wy by deezen; hoewel wy
bekennen , dat de twee Tooneelftukjes, genoemd : de gewaande
4beillard', Blyfpel, in één Be_iryf; en, een Weldaad blyft nirnrner onbeloond, Toneelfpel, in den Bedryf, ons tamelyk we(
hevxllen hebben : 'er is tea minften meer leerzaam nut in deeze beiden, dan in al het andere zogenaamde Sentimenteele te
jamen ; waarin wy belyden niet iets treffends te vinden, dewy! de famenhang, zy moge voor anderen klaar zyn , voor
ons duister is, en, zonder fleutel, dien wy nog moetenafwaga
den, geheel ónverfiaanbaar blyft.
9
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LETTER- OEFENINGEN.
Verhandeling van het Genoot/chap tot Verdediging van der!
Christelyken Godsdienst; opgericht in 's Haege (Hoge)
voor het ,Vaer 1790. Te flmn/lerdam, te Huuerlem, erf
in 's flaege (Inge), by J. Allart; C. van der Aa, en
B. Scheurleer, r793: In gr. 8vo. 520 bl
het Haagsch Genootfchap altyd Vérhandelingen
van denzelfden ftempel in het licht gaf, als die, welIkendien
in dit I)cel gevonden wordt, dan zou hetzelve birineii

en buiten 's Lands oneindig meer waaren roem verwerven.>
dan waar op het thans kan boogen. Wy vinden naarnelyk
hier een met den gouden Eereprys bekroond Vertoog
over het vereischt gebruik, en hedendaegsch misbruik der
Kritiek, in de behandeling der heilige Schrifteii; gefchreven door JODOCUS HERINGA, ELIZA S ZOON, toen Predikant te Vlisfingen, thans Hoogleeraar te Utrecht; eei
Vertoog, dat van het oordeel en de kuridè des Schryvers de onwraakbaarfte bewyzen draagt, en dat hem tevens ook by die geenen zelfs, die van hem verschillen,
moet aanpryzen van de zyde van zyn hart ,daar by doorgaans zyn gevoelen met eene maate van bèfcheidenheid
voordraagt, die by de voorilanders der regtzinnigheid,
en de he rydeis der zoogenaamde nieuwe hervormers,
helaas! ten uiterften zeldzaam is, en die zy echter waar
bezitten moeten, indien hunne pogingen immer der--lyk
zelven doel bereiken zullen.
Wy zullen van dit Vertoog eerie. uitvoerige feliets leveren; maar, daar zelfs de uitvoerigfte fchets van zulk
een uitgebreid en zaakryk Werk toch niets meer is
dan een dor geraamte , raaden wy de leezing van het
boek zelve ten fterkiten aan; verzekerd zynde, dat niemand y die in dit zoort van oefeningen Benig belang ilelt,
zich zyner daar aan befteedde moeite beklaagen zal.
Na eene korte en gepaste Inleiding, verdeelt dè Schryver zyn Werk in vier Deelen, waar van wy den inhoud
gaan opgeven:
G
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EERSTE DEEL, dienende ten betooge, dat een gepast en
matig gebruik der Kritiek, in het verklaren der Heilige
Schriften , niet Slechts geoorloofd, maar zelfs noodzake:iry k

is.
§. i. Vóór de uitvinding der Boekdrukkonst moesten

de Boeken één voor één worden afgefchreven. Dit gefchiedde door bekwaame knechten en meiden , ook wel
door vrygelatenen, en naderhand door Klooster-geestelyken van beide Scxc (*). Daar zat 'er veeltyds één uit
een affchrift te lezen , terwyl verfcheidene: te gelyk uit
aynen mond opfchreven. Met het 0. en N. T. ging dit
even zoo , als met andere Boeken; en dit duurde ver
eeuwen ; het kon dus niet anders , of die af--fcheidn
fchriften noesten van tyd tot -tyd meer bedorven worden.
Veelerleië wyzen , waar op de fouten in de
Handfchriften kwamen -- onderlinge gelykheid van
zommige letters — overslaan van woorden, die "er ver
eenmaal ílonden onduidelyke uitfpraak,-volgens
of verkeerde tongval des voorlezers — inlasfching van
aantekeningen in den tekst — verbleeken der inkt in
de handfchriften -- zommige woorden door de affchryvers vergeeten, en naderhand op de onrechte plaats ingevoegd --- de herziening van zulke handfchriften , die
men byzonder net begeerde te hebben, dikwyls een bron
van nieuwe fouten — verkeerde verdeeling der woorden, uit het aan elkander fchryven van dezelven, zonder
zinil:ippen en fcheidtekenen, ontftaan -- en vervalfching
van den oorfprongeIyken tekst, uit de ellexandrynfche
overzetting, en de Vulgata.
. 6. En niet alleen blekt uit dit alles de mogelykheid
van het bederf der handfchriften, maar de ondervinding
van alien, die dezelven immer geraadpleegd. hebben, bevestigt liet als eene daadzaak : en dat dit bederf reeds
zeer oud is, blykt uit de getuigenisfen der Thalmudisten
ten aanzien van het 0. T. , en der Kerkvaders ten aa»zien van het N. T.
§. 7. Daar nu de eigen handfchriften der Schryverc
reeds lang verlooren waren , hebben zy,, die vóór drie
eeuwen het 0. en N. T. het eerst in druk uitgaven,
nier
(*) Verg. hier echter, ten aanzien van de Hebr. Handfchrif.
ten, aicH«oar's Inleiding in bet 0. T., S. 365.
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tiet anders kunnen doen, dan de beste toen voorhanden
zynde handfchriften raadplegen en vérgelyken , en daar
uit, naar hunne gedachten, de beste lezingen kiezen.
§. 8-14. De vraag is nu , of wy ons aan liet oordeel
dier eerfee uitgevers van de H. S. onderwerpen moeten,
dan of het ons geoorloofd zy nog heden, by de behandeling van de uitgaven der gewyde bladeren , ons van ,de
Kritiek te bedienen ?.. Niet alleen is ons dit geoorloofd,
maar wy zyn 'er ten fterkfien toe verplicht. Immers, zullen wy ons naar cene Goddelyke Openbaaring fciiikken,
dan dienen wy eerst op goede gronden te westen., welke
dezelve zy, op dat wy ons niet een ondergefcl'iovcn of
vervalscht Stuk voor heinelfche oorkonden in de handera
laten floppen. Wy mogen, dit onderzoek niet voor af
gedaan houden; want de eertlè uitgevers van den .Bybel
hebben niet alleen onder elk.uideren aanmerkelyk verfchild,
maar ook , in vergelyking van ons, weinige hulprmiddeleta
gehad, en die hulpmiddelen nog niet eens altyd even-zorgvuldig gebruikt, zomtyds nicer op hun vernuft fteunende
dan op hun oordeel. 'Er is ook geene reden, waar-.
om enen niet hetzelfde by de H. S. doen zoude, 't geen
elk Letterkenner zonder tegenfpraak doet by de Schriften
der oude Grieken en Romeinen. Het ware toch, ongerymd , te 1lellen, dat de affchryvers der gewyde Boer.
ken wonderdaadig van alle fouten zouden zyn bewaard geDaarenboven kan ook de achtbaarheid der
bleven.
H. S. , en de zekerheid van voornaame waarheden des
Christendoms, niet beter tegen de aanvallen van het Ongeloof flaande gehouden worden , dan met behulp der Oordeelkunde. De beroemdfte mannen hebben haar daar.
om ook fteeds te hulp genomen, zoo als ORIrENEs en
verfcheiden andere Oudvaders, LUTHER, cALvYrt, ent
andere hervormers, en eindelyk onze Nederlandfche Overzetters. Dezen hebben dikwyls verfchillende lezingen
aangehaald, en uit dezelven Bene keuze gedaan, enz. [De
Schryver had hier kunnen byvoc gen, dat zy zelfs dikwyls
gisfingen voorgefleld en gevolge! ebben, waartoe zy noch
In oude overzettingen, noch in handfchriften, grond vonden . VALCKENAER heeft daar van een aantal voorbeelden opgegeven in zyn Specimen Annotationwn, zoo als pnz^
Schryver zelf, Derde Deel, §§. 5,I, meldt.]
TWEEDE DEEL, dienende ten betooge, dat een gepast er
ppatig gebruik der Kritiek, in de behand lixca dr H. S.,
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geen nadeel toebrengt aan derzelver geloofwaardigheid erí
achtbaarheid:
§. i—k. ,; Indien nog in onfen tyd oordeelkundige on
derzoekingen naar de ware lezing des Bybels moeten
dezen weg nog
worden in 't werk gefteld, en lang
s
verbeteringen in die uitgave der H. S^, welke tot nog
;, toe als de echte oorkonde der Godlyke Schryveren er, kend is3 kunnen worden gemaakt dan kan ik onmoge„ lyk zeker zyn van de waarheid myner Geloofsbelydei, nis, die alleenlyk rust op die genoemde uitgaaf, en ik
„ word dus aan de benaauwendite twyfelingen aangaande
., de zekerheid van mynen Godsdienst blootgefteld. " Deze gewoone bedenking tegen het gebruik der Kritiek word
hier met de gewoone aanmerkingen, op eene goede wyze
voorgefteld , beantwoord. De Kritiek doet aan de voor
voor de grondwaarheden van onze-namftebwysplz
belydenis geen nadeel,maar voordeel..Dit is zóó waar,dat,
volgens MICIAëLis , de nieuwe Hervormers in Duitschland reeds op de Kritiek beginnen bitter te worden; en
dat VOLTAIRE reeds zich uit dien hoofde tegen eene
kritifche gisfing van KENNICOTT met bitterheid verzet
;

heeft

(*).

§. 5—S. wordt met een byzonder Voorbeeld aangetoond ; welk nut de Kritiek aan de gedachte grondwaarlieden aanbrengt. „ Onder alle de kenmerkende leerhukken der hervormde Kerk (zegt de Schryver) is 'er
geen één, 't welk by de naauwkeurigfte kritifche nafpooringen iets van zyne zekerheid verlooren heeft, zelfs niet
dat van de ware Godheid des Zaligmakers, 't eenigfte,
het welk nu en dan een' noemenswaardigen aanval van
dezen kant heeft moeten doorftaan. " Hy poogt dit , tett
opzichte van eenige beftreden bewysplaatzen voor dit
leert}uk , aan te toonen , als Joh. I: r ; Roni. IX: 5 ;
Hand. XX: 28 ; en i Tim. III: i6. Over de echtheid of
onechtheid van i Joh. V: 7 zegt by niet uitdrukkelyk zyne weening i Hy fchynt echter voor het thans, naar onze gedachten , boven alle tegenfpraak verheven gevoelen
te Remmen , dat de plaats onëcht zy. „ Hoe het- zy,
(voegt by 'er by) men vergist zich toch zeer, zo men
zich verbeeldt, dat in deze plaatfe bet oenige of zelfs het
hoofd(*) QueJlians fur 1' Encyclopedie, P. 11I, p. 7.- 22 f5 6y
edit. de Londres (Amfrerdam) 1771
.

.]
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hoofdbewys voor de verborgenheid der Dricëcnheid gelegen is. Wy hebben een aantal wichtige getuigenisfèn
voor dit kenmerkend lecrlftuk onfèr Kerk, 't welk dus,
gelyk elk uit het gezegde op kan maken , niets by de
Kritiek verliest; maai veeleer door Naare navorfchingen
bevestigd wo,rdt." By deze gelegenheid betuigt de
Schryver•, in eene Aantekening, zyne verwondering over
het gezegde van V4N I-JEMERT, dat z joh. V: 7 de eenigf e plaats zou zyn , waarop zich de verborgenheid der
:Orieëenlieid grondt,
§. 9-11. wordt de bedenking opgelost, dat het onderzoek naar de echtheid of onechtheid van de aangeno-

men uitgaaf der H. S. niet voor afgedaan gehouden kan
worden, voor dat alle handí^hriften van eenige waardy
vergeleekcn zyn; en dat men zich dus tot zoo lang toe
in eerie pynlyke onzekerheid bevindt, omtrent de gegrond heid der leere.

§. i21-14. bevatten de beantwoording van twee andere
bedenkingen, waar van de eerfile uit de faalbaarheid der
Oordeelkundigen, en de andere uit de grondftelling der
Kerke, dat de H. S, volkomen, in allen deele volkomen,
tot ons gekomen zy, ontleend worden.
§. 15. bevat Bene waarfchuwing, aan Euan gelie -predikers, om met hunne Oordeelkunde niet op den Kanfel
te praaien,
DERDE DEEL, over liet vereischt gebruik der Kripiek in de behandeling der H. S., geflaafd door voorbeet
Glen van onafcn tyd. Deze afdeeling dient, I. Om aan te
wyzen, wat het werk der Kritiek zy; II. Om dc hulp
zich daartoe bedienen moet, op te-mideln,warvzy
geven; en eindelyk , III. Om de wyze te bepaalen, op

welke zy dezelve dient te gebruiken.
§. 2-5. Het werk der Kritiek is, i, de echtheid dier
Boeken, welke in den bundel des O. en N. T. voorkonen, to beoordelen: . het al of niet oos fpronaglykc van
de taal, welke thans voor de grondtaal der Bybelboekeu
gehouden wordt, te onderzoeken: 3. dc echtheid van byzondere, zoo kleine als groote, gcdeeltern der Bybelfcluiften , en zelfs van enkele woorden, te beoordeelen : en eindelyk 4. de orde, fchikking, en verdeeling der reden en
woorden in een boek te benordcelen.
§. 6-37. De hulpmiddelen, waarvan men zich daartoe
bedienen moet, zyn, i. Handfchriften , in de beoordeehug van welker waardy en gezag wy vooral onderkoe=
ken
03
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ken moeten , of zy rnnzw keurig afgefehrcven en volledig
hoe oud
tot welk gebruik vervaardigd
met welke kopyen of
tit welk handfchrift genomen
overzettingen zy vermaagfchápt zyn eindelyk, welke veranderingen zy ondergaan hebben. De Schryver
handelt en over dit Stuk, en over de andere hulpmiddelen der Kritiek , uitvoerig ; wy kunnen 'er flechts een
korte fchets van leveren, waar by wy nu en dan eerie
enkele aanmerking voegen zullen. Het gevoelen, dat
de Sasnaritaanfche afíchriften van den Pentateuchus ouder zyn dan de He&&reeuwv/che , meent by,, dat door de
meerder fieraaden der eeritc en de cenvouwigheid der laatte genoegzaam wederfprooken wordt. Ondertusfchen zegt
E1CHHOR. t () : „ De Confonanten (der Samaritaanfclhe
Handfchritten ) zyn heel eenvouwig , zonder eenige
„ verfieringen of krullen: geen één is 'er opgehangen, of
„ omgekeerd, grooter of kleiner dan zyne nabuuren; daar
liter majuscui ,
„ onze Maforethifchc Handfchriften
minuscule, invet/ie en fraspcnf e hebben." Men vergelyke over de waarde en ouderdom van den Samar. Pent.
vooral denzelfdcn Schryver, §. 38e en very. en J. M. LOR
0b/erv. crit, in loci Pentateuchi itiufiria, uitge--STEIa
neven te Giesfen en Frankfurt, 1787. 2. Oude vet taalinen. Van de Griekfche Overzetting, niet lang geleden op de S. Marcus Bibliothee k te Venetiën gevonden, zegt by: „ DE VILLOISON heeft ze 1784 te Straatsburg uitgegeven." Dit is onnaauwkeurig en onvolledig.
VILLOISON gaf Hechts een gedeelte dezer Overzetting uit,
de Spreuken naamelyk , den Prediker , het Hooglied ,
th, de Klaagliederen , Daniel , en _ eenige uitgezochte
plaatzen van den Pent ateuchus. Op de Overzetting ven
de. Spreuken gaf JOHANNES GEORGIUS DAHLER, te Straatsburg , in 1786, oenige Aanmerkingen in het licht. Einde
kwam te Erlangen, in 1790 en 1791, door bezorging-lyk
van CIIRISTOPHr. FRIDER. AMZMON , in drie Deden, de

geheele Overzetting van den Pentateuchus uit. — By
liet gebruik der Overzettingen by de Kritiek dient men
te onderzoeken de getrouwheid der Vertaalers, welke ai=
Ichriftcn zy gebruikt hebben, hunnen ouderdom, hun plan
en bedoelingen, hunne overeenkomst met andere oorfprongelyke Vertaalingen , hunne volledigheid , en den ftaat
waar
) •! 90
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waar in zy tot ons gekomen zyn; en, daar, by dit Onderzoek , blyken zal, dat ook zy zeer bedorven zvn,
moet de Kritiek ook aan haar hulp bewyzen, om 'er zich
te veiliger van te kunnen bedienen. ;. 14ndere getuigenisfen van oude Schryveren aangaande de Bybelboekeu, en de aanhatclingen van dezelven in hunne Sclirif
ten. Hier wordt byzonder gefproken van de herhaalingent
van het zelfde Stuk in latere boeken van den Kanon
van de Mafora -- de fchriften van JosEPHUS en PrziLo — den Thalmud en de Rabbynen ---- de Kerk
ORIGENES , HIERONYMUS , en anderen, omtrent-vaders
welker gebruik echter eenige gegronde waarfchuwingen
gegeven worden -- byzonder. by het N. T. nog Dichtern, die 'er gebruik von gemaakt hebben , zoo als No v>
rtes, enz. en eindelyk Gramnzcatici, als HESYCIiIU,Ts,
SUIDAS, PHAVORINUS. -- Het verwondert ons, dat de
Schryver onder de hulpmiddelen net opgeteld heeft de
kritifche conjec ure, dewyl by zelf, beneden §. 5i , daar
van, onder de behoorlyke bepaalingen, niet afkeerig toont
te zyn. Over het algemeen is ons dit gedeelte der Ver
waarin de hulpmiddelen der Kritiek opgege--handelig,
ven worden , oppervlakkig en onvolledig vooroekoine ?1..
De Heer HERINGA spreekt 'er of te uitvoerig, of te kort,
van. Hy had of alleen na andere Schryvers moeten verStuk volledig hebben behandeld, of, zoo-wyzen,diht
zyne voorgangers hem niet voldeeden (hoewel wy toch
niet zien kunnen , dat by ééne nieuwe aanmerking hier
omtrent te berde gebra gt heeft) dan had hy het gezetter
en vollediger moeten behandelen.
§. 38 --6o. De 9vyze , waar op de Kritiek de gezegde
hulpmiddelen gebruiken moet, aangewezen, en door eenige
gefchikte voorbeelden opgehelderd. Eerst worden hier dc
vereiscliten van een' goeden beoefenaar der bybelfche. Kritiek opgegeven, welke zyn, fchrandcrheid van oordeel,
uitgebreide kundigheden, naauwleeurige onpartydigheid, en
befcheidenheid: voorts eenige regels, naar weke hy zyn
oordeel iëhikken moet over de echtheid an de boeken des
O. en N. T.; over dc taalen, waarin zy oor fprongelyk ge
echtheid en ware Lezing vin groote-fchrevnzy;od
of kleine fchriftplaatzen en woorden ; en over de orde_
fchikking , en verdeelirg, van de woorden in de H. S.:
eindelyk eenige voorbeelden; eis wel — t. ,,proeven, hoe,.
„ door de Kritiek, fchynft.ydiglreden in den Bybel wor„ den opgelost, met welke Ongeloovigen 't Godlyk woord.
Gg
,,be-
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„ beflryden, doch die men antwoorden mag, dat zy niet
„ de H. S. zelve , maar alleen de gewoone ititgaaf, ra9, ken." Zoo neemt de lezing van den Samaritaanfchen
tekst , Gen. XI: 32 , honderd vyf- en-veertig jaren , dd
ítrydigheid met Kap. XI: 26 weg. Zoo kan men, ter webneeming van ftrydigheid met andere plaatzen, het zy. uit
vertaalingen of handfchriften, de volgende lezingen, boven die der gcwoone uitgaaf, kiezen: MERAB, 2 Said. XXI:
8; EN DE ZOONEN VAN ARAM (woven) uz, enz. I Kron. I:
17; VIER jaren 2 Sam. XV: 7; DRIE jaren honger, 3
Sam. XXIV: 13; twee-en- TWINTIG jaren, 2 Kron. XXII
2; AGTTIEN jaren, 2 Kron. XXXVI: 9; de DERDE Z6ur,
joh. XIX: 14; enz. enz. •- a. „ proeven van kritifche ver-.
„ beteringen in onfe gewoone uitgaven, door welke de
,, I ebreeuiyfche tekst des 0. T. overeengebragt wordt met
aanliaalingen van denzelven in bet N. T." Tot voorbeelden, worden hier opgegeven Rom. XV: In, verg. met
Deut. 'XXXII: 43; Hand. II: 27-31, XIII: 35-37, . verg,
stiet Pf. XVI: 10; enz. -- 3. „ proeven van verbeteringen„
„ welke door 't beloop des gefchiedverhaals, den aart der
„ zaak, het redebeleid, enz. als aan de hand gegeven en,
„ gebillykt worden." ,Jo!'. XXII: 34; Richt. VII: 18
-a Sam. V: 8; VII: 7; 2Kon. XXV: 4; Matth. XXVIII:
7; a Igor. TI: io; I Pet. III: an; 2 Pet. II: 18 , enz. enz. -4. „ proeven van verbeteringen in de gewyde Di chhtf t,k„ ken, uit de evenredigheid der leden van een vers" [ parallelisrnus naembrorum]. Pf. XVII: i; XXII: 2; XXIV:
6; LXV: 4; LXXI: i3; LXXX: 7; CVI: 3,27 enz. -s. „ proeven van verbeteringen in de letterverfen" [ca&
spina Jllphabethica]. Pf. XXV: 2; XXXVII: 8; CXLV:
13, 14. — 6. „proeven van verbeteringen in de orde, fchik., king, en verdeeling;" Pf. XLII en XLIII zyn maal;
eén Dichtstuk; mogèlyk ook LXX en LXXI: voorbeelden van omzettingen; 2 Kon. XIII moet vs. 7 waarfchynIyk tusfchen 4 en 5 geplaatst worden; P1: XXXIV: vs. 17
voor i6; enz. — 7. verbeteringen in de verdeeling van hoofdjlukken en vergen; in het plaatfen der zinfzyclingen, en
rusttekenen, en in 't verdeelen der woorden. De voorbeel-den laaten wy hier weg, om ons te bekorten: ieder kundig
Lezer zal 'er zich zelven genoeg van verzameld hebben.
-

,

(Ec;a Twcede Uittrekzel hier na.)
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J)e tegenwoordige toefland vim Europa vergeleken en getoetst met de oude Propheiien ; een Leerreden ; gepredikt in de Vergadering der Gemeente de GrindgrondGroeve, te Hackney, op den algemneenen Dank-, Past- en
.Bededag, den 28 February 1794, door JOSEPH PRIESTijEY , LL. D. F. K. S. &c. filet een Voorreden, behelzende de redenen des Schryvcrs om &ngeland te ver
Uit het Engelseh vertaald Te ,lnzflei-da;n, by-laten.
I. Brongers, 1794. Met de 1/oorreden, io6 bl. in
gr. 8vo.
oedanig ook iemand moge denken over de Godsdier.
ftige leerbegrippen van den Heere PIRIESTLEY, indien by Benig menschlyk gevoel bezitte, hy zal niet kunnen
halaaten de aandoeningen van verontwaárdi gBinge in zyn
gemoed te voelen opryzen, door het verhaal der baldaadigite wreedheden, tegen hem gepleegd ; 't verhaal van
i^velke , als voor he oog der geheele Engelfche, Natie
bloot gelegd , allen geloof verdient, „ Indien ik (fchryft
hy) voor de openlyke Juflitie had moeten vlugten, als
nu voor, tomeloos en ongel raft geweld, konde men my
met geen' meer bitterheid vervolgd hebben, noch myne
,, Vrienden angstvalliger voor my zyn geweest." Ons
plaic gedoogt niet, de Voorreden te ontleedeli. Zy behelst eene merkwaardige l ydrage tot de gefcijiedenis der
Dwéepzucht, en tot welke tiiterfceii zy Oen mensch kan
vervoeren, wanneer het lchoove der verftandige verlichtinge, ondanks de duisternis, in welke zy zich tragt te
ontwinden, haar in de ooggin fchittert.
De Leerrede, welke tot Text heeft , Matth. III, 2.
.Bekeert u, want het Koningryk der hemelen is nab ! is,
in veele opzigten, merkwaardig , nzardien eenige ftellingen, daar in voorgedr.aaglen, van de gewoone denkwyze
merkelyk afwyken , en veelen zich zullen verwonderen
dat dezelve kunnen vallen in PRIESTLEY , hoe zeer ook
deeze , by meer dan ééne gelegenheid , getoond hebben,
zich door de banden van het heerfchende begrip gcenzii w
te laaten boeien. Zonder ons tot beoordeeling of weder
te laaten , zullen wy den hoofdzaaklyken in -legin
houd ontleedende voordraagen.
Het hoofddoel der Leerrede kunnen wy niet duidelyker voordraagen, dan met de volgende woorden uit de
-
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I:nIciding. „ Indien wy (fchryft PRIESTLEY) iets aan„ nee.nen willen, van het gene ons geopenbaard is, van
dc taal der Propheten, dan moeten 'er groote rampen
en plagen, en wel zodanige, als niet geichied zyn,
ven dat 'er menfcllen op aarde gewoond hebben, voor
dien gelukkigen faaat der dingen, waarin de Koning„ ryken dezer wereld het Ryk van CHRISTUS zullen wor„ den, voorafgaan; en deze rampen en elenden moeten
zekerlyk die Natiën het meest treffen, die den zetel
hebben geweest van de groote Magt des Antichrists, of
„ zo als alle Proteftanten, en (zo ik meen te recht,) on„ derf'ccilen die Natiën, welke aan den Stoel van Romen
„ onderdanig geweest zyn. Ook fchynt het rely meer
dan hoogstwaarfchynelyk, (Vervolgt PRIESTLEY) ----„ dat de tegenwoordige beroeringen in Europa de voor,, boden dezer plagen en droeflenisvolie tyden zyn. Het
„ fchynt my derhalven ten klaarf en toe , dat 'er ecue
roepende flemme zich hooren doet, tot Gene meerdere
ernstvolle aandacht en opmerking op de wegen der God„ delyke Voorzienigheid, op dat, vanneer Gods gerichten
op de aarde zyn, 'de Volken der aarde gerechtigheid lee„ sen , en voorbereid mogen zyn tot alle die gebeurte„ nisfèn , welke thans het fuel umloopend tydwiel ons
,, zal opleveren.'
Erne hoofdg'ebeurtcnis, van welke, volgens PRIESTLEY,
de tegenwoordige tyden zwanger gaan , en die door de
Prophecten voorspeld wordt, is, „ de toekomende geluk„ kige heilfiaat der wereld , wanneer de joden te rug
koeren, en in hun Vaderland, het land hun toegezegd,
„ herfield, en aan het hoofd van alle Natiën en Volken
zullen geplaatst worden." Jrsus, in zyn verhoor voor
Pilatus, maatigt zich den titel van Koning aan, en zegt
elders, dat zyne Apostelen nevens hein zullen regeeren;
flaande op liet zeggen van Daniël, dat de heiligen des
fhlerhoogfen (Eng. Vert.) het h'oningryk zullen ontvangen, en alle andere heerfchuppyen hetzelve zullen gehoor za„7„„ 7cn ; waar onder dus geen enkel Godlyk Kol inkryk
moet verftaan worden. Het denkbeeld, wegens de natuur
en de ontwikkeling deezes zaligen Ryks, bouwt PRIESTLEY op de woorden Dan. II. 34, enz. vergeleeken met
H. VII. 9, enz. De líeerlykheid van het laatftc boven
die van het cerfle, door Haggai voorfpeld, en de voorafgaande beroeringen, hebbende aangehaald: ,,;wat andere
(vraagt PRIESTLEY) dan de toekomende vreedzaame en
ge-
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;, gelukkige (laat der wereld, onder den !I?cs%c s, kan hiep
,, mede bedoeld worden? en wat zou het beven der "va,
„ tiën en Volken, dat vooraf zal gaan • anders kannen
zyn, dan groote beroeringen, en verbaazende omwen„ telingen , zo als nu beginnen , en reeds plaats hebben?” De kleine hoorn, by Drn. VII. enz. en 't
geen de Propheet aldaar zegt, is „ volmaakt hetzelve
,, tydf}ip der duuring van de magt des grootcn /Intic zists
in de Openbaaringen. " Volgens PRIESTLEY „ íein.., men alle de Voorzeggingen des N. T. ten opzigte van
den Val des Aratichrists, en het begin van het eigeitivh
Ryk des Hemels en van CHRISTUS, niet die des 0. T.
;, haven aangehaald, volkomen overeen." Hy beroept
zich daartoe op 2 Thesf, I. 7. en II. 8. als mcde op
Openb. II. r5. en X.I. i7. ., Aldus, (fchryft PRIESTLEY)
„ en op deze wyze van redenkaveling voortvaarende" (te
wee ten, op de verderving der geenen, die cle aarde verdorvén hebben) „ mogen,wy befluiten, dat deze alles ver„ nielende Magten zich zelven , waarfchynlyk onderling,
verderven zullen, in die Oorlogen , welke de Apostel
Yacobus zegt te ontftaaii uit des menfchen lusten en be„ geel/en, uit den lust van heersclizu t en wraak. En
(vraagt P1 uESrLEY) in welken tyd of tyden hebben
„ wy van zodanigen toorn en woede der Natidn , ven
„ zodanige geweldige manier van Oorlogen, en van zoda
„ nige verwoesting van het menschdom, gehoord, dan
„ thans en in deze dagen ?"
„ Eene befchryving en tafereel der vernieling en ffach„ ting der menfchen, die het glorieryke tydftip zal voorafgaan, waarin God - zelfs de 117agt en heer/chcdppy zal
„ cverneemen," vindt PRIESTLEY in Openb. XIS:. i, enz.
„ als zyn verband en betrekking hebbende tot de nadere
„ komst vein CHRISTUS op deze aarde," volgens vs. ii
enz. XVI. 4, enz. Dat de groote flagting, in deze plaatzon vermeld, dal voorvallen by de vernietiging van de
magt des Antichrists , in dit boek , de Openhaaring ,
volgens PRIESTLEY liet heest genaamd, onderfteund door
de 1innin7en der narde, zegt by ten duidelykften te blyken uit. Hoofd{l. XIX. iq, enz. vergeleeken met de beicljryving van het duizendjaarig Ryk, Hoofdt1, XX. g ;.
enz. Ook koomt het hem „ niet onwaarfchvnlyk voor,
„ dat ondèrfcheidene omttandigheclen in de Voorzegging
„ onzes Zaligmakers , met betrekking tot den ondergang
„ van Jerufalem en de verwoesting van Judea. ook op
,, de,

„
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„ dezen grooten en meer verwyderden tyd zien." Zic
Lak. XXI. 9, enz. Byzonderlyk oni de woorden van J^sus, als ongetw y feld op deeze verdere betrekking ilaart,
de , Matth. XXIV. 2i , vergeleeken met vs. 29, enz,
welke na genoeg dezelfde woorden als de boven aangehaalde van H :gg ai zyn. Dat deeze groote verdrukking
nog zeer verre at was, en niet de Jooden, maar wel de
Heidenen, betrof, dunk t PRIESTLEY hoogstwaarfchynlyk,
uit Luk. XXI. 24, enz. vergeleeken met vs. 22. „ Niets
(zegt PRIESTLEY) is klaarder en duidelyker in den ge„ heelen ommekring der Prophetien, dan na dat de tydeot
„ der verftrooijing der rampen en elenden der Joden
„ zullen vervuld zyn , de zwaarfte van Gods oordeelen
„ op die Natien zullen vallen, die hun liet meest ver„ drukt hebben, en de meeste Natien der wereld zullen
„ hierin gedompeld worden , maar byzonderlyk die vai'
het Westerlyke gedeelte, het geen eerst behoorde aan
„ het Roineiniche Ryk, en vervolgens tot den Stoel van
„ Romen. Natuurlykerwyze zal men vraagen , of
'er eenige grond is te denken, dat deze oordeelet
„

thans gebeuren zullen

?

zo ja;

hoe

lang dezelve

duuren, -- en wanneer de heilryke en gelukkige
tyden , die dezelve moeten opvolgen, eenen aanvang
„ nemen zullen ?"
Omtrent de eerfte Vraag is PRIESTLEY in een flerk ver-

moeden, dat de aangekondigde groote beroeringen than

Benen aanvang neemen. Wat aangaat den juisten tyd van
het einde deezer rampen , en he begin van het eigen
Ryk van CHRISTUS, hier antwoordt by met de woorden,
Mark. XIII. 32. Dat niet de tweede komst van cliRlsTUS het duizendjaarig Ryk , of de 1laat van vrede en
geluk op aarde beginnen zal, belluit PRIESTLEY Uit Hannd
III. 19. terwyl de woorden , M.atth. XXI. 9. en Luk.
XIX. 38. hem leeren , dat dit de blyde tyd voor het
joodfche volk zyn zal, en zy, waarfchynlyk, door de
komst van JESUS onder hen zullen overtuigd worden, dat
hy de hun beloofde Mesfias is.
Onder de gebeurtenisfen, welke de tweede komst des
Zaligmaakers, of het begin van zyn eigen Ryk , moeten
voorafgaan, telt PRIESTLEY, dat liet Euangelium aan alle

Volken

der

aarde moet gepredikt

worden. „

Maar

„ (zegt hy) 'er is naauwlyks eene Natie bekend, die
„ geene gelegenheid gehad heeft, om het Euangelium
,, onder hen verkondigd te hooren; en, de zedert korten

,, tyd
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„ tqd wonderbaare uitbreiding der Zeevaart
en of„ fchoon geheel en al niet het oogmerk der onderdruk„ kers en zeehandelaars , zal dit toch het middel zyn,
waar door de kennis van het Euangelium meer en meer
zal uitgebreid worden; zullende de tegenwoordige on„ lusten in Europa grootelyks tot het zelve einde mede,, werken ; " als zullende veelen , die na afgelegene Gewesten vlugten, het Euangelium derwaarts overbrengen.
Als eene andere voorafgaande gebeurtenis befchouwt
PRIESTLEY het Ongeloof. En dit, fchryft hy, „ is, ge„ duurende de . laatfte jaaren, zeer aanmerkelyk toegenomen, en heeft in die Landen, waar Antichristifche Hiearchyen gevestigd zyn geworden , ten íferkffe de over„ hand verkregen." Alle burgerlyke ftigtingen der Christenheid, die zich de magt aanmaatigen om geloofsartikelen voor te fchryven , en tegen de andersdenkenden ftraffen in te Rellen, befchouwt hy als Antichristisch. Tegen
de dwaaze en fpoorbystere leeringen, op menschlyk gezag vastgefleld, en tegen de vreezelyke ftraffen, is „ de
i , menfchelyke geest als 't ware 'er oproerig tegen aan
geworden ; ja, getroffen en verontwaardigd door der,, zelver ysfelykheden, heeft dezelve het geloof en de
„ belydenisfe van het Christendom geheel en al verwor
„ pen." Dit, zegt by , was voor lang het geval vamz
italic en Frankryk, en is het ook eenigermaate dat van
Engeland. De Fleer PRIESTLEY meldt hier by, hoe hy,
vóór twintig jaaren zich in Frankryk bevindende , naau welyks een eenig' perfoon , uitmuntende in wysbegeerte
en geleerdheid, aantrof, die het Christendom geloofde;
en dat hy, op zyne vraage na de reden van hun ongeloof, tot antwoord bekwam, dat, onder andere, de Leere
der Transíubftantiatie hun ongelooflyk dagt. „ Ongetwy„ feld zyn het de burgerlyke ftichtingen en mflellingen
„ van een zodanig Christendom, zo frydig met het een„ voudig en gezond menfchenverffand, het geen zulk een
„ aantal van ongelovigen maakt van perfoonen, welke
„ zich de moeite niet geven willen om zelv' de H. Schrif„ tuur te leezen , of niet kloek genoeg zyn, of geduld
t, hebben, om door de valfche glosfen, die men hun heeft
„ opgedischt, heen te zien. Gelukkig , (zo als
„ PRIESTLEY verder fchryft) even dit ongeloof is 't, dat
„ op zyn beurt deze Antichristifche Richtingen en intel,, liegen, daar het uit gebooren wierdt, zal vernielen en
veritrooicu ; en wanneer deze groote omwenteling tot
„ fband

IO J.'RIESTLr Y, TOESTAND VAN ,EUROPA.

„ eland gebragt zal zyn, als dan, als dan zal 't heilryk
„ Christendom , vry van afgodery en bygeloof, minder
„ tegenfland vinden, zich onweeritaanbaar door haar eige
getuigenisfe aanpryzen , en de Godsdienst der geheele
„ wereld worden. Daar 't waare Christendom den mag,, tigen arm der burgerlyke regeering niet noodig heeft,
, om zich te handhaven."
De Heer PRIESTLEY, nogmaals wederkeerende tot de
Voorfpellingen , houdt het voor waarfchynlyk , dat de
laatifie groote Omwenteling in Frankryk voorzegd is,
Opcnb. XI. i;; moetende aldaar, door de naaren van
men/dien hunne titels verftaan worden, alle welke nu vernietigd zyn. „ Mogen wy dan (vraagt PRIESTLEY) uit het
gebeurde in Frankryk niet als hoogstwaarfchynlyk be„ fluiten, dat ook zulks in andere Landen plaats hebben
of gebeuren zal ?" Terwyl by evenwel de geheele ver
niet te gemoet-nietgdroAchistemag
ziet voor cie tweede perfoonlyke komst van CHRISTUS, die
haastiglyk en onverwagt zal voorvallen.
De Leerrede wordt beflooten met aanmaaning tot gemoedelyken ernst, tot vertrouwen en andere Godvrugtige werkzaamheden. -- Om de byzonderheid des
onderwerps , en om dat de Woordvoerder een Man
van zulk eerie kunde en vermaardhc d als PRIESTLEY
was , oordeelden wy het niet ongepast, ons berigt tot
Bene ongewoone lengte te doen uitdyen. Verfchillende zal over 's Mans denkwyze geoordeeld worden.
Wy voor ons zullen alleen aanmerken, dat veelen, met
een ougunfrig vooroordeel tegen PRIESTLEY ingenomen,
hem het rest zullen moeten doen wedervaaren , dat by
den geopenbaarden Godsdienst eerie weezenlyke hoogagting en eerbied toedraagt. De Vertaaler heeft goed
hier en daar, onder den Text , korte aan-gevond,
te plaatzen. Daar zy , veelal , den geest-teknig
van fcherpheid ademen , en over de hoofdzaak geen
licht verfpreiden , zien wy geen nut in die Aantekeningen.
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(litge egte Bybeljrche Perliaalen , tot een Leesboek voor
Je feugd Uit het Hoogduitsch. Met Plaaten. Te . m,afleJ da;;i, by Kuiper en van Vliet, 1794. 154 bi. in Bvo.
Werkje van den Helmfladfchen Hooglceraar H. r.
HENKE verdiende, dubbel, eeile aanpryzing van
MARTINET, die zich, by onze Vaderlanders,
door zyne Onderwyzingen voor min- en meer -, gevorderden, zo verdienstlyk gemaakt heeft.
De hooggel. Schryver, die , hoewel tot verhevener Onderwys geroepen, het zyner niet onwaardig geacht heeft,
ook op de mindere Clasfen des Menschdoms het oog te
Haan, heeft, naar ons inzien, hierin het hoogfile doeleinde
van eenen Onderwyzer getroffen. — Zyne Leer- en Ge
juist geftemd naar den toon der-fchiedvralnzy
laagere Volks -Clasfen, en, daar hy, in zyne Voorrede,
verklaart, dat by getragt heeft, om, met voor Kinderen
te fchryven, niet al te kindsco te fchryven, met oogn.erk,
om ook hen, onder wier opzicht deeze Verhaalen ge'cozen
worden, aanleiding en gelegenheid te geeven om zelf na
te denken, en hun onderwys daar naar in te richten,
denken wy dat hy aan zyn doel volkomen heantwoord
heeft. Daar deeze Verhaalen, zo veel m000lyk, in den
tegenwoordigen Volks - flyl zyn gefchreeven, zoude het,
naar ons inzien, zeer goed geweest zyn, indien, onder elk
Artikel, de fchriftuurplaats, waar uit het zelve ontleend is,
'ér bygevoegd ware, zo om liet een met het ander te kunnen
vergelyken, als ook om den Onderwyzer en den Onder
te leeren , hoe dc Schriftuurlyke Verhaalen op-wyzeling
onze tyden en zeden gemakIykst k1,nnen toegepast worden.
Indien, gelyk wy hoopen, eene tweede Oplaage noodig zyn
mogte, zou dit gebrek geniaklyk kunnen verholpen worden.

it
c.
D
den Eerw.

,Salomo, of Les/en der TYyslieid , verzameld en uitgegeeven door J. C. LAVATER. Uit Liet Hoogduitsch. Te
Bergen óp Zoom, by van Riemsdyk en van Bronkhorst, 1194. Behalven eene bygevoegde Lyst, 153 bl.
in 8vo.
ene Verzameling van Spreuken van ongenoemde en
genoemde, zo oude als hedendaagfche, Wysgeeren
et

Yoe
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en . Zedekundigen , die, op zich zelven genomen, zeer
Tuttig zyn, en waardig in 't geheugen , en , veel meer,
in het hart, ingeprent te worden; doch die, uit hoofde
van den weinigen fannenhang met elkander, meer met een
vluchtig oog overgezien, dan niet oogmerk om 'er uit te
ieeren zullen worden geleezen. LAVATER'S naam dient
zeker by zyne Beminnaaren ter aanpryzinge ; en de Lyst
van Benige woorden maakt het Werkje meer gemaklyk.
SALOMO 3 wiens Spreuken zekerlyk in kragt doezen
overtreffen, komt hier , zo 't ons tocfchynt , alleen
te pas om de Leezeren voor in te noemen ; en dit komt
ons te Trieer waarfchynlyk 'oor, om dat 'er vanl dien
grooten Meníchenkenner geene Spreuken , dail die men
zich verwaardigd heeft verhandzeld over te neemen , in
gevonden wordena
Nafpooringen aangaande, de OJ nlogie, of Eierkunde, ex
de oorfpronkelykc Voortteeling van 117eufchen en Bees•
ten, door H. G. VAN BREUGEL , Oud Predikant t&
Dordrecht, en Irurator der Latynfche en andere Schoolen aldaar, Te Dordrecht, by N. van Eysden en Comp.
en A. van den Kieboom, 1794. Behalven da Voorrede,
480 bl. in gr. 8vo.

een
E
gaf

ene konftige uitbroediiig van Hoender-Eijeren, niet
vry gehikkig gevolg te Dordrecht ondernomen;
den Eerw. VAN r;REUGEL, wanneer by den uitflag
dezer Proeve, wegens deszelfs zeldzaamheid, wereldkundig wilde maaken , 't eerst aanleiding, om tevens zyné
verdere naariporingen omtrent de Eijeren in 't algemeen,
en die der Hoenderen in 't byzonder, op het papier te
hellen; en te gelyk, uit hoofde der verwandfcliap van het
onderwerp, Be ni ge aantrerkingen aangaande de Dierlyke
Voortteeling door den druk gemeen te maaken: Hy
deelt dus , in zyne eerste Naars p' oring, naa vooraf in het
algemeen over de Eijeren der Dieren, vooral der Vogelen , gef roken te, hebben , zyne. waarneemingen no
nder-l^ijeren mede; als het maakfel der Eijepens de tfoe
ren , het nut der ver chiliende deden waaruit zy beSlaan, de verfcheidenheden die 'er in voorkomen, de middelen om dezelve in grooter aantal te verkrygen en langer te bewaaren, en meer andere byzonderheden van dien
aagt. Hierop volgt een onderzoek uzntuea t de natut►rlyke
hoe-
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broeding der Eijeren , door de Vogelen zelve, benevens
de wyze , waarop de ontwikkeling derzelven g: duurene
cie broeding voortgaat, en de verfchynzelen die 'er zich
by voordoen ; en eindelyk een verlag van de konttige
uitbroeding der Hoender - Eijeren, zo als dezelve by de
Egyptenaars en andere Volken in gebruik is , gevolgd
van een bericht omtrent de nieuwe Proeven, die mei des.
wegens te Dordrecht ondernomen had.
De tweede Naarfporing gaat over de Voortteeling der
Dieren. Na een wydlopig betoog van de nn va.irfchyn.
lyklieid, en zelfs onmooglykheid, der toevallige Voortteelingers E e1ielcctiones iequivDcee), met de oploslina der ge^
woone tegenwerpingen, geeft de Schryver de bekende
gevoelens, zo der oude, als die der laatere, Natuur- en
Geneeskundigen, aangaande de Voortteeliiig, op, en onder
Zaad -zoektvrnamlyhSfedEijrokl.,(
liet gevoelen .van den Grave of B tJFFOON, van-diertjs,
Dr. PARSONS , adat. der voorv_erordencl fèhikkin, der
Spruiten (pr cforvu.tio ger°mimm2), en meer anderen,
en geeft de zwaarigheden, welke tegens elk dcrzelver
kunnen bygebragt worden, in het breede op, teitiv_,1 by
tevens eem re aanmerkingen omtrent de Zielen der Beesti
ten, inzonderheid der Menfchen, cierzelver oorfprong eat
zitplaats, mededeelt.
Het een en ander, welk omtrent het fruit der Voortteeling wordt opgetekend, bevat wel geene nieuwe aanmerkingen, die by de beste Natuur- en Geneeskundige Schry
en men zoude zeer ligt ceni--versnitgodw,
ge onvolkomenheden en gaapingen kunnen aanwyzen, die
áe Autheur vollediger had kunnen behandelen ; doch daar
by zegt geen aanfpraak op den naam van Natuurkenner
te willen manken, noch voor Geleerden te fchrvvcn, maar
alleen het een en ander te zullen aanhaalen 't Reen tot
dit onderwerp betreklyk en door onderfchciden Natuur
alreeds ter neder gefield is, zo 1 heeft by ook-onderzks
aan dit oogmerk zeer wel voldaan, en zyn Gefchxift ver
dient als eene goede Verzameling van de Stelfels der
Voortteeling, gepaard met nuttige aanmerkingen en waar
aangeprezen te worden.
-nemig,blyk
In de Gefchiedenis der Eijeren doet zich de Autheur
c ok voor als een opmerkzaam Natuurbefchouwer, en ingevolge daarvan geeft hy, hoezeer geen voorneemen gehad hebbende de Historie der Eijeren in haar geheel te
befchryven, verfcheidene aanmerkingen op, tot de Gecono.
1.k
ini
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mie en Natuurlyke Historie betreklyk, die door haart*
zeldzaamheid zo wel als nuttigheid de aandacht trekken.
Het geen wegens de konftige uitbroeding der Hoender
Eijeren, waarvan wy in 't begin dezer bedordeeling fpraken, gemeld wordt, fchynt ons, wegens de vreemdheid
van dergelyke Proeven hier te lande, niet onwaardig tod
-om onze Lezers mede te deden:
„ HE NDRIK OOMS, geboortig van Nieuwpoort, by
Scdoonhoven, doch zints lange Burger en Inwooner te
.iordreeht, en aldaar het Moolenmaaken - handteerende ,
(een Man van een vry fchranderei en opmerkenden
geest, gelyk van een eerlyk hart. en handel, my lange
wegens zyne braafheid belend,) heeft my, by zekere
gelegenheid, onder anderen, verhaald, dat hy, 's wars te
vooren, in den Zomer, niet zonder goed gevolg , beproefd had, om Kuikens uit te broeden zonder behulp
eener Henne, en flegts door een weinig warm TYater.
„ Laat my 's Mans gezegden tot zekere artikelen brengen, en die den Leezer als toetellen, zo als ik die, en
heel de zaak, hem naderhand, meer dan eens, heb booren bevestigen.
„ r. Had by hiertoe genomen een Kinder- of KnolMandje, gelyk hy dit noemde.
„ .,. Op den bodem van dat Mandje had by ecnig Hooi
efpreid, en daarop geftrooid een goede hoeveelheid van
Vederen, Hoenderveêren.
„ 3. In of op die Vedren had hy gelegd veertien Hoen der- Eieren, zonder veel verkiezing , zo als deeze hem
te dier tyd waren ter hand gekomen.
4. Dwars over die Eieren had by twee of drie flokjes door zyn Mandje, nu het Broeinest Vullende wareen, heen gefloken.
,. Op die slokjes lead hy geplaatst een gemeen Keuls
kannetje, gevuld met warm water, en dit toegellopt.
„ 6. Hy plaatíle het dus toegeilelde. Mandje in liet
vertrek waar by dagelyks at en (liep, by den haard, waar
men gewoon was dagelyks vuur te flookcn; doch. enkel
tot bereiding der fpyzen voor zyn klein Gezin, en dut
niet groot.
7. Voorts overdekte by dat Kannetje en Mandje,
ten ruwften, niet een dekentje, of eenig ander dekzel vaak
dien aart.
„ 8. Het water in dar Kannetje had hy, geduurende
uien tyd dat de Hennen gewo©ia zyi te broeden, twee-
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maal daags , 's morgens en 's avonds, ververscht, of ver

nieuw beet, of ten mintten behoorlyk warns,-tivsfeldm
water. En wasmeer by dit des avonds nu of dan vergeeten had te doen, was iiy des nagts wel eens uit zyn bed
opgeil aai, om zyn verzuim te herttellen ; doende zulks
dan uit den Koiiyketel , die zyne Huisvrouw ' 's avonds
over den Aschketel p leegde te hangen.
„ 9. Verder berichtte by my, op myne navraaging,
dat hy zyn Broedzel niet had aangeroerd , veel niin omgekeerd ; maar dat by, dit dikwyls , byzonder by het
einde van omtrent drie veeeken beleckeit hebbende,
eindlyk nieuwsgierig wierd naar den uitflag, en één der
Eieren uit zyn eenvoudig Konstnest nam, waaruit by eelt
leevendig Kuiken pelde; doch 't welk, te vroeg ter wereld gebragt, en onvoorzygtig, naar allen fchyn, behaar
deld zynde, ras torf.
,, Ie. Dat hy, de uitkomst voorts aan den tyd, en de
werking der Natuur, (gelyk men íkkreekt, en welke ook
altyd best voor zich zelve zorgt,) overlaatende, tusfchen den 21 en 2.ften dag , uit zyne overige dertien
onaangeroerde, en niet verlegde of vcríchikte, Eieren,
vyf leevendige en. frisfe Kuikens had zien te voorfchya
komen.
„ II. En dat hy, de acht overige Eieren daarna geopend hebbende, deeze alle ook met Kuikens, min of
meer volkomen, bezet gevonden had.
i. Eindelyk, dat by de vyf Diertjes , daar hy zyn
Gezin mede verrykt had, zorgvuldig en gelukkig opgevoed en groot gebragt had ; roepende zyn Huisvrouw,
welke by ons tweede gefprek hierover tegenwoordig was,
tot getuige van dit alles, en welke , gelyk ook haart
Moeder, dit toefremde. Zy zeiden zaam, dat hunne Vrienden en Nabuuren, aan één van welke twee deezer leevendige Piepkuikens gegeeven waren, dit mede konden
bevestigen. Doch deezen heb ik hierover niet onderhouden; my ten vollen verlaatende op de trouwe en geloofwaardigheid van dit paar hupfchhe, my zints lang bekende, Echtelingen."
En in een Natchrift wordt nog het volgende opgetekend:
„ Ten opzigte der Proeven aangaande de l<onstbroeding van Hoender - Eieren met warm Water, welke door
mynen Medeburger HEivntcílc ooms is te werk geilreld,
heb ik het genoegen, den Leezer thans nog te mogen be„
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richten, dat gemelde HENDPJK oo us die Konstbrocding,,
in dit loopende, Jaar 1794 , ten niynen verzoeke , nog
maal herhaald, en wederom niet gcwcnscht gevolg ter
uitvoer gebragt heeft.
„ Hy begon daar mede in het midden van Maart,
1. 1.; vulde een middelmaatig Tobbetje met oenig Hooi;
ftrooide te midden van hetzelve een handvol zagte Vederen; lag daarin negen Hoender- Eieren, en één van con
Eend; stak boven dezelve een paar flevige yzerdraaden
door het Tobbetje; plaatfte op dezelve een kleen rood
fries lapje, ten einde de eerfle hette van het telkens aan
te voerene warm Water in het Keuls kannetje de Eieren
niet befchadigen mogt; plaatfle dit Kannetje, eiken morgen en avond ververscht, daar op; en dekte liet Tob betje, nu hier dan daar onverfchillig in zyn huis gezet
zynde, lugtig toe, tot op den vyfden ddpi-ii, wanneer
hy, laat na den middag, ten loon zyner loflyke pooping
ctt arbeidzaamheid, het gezicht ontvong van een ge'ipt
Kriels - Eitje, waaruit het bekje van een Kuikentje • te
voorfchyn kwam, 't welk toen vervolgens gelukkig uit
anderen daags, den zesden , nog twee-kwam,ends
2oortgelyke.
„ be Man liet my gisteren, den zevenden, vriendelyk
by zich verzoeken , om zyn Broedzel te zien ; wanneer
by my al het bovenftaande verhaalde, en vertoonde; maar
met befchuldiging van zich zelven, dat eenig ongegrond
vooroordeel omtrent drie zyner dikwyls tegen het zonlicht
befpiegelde Broed-Eieren, omtrent welke hy geen goed
°vermoeden had , wegens de fterke zakking van liet putje,
11em dezelve, na de eerfhe veertien dagen broeiens, ver
doen openen; wanneer hy egter aanvange--tuchelykad
Ivk welgevormde Schepzeltjes in dezelve telkens gevonden had. En , na de afgeloopene broeding , vond hy
ook, en vertoonde my, een Kuiken, maar nog niet geheel ontwikkeld, in liet door heru geopende Eenden-Ei;
zynde by niet indagtig geweest, dat dit vier weeken
broedens vereischte. brie andere zyner Eieren had b y
vuil bevonden. Ik zag de drie leevendige en frisfe
Kuikentjes met blydfchap, en tierig eeten en drinken ,
zynde nu in een vierkantig Bakje, of Laade, geplaatst,
aan één van welks zyden , op een kleene hoogte , een
warns Waterkannetje (het zelfde waarmeê de broeding
vt igt was) was geplaatst, wa^xouder de jonge Diertjei4

red)
op een (lukje tvdlle laken, zich gingen VerWir1nen,
OÓNLocIL, OP EIJER$UND

kruipende van zelve daar onder, en telkens weder Uit;
maar tot welke koestering ik een f'cuk van een gefpannen
ruw fchaapenvachtje vervolgens aanprees."
Grondbeginzels der Hoogere Meetkunde, bevattende de voor

oenige-namfleEig/chpdrKbeflan,v
andere Kromme Lynen. Op een zeer gemaklyke en nieuwe
Iwyze beweezen, en tot dienst van eerstbeginnenden opaefleld, door JACOB FLORYN, Mathematicus en Exa ainator der Gea.- 0 fcieren , by het Ed. Mog?. Coll. ten
11dna. op de Maize, enz. enz. Met Planten. Te Rolterdam, by D. Vis, 1794. In gr. 8vo, 322 bl.
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en onderfcheidt de Meetkunde gemeenlyk in twee
hoofddeelen ; namelyk in eene eenvoudige , en in
Gene meer verhevene, of hoogere, Meetkunde. De eerfte
bepaalt zich alleen tot de regte lynen, de regtlynige platte
vlakken , den cirkel, en de ligchaamalyke ruimten, die
door Bene voorondericelde omwenteling van eenige vlak
kunnen voortkomen; de tweede houd zich, op de ge -ken
gronden, met de befchouwing van alle overige uit-legd
bezig ; namelyk met de kromme lynen en-gebridhn
kronalysige vlakken, als mede de ligchaamcn , mede door
de omwenteling der laatoen voortgebragt. Decze laatfle
Meetkunde is het, welke de wiskunftige FLORYN in dit
Werk voordraagt ; volgende daarin de voetflappen van
zynen Leermeester STEENSTRA , wiens Grondbeginzelc,'a
der eenvoudige Meetkunde te veel, en met te veel lof,
bekend zyn, dan dat wy dezelven hier zouden roemen;
zynde dit Werk daar een Vervolg op.
Na eene uitgebreide hoorrede, in welke de Autheur
bericht geeft van eenige Werken over de Hoogere M'etkunde, in onze taaie gefchreven, en het nut en de nood
een volledig zamentlel dier kunde, draagt-zaklyheidvn
hy, in het Rel fie Boek, in drie Hoofdllukken, i. de Parabola, of Brandfnede , 2. de Eli/ps, of het Langrond,
en 3. de Hyperbola, of waslende Kegelfnede, voor: gaande
het Tweede Boek, dat in agt Hoofdftukken verdeeld is,
over de volgende kromme lynen: i. Over de Cone/ia/ce,
of Schelptrek van NICOMEDES, 2. de CisJois, of Klinm!rek
vim DIOCLES, 3. de Quadratri.v van nWOSTRATES, waarby die van TCHIRNSHAUSEN, als een liyvoegzel fchrcH3

pfie>
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fchreven wordt , q.. Over de Cyclois, of Roltrck , r, de
Linea Logistica, of Lognrithirnica, 6. de I iirea Spun/is,,
of Krullyn van ARCHUILDES, 7. de Spiralis LogariMh
naica, of dc Logarithmifche Krullyn, en 8..over de Spiro=
its Hyperbolica, of de Hyperbolifche Spiraal, of Kruilyn.
Deeze alle worden in den Synthetifchen leertrant voor
bepaald, en bondig opgelost:
-gedran,uwkci
Schoon wy geenzins kunnen voorzien , dat liet gretig
vertier vaii dit Werk, in zo weinig jaasen, zo veele druk
ken •zal noodig maaken, als de M ctkrinst van sTLr NSTRA
gedaan heeft; nadien men maar zelden zulke kunstlievenden aantreft , die zich tot liet beoefenen der Hoogere
Meetkunde willen begeeven; zo verdient de IJeer FLORYN
echter geene mindere goedkeuring, dat by den weg voor
die weinigen, die denzelven willen bewandelen, zoo af
gebakend en gemakkelyk heeft gemaakt, dat zy tot geese
buitenlandfche Schryvers verders de toevlucht behoeven
te neemen, `om, op eerie zeer geregelde en beknopte wyze, deeze Weetenfchap zich eigen te kunnen maaken.
De Plaaten zyn alle zeer juist, en in 't Koper gefned n.
,

-

-

Vaderland/die Historie , vervattende de Ga/chiedenisren der
Pereenigde Nederlanden, zints den aanvang dir Noord-Americaan%he Onlusten, en dcn daar uit gevolgden Oorlog
niet Engeland en deezen Staat , tot den tegenwoordi uez
tyd. Uit de geloofwaardig,/Ie Schryvers en 'gte Gedenk
Planten. Wen Vervolg e va;-flukenzaargid.Mt
WAGENAAR'S Vaderland/die Historie. - XIde Deel. 7e
12nzfierdczna, by J. Allart. In gr. 8vo. á.2j bl.

et dé woelige Gefchiedenisfen dës laars MDCCI LXXXV in het Sticht, begreepen in liet XXIXitc
Boek, maakt dit XIde Deel eenen aanvang, en fchuift de
Tooneelen open, waar op binnen de Hoofdfl:ad Utrecht
de Burgery het Pluk des Regeerings-Reglements, onder
veele tegenkantingen, zegepraalend handhaaft, terwyl dezelve te dinersfoort voor den gewapenden Arm moet buk
geen in een en ander-ken;mtusfchvogian'
der I;ondgenootfchaplyke Gewesten gebeurde, wegens het
inrukken des Krygsvolks in Amersfoort. Het fchetst ons
Ikyk by Duurflede als het evenbeeld van Utrecht, waar
pie Party; die te Amersfoort het onderfpit moest delven,
zich de bovenliggei de vertoonde, en die kleine Stad Bene
groo^

aria
grobte tol op liet tooneel der toenmaalige Staatsgebeurtenisfen deed fpeelen. Hier mede is het breed beloop der Utreehtfc/ie en Stichtfche zaakgin, in het voorgaande Deel afgebrooken, op welke fplitzing wy onlangs
Bene aanmerking maakten (*), afgehandeld, en wordt het
Jaar MDCCLXXXV beflooten.
Het XXXfte Boek vangt, gevolglyk, aan met den Jaar4
MDCCLXXXVI, 't geen den Geichiedfchryver ruimte
van fchryiitoffe verfchaft, als allerwegen in den Vaderlande vol van de gewigtigfte Gebeurtenisfen. „ De Vrede
met den Keizer, (dus luidt de algemeene fchets des Ge„ fchiedboekers,) liep, ten deezen Jaare, wederom gevaar
van getloord, en de onafhangelyk
e Souverainiteit des
„ Grondgebieds, om, ten n:adeele van den Handel, ver„ kort te worden. En was het 'er verre af,. gelyk de
Gebeurtenisfen des verfhreeken Jaars, in een en ander
Gewest, uitwyzen, dat de by veclen hoogstgewenschte
Verbetering en Her[lelling van zaaken, met onverletten fpoed , zou daar gefield worden
wy treeden
„ een Jaar in, 't geen ons Gefchiedblad met floifen, niet
ongelyk aan die van het jongst verloopen ,Jaar, zal vul„ len; deels de voortzetting behelzende van toen, en vroe„ ger, aangevangene zaaken, de binnen- en buitenlandfche
Belangen van den slaat der Bondgenootfchaplykc Ge„ westen betreffende; deels nieuw opkomende, veeldl van
„ eenen nog ontzettender aart, welke niets minder dregden
den dan aller jammeren jammer, Burgerkryg, die, niet
„ fel ontftooken woede, in eigen ingewanden wroet, ets
op den volfiaagen ondergang van eenen Staat moet uit„ loopen. In het verfchiet doet zich eene menigte van
„ bedroevende tooneelen op , die deernis verwekken, en.
zugt by zugt afperfen ; fchaars veraangenaamd door
,, de afwisfeling van bevalliger, die het hart met blydfchap ftreelen, en vervullen met de hoop op de nade„ ring van beter en geruster dagen,, in welke men op
„ het doorgetaane en ontwórflelde leed , met genoegen,,
„ kan te rugge zien."
De ftoorcros des pas geflooten Vredes, van welke de
Schryver (preekt , was gelegen in de poogingen van de
zyde der Oostenrykcrcn, om, tegen alle gedaane voorzorg
der Staaten deezer Landen, tot het geflooten houden der
ScheiVER.VOtc OP DE VADERL. HISTORIE.

(*) Zie onze Aankondiging van het Xde Deel; illg. Pad. Lctteróef. voor 1794,. bl. 222.
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Schela, die Riviere te bevaaren. Dit gédrag der Doti
zenrykeren, 't welk gevolgen bads die breeder verdienen
vermeld te worden , dm de Naakomeling1 imp te doen
•weeten hoe ligt inkruipingen gefchieden, indien liet oog
van Staatkundige Voorzorge niet heeds waakt, en alleen
door wys en wakker beleid kunnen ' voorgekomen wortien, gelyk in deezen geíchiedde. Aan den aanvang, de
voortzetting en afloop, diens vreemden gevals, 't geen
ivy nergens genoegzaam opgeklaard vonden, wordt hier
een vry helder licht bygezet, doordien dc Gefchiedfchry^
ver, blykens de Aaiihaalingen, daar toe in ílaat gefteld
is door Papieren van Heeren, in deeze zaak, van wegens
den Lande, onmiddelyk betrokken, en in Beene gedrukte
stukken te vinden. De Heer PIETER PAULUS, die zich
net zo veel lots gekweeten hadt van den last tot de fluiting der Schelde, kweet zich hier weder, op nieuw, ten
dieiiftc van den Lande, met zyne bekende wakkerheid en
doorzigt. Men zal zich, dit gedeelte leezende, misíchien
t erwonci"eren over het fterk Staatsbefluit, in deezen geno:nen, om den Keizer de vaart op de Schelde te beletten,
en den ouden bloei van B iigge te doen herleeven: dan,
merkt de Schryver op, „ het denkbeeld is . niet engegrond, dat dit Staatsbefluit op dien dringenden toon ge„ femd was, om tegen te gaan het in 's Grrverahage, te
, Rotterdam , en elders, met niet weinig ingangs gc_,-ílrooide denkbeeld, dat de Patriotten met Trankrvk
„ het Vaderland verrieden, dat 'er nu weder Benige Miilioenen zouden moeten betaald, of anders het Zwia op;, gegeeven worden. Ook bragt de welgegronde verwag^, ting, dat dc Koning van Franks yk de Guarantie van
„ het geilooten houden des Zwins, zo wel als der Schel
de, gefland zou doen, naar allen fchyn, niet weinig toe
,, om zo iftout te fpreeken." Dit Staatsbefluit gat
veelen in den Lande groote voldoening, en stopte den
mond der verfpreide gerugten. Gelyk men ook met
genoegen zag, hoe dc Graaf DE BELGIOJOSO, die onzetL
,Sttaat heen goed hart toedroeg , pal gezet, en na • WW'eeneiz
aupontbooden, en men dus ontflaagen werd van eenen ons
tvangunitigen Staatsdienaar des Keizers. VVy flippen dit

aan om dit gedeelte der aandagt aan te beveelen.
Voorts doen zich , in dit Boek eenige Werkzaamheden
voor in de Genert-aliteits Landen, om de Gro?Idwettige Herelli,^ :. daar, ook te doen plaats grypen. Bovenal ileekt
?.íe: uit de pooping, om gcvo9re'a Brabanders tot het
be-
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bekleeden der Ampteí aangefteld te zien: byzonder b`yk.
baar in de begeerte om den Advocaat DONKER CURTIUS,
een gebooren Brabander, een Heer , wiens Kunde en Eer
naar verdienften , met groote letteren geefkeld-Jykheid,
werd, het opengevallene Ampt van Advocaat Fiscaal en
Procureur Generaal van Brabant en den Lande van Overmaaze te doen opdraagen. Hoe zeer Ilolland en Friesland de Privilegien van Brabant wilden gehandhaafd, en
deezen daar aan beantwoordenden Perióon wilden gekoozeii
hebben, werd Mr. H. J. WITTE TULLING door de Afgevaardigden der vier andere Gewesten daar toe benoemd.
't Welk aanleiding gaf tot hooggaand misnoegen, hier uit
geboekt.
-voerig
De Schryver fchynt niet voorhanden gehad te hebben
de hier veel byzonder licht verfpreidende en raadpleegenswaardige Verzameling van Stukken, raakende de Adresfen, door den Magiflraat der Hoofd/ad 's Hertogenbosc/r,
aan de hooge Collegien van de Generaliteit en de refpectii
Bondgenooten gedaan, tot inroeping der BrabanrIche Landwetten en Privilegien. omtrent de Begeeving der Ampten
,aan gebooren Brabanders, door 117r ANTONI MARTINI,
Penfionaris der voor/ch. Stad. Te 's Hertogcnbosc%, by
A. van Beufekum, 1786.
Naa de Benoeming der Heeren tot de twee groote St aatsCommisfien , de IÍerziening der Quotas en het Ver
Staat, vermeld te hebben, treedt-deignswzva
de Gef'cliiedenis voort tot een Verslag van de Afdankin eeniger Krygsbenden , van de Gefchillen over de
nking van het Corps des Rhyngraaven VAN BALM,
Afda
en het in dienst houden van 't zelve door Holland
„ Dit gedrag van Staaten van Holland," luidt 's Gefchiedboekers taal , „ omtrent het Corps des Rhyn=
„ graafs, Raat in een naauw verband niet andere ver„ rigtmgen in dat zelfde Tydsgewricht, ten aanziene
„ van den Capitein Generaal en het Krygsvolk. Hoe
men in Holland algemeen dagt over het gebruik de s
„ herken Arms in Burgergefchillen, hebben wy eeniger., maate gezien (*); nog klaarder en fierker kwam dit ten
deezen Jaare aan den dag by de nadere handelinge
„ over het gebeurde in 't Sticht en in Gelderland." Waar,
op by voortvaart met de opgave van de Stedelyke Ver •
.

,

zoek-

(*) flier wordt men te rug geweezen op bi. 8o, in dit Deel.
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zoekfchriftcn om het I(rygsvolk van den Staat in geen
burgerverfchillen te gebruiken , en de meer en meer
f-,rke Besluiten, by Holland deswegen genomen, met aanfch.ryvens aan de Bondgenooten en aan zyne Hoogheid,
en om hem, indien by niet voldoende antwoordde, te 1uipendeeren; als mede de bepaalingen omtrent de Krygsivagt gemaakt, en het in betcherming neemen der Gewapende Genootfchappen. Alles naa veele tusfchenvallende hier verhaalde Gebeurtenisfen het Krygsweezen
betreffende , door de fchorting van zyne Hoogheid als
Capitein Generaal.
Een vreemd verfchynzel deedt zich toen op. Veelvuldige Adresfen van Steden en Dorpen, de goedkeuring
deezer Staatsbefluiten behelzende , kwamen ter Hooge
Staatsvergaderinge. Te regt merkt de Schryver op,
„ dat die alle op te haaien, van wegen de gelykluiden„ heid, zoude verveelen; doch kunnen wy, om een egt
„ Tafereel te íchetzen van de by veelen heerichende
denkwyze dier dagen, niet nalaatcn een en ander te
boeken, met byvoeging van eenige omtlandigheden,
die de Tekening op zommige plaatzen vergezelden."
Veele elders in de beíchryvingen dier tyden onopgemerkte byzonderheden treft men hier aan , bovenal
wegens AmJierdam.
be opontbieding der Krygsmagt na Holland, en de
Aanstelling van VAN RYSSEL tot .+Jpperbevelhebber, worden vervolgens vermeld. Dit byeen trekken hadt ten gevolge de ontblooting van veele Grensfteden ; en 't geen
in 't byzonder het geval was van Hedlevvoet/luis. Ilene
wakkere voorziening, hier door den fpoed met welke alles volvoérd werd weinig bekend, vinden wy hier in
deezer voege opgetekend: „ Zo ras men de ontblooting
„ van het gewigtig Fort HellevoetJluis ontdekte, werd de
„ Heer METER PAULUS, Advocaat Fiscaal der Admi„ raliteit op de Maaze, door Gecommitteerde Raaden der„ waards heen gezonden. Hy bevondt , beantwoordende
aan de vrees en de verlegenheid, waarin de Admiraliteit
„ gebragt was, dat alle bVagten en Posten ledig flon„ den, en dat de tederste belangen van den Staat , en
de Republiek zelve, blootgefteld waren, om, te dec -.
zer plaatze , de gevoeligste flag te kunnen worden toe, ebragt ; dcwyl 'er geene Plaats in 't geheele Land
, waar zulk een aanzienlyk gedeelte van 's Lands
Zeemagt by elkander wordt gevonden , en waar nog
„ daar_
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laarenboven zo .reele Magazynen en Arfenaalen zvn,
aan welker ruïne niet dan niet angstvalligheid en fciirik
5 , kon worden gedagt.
Overeenkomstig met het Befluit van Geconimitteerde Raaden, beval by den Capitein van 's Lands Schip
j, de 7aczo/a, DE vIRIEU, als de oudíle aanweezende 01ficier op die Reede, terilond de Wagten en Posten
, met Scheeps Krygsvolk te bezetten, de noodige Rondens te doen , de Poorten cn Wallen te beWaaken,
,, dc Parade te houden, de Sleutels van het Fort onder
„ zyne bewaaring te nemen, en dezelve aan niemand
„ over te geeven, dan aan den Commandant der Militie,
,; die hem zou komen aflosfen, of ingevolge van de .Order, welke hein, daar toe, van wegen Gecommitteerde
„ Raaden, zou worden vertoond. Voorts hadt hy zich te
;, gedraageri overeenkomftig met de Guarnifbens Orders
„ van het Fort I-Iellevoetjluis, onder hein berustende.
, Den Commandant van het Wagtfchip moest hy eerre plaats
„ doen noemen, best gefchikt om alle Oorlog'fchepen van
eenc Vreemde Natie, die op dc Reede mogten komen,
te doen waarfchuwen, waar te ankeren, en liet zo te
;, fchikken, dat het gefchiedde onder het Scheeps Ge, I but , eir onder dat van liet Fort. --- Voorts kreeg hy
„ last alle dagen aan den Advocaat Fiscaal op de 111aaa;, ze verflag te zenden van het voorgevallene, als mede
denzelven ten í^oediglten te bcrigten , als 'er , onverhoopt, iets buitengewoons mogt gebeuren, gelyk ook
„ aan den Raadpentionaris van IIoliaf2d,. - Verlof om op te
„ gaan zou aan niemand van het Volk van de Yazoii, of
;, het Wagtfchip, gegeeven worden; maar integendeel be„ vel om alle Verlofgangers ten ipoedigften te doen te
ru- komen.
,, IJe Advocaat Fiscaal liet, tegen liet wegloopen der
„ Soldaaten , die door deeze fchikkingen daartoe meer
„ gelegenheids vonden dan aan Scheepsboord, Bene fcher„ pe Waarfchuwing aan de Masten der Schepen, -als mede
,, aan de Wagtplaatzen, aanplakken. En had hy liet genoe„ gen om zyne bevelen neet die vaardigheid en fliptheid
te zien uitvoeren, dat 'er meer Manfchappen optrokken , en meer Posten bezet waren , dan voorheen by
het uitgetrokken Krygsvolk was gefchied ; zo dat hy
„ deeze gewigtige Vesting thans oordeelde in denzelfdei^

Raat van verzekerdheid te zyn als vdOr het vertrek der

Bezettinge.

Hy beval des ,elyks de Grader-Bqui^ pa-

ar8

VERVOLG

„ p agio - Meester ''s Lands Mabazynen , Werf, Lootz h,
„ enz. aan geene Vreemdelingen, geduuretide de tegen
woordig plaats hebbende omfiand.gheden, te laaten zien,
en daar in of op te laaten komen, anders dan op eeu
fchriftlyke Refolutie van den Raad.
„ Alles, wat de Heer PAULUS, nevens de Capitein Dn
, VIRIEU, en de Commis der 1vlagazynen VAN ALDERWERELD, te Hellevoetfluis verrigt hadt, droeg de volfie
van Gecommitteerde Raaden weg, en werd
99 goedkeuring
de eerstgemelde , met allen nadruk, bedankt , voor
deszelfs Yver, goede Direétie, en byzondere Attentie,
„ ten aanziene van 's Lands Arfenaalen en Goederen be„ tóond (*)."
Voorts geeft dit Boek op, de Belofte van kragtdaadige
hulp door Holland aan de Stad Utrecht gedaan, den last
daartoe aan VAN RYSSEL gegeeven ; en hoe zich deeze gedraagt omtrent eene gevraagde Opening aan den
Raad van Staaten; en daarop in befchermmg van hun
Ed. Gr. Mog. wordt genomen. De Toezegging van
Hulpe door Frankryk, die ten grond ilrekte van zulke
frerke Staatsbefluiten, van zo veele en zo groote flappen
als Holland thans deedt , fluit dit Boek, met deeze aan
Toezegging, ten breedflen uitgemeeten,-nierka:„Dz
„ baarde een allerfterkst vertrouwen by de Party, der
Grondwettige Ilerflellinge toegedaan. Van zulk eerie
magtige Hulpe zich verzekerd houdende, fcheenien zy
geene vreeze te hebben , dat de Zee, he zeer ook door
Staats -orkaanen beroerd, hun te hol en te hoog zou
„ kunnen gaan."
Ten blyke hier van firekken twee Stukken, in het
XXXIfte Boek vermeld. Vooreerst, de fdde van Onderlinge
Verbintenis tusfchen eenige Vaderlandfche Regenten van
welker eerfte Vastf}ellers de Naamlyst hier gevonden
wordt; als mede de wederlegging van eene Valfche Ice,
onder dien naam uitgegeeven. Ten tweeden , de
Onrigting van bet Nationaal Fonds. „ Doch," merkt de
,schryver op, „ hoe flerke Befluiten men ook tegen zyne
„ Hoogheid by Holland genomen hadt ; hoe veelvuldig
„ en onvermoeid de Poogingen waren, door de Voorf an„ ders
;

(')

_ Rerol van de Ed. Mag. Heeren Gecommitteerde Raaden

van de Staaten v. n Holland ea Akestfriesland , 8, t t en i;
Sept. 1786.
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„ ders der Grondwettige Her/lelling aangewend om deeze
tot il:and te brengen , ontbrak het ten deezcn Jaare niet
aan Buiten - en Binnenland1 lie Werkzaamheden , om
„ de hevig opblaakende Twistvlam in den Lande te flui„ ten, of eene Bemiddeling te trelien." Van 't een en
ander geeft by rekenfchap. Wy vinden vermeld wat
Frankryk, Engeimd en Pruisfen, ten dien einde te werk
(telden, en, in 't breede, de Onderhandeling van den Graaf
VAN GOt;RTZ met den Heer DE RAYNEVAL; als mede den
voorlag van Bemiddeling, door Jlnaflerda;n gedaan. ----.
%Vyders toont ons dit Boek, hoe men , ondanks dit alles,
op 's Prinfen Inkomften fmaalde , zyne daadgin in een
haatlyk licht zette, en alles aanwendde,om, wat naar Sou4
verainiteit fmaakte, hem te ontneemen.
Ten befluite van meer zaaken van eenen algemcenen
aart, waartoe dit Boek gefchikt was, vinden wy de Vastflelling van het Geregtlyk Onderzoek des onuitgevoerden
Tochts ua Brest; waaromtrent de verfchillende Gevoelens
tier Staatsleden worden opgegeeven.
Lesfee aver de Gefchiedkimde en lflgemeene Staatkunde,
door JOSEPH PRIESTLEY , LL. D. F. K. S., enz, enz.
Uit het Engelsch vertaald Jude Deel. Te Deventer, by
L. Leemhorst, L. A. Karfenbergh, en G. Brouwer. In
gr. 8vo. 505 kl.

%Yj egens den oorfprong, den aart en de strekking , dee-

W zer Lesfee, over de twee in den Tytel aangeduide
gewigtige Onderwerpen, hebben wy het onze bygedraagcn
in de beoordeelende Aankundiging des Eerfren Deels, en
past zulks ten vollen op dit Tweede Deel; «zeshalven wy
onze Leezers derwaards moeten verzenden (*).
Het Deel voor ons is een Vervolg van de voorgaande
Lesten , en daar mede op 't naauwst verbonden. Zulks
blykt uit den aanhef der Eer Jle Lesfe : „ Ten laatften,
alles is de aandagt en opmerkzaamheid, beide van eengin
wysgecrigen en flaatkundigen beoefenaar der Gefchiedenis,
waardig, wat iets kan toebrengen om een Volk inwendig
,gelukkig, uitwendig geducht te maaken, of deszelfs getal
te
(*) Zie o1Jze 4l rm. Vaderti Lcttsroef. voor den Jaare 1794,
íJ zee.
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vergrooten ; vermids cenc talryke, eerie veilige en gei
luk kige, Maatfchappye liet voorwerp van alle inenschlyke
Staatkunde is.
„ Dit uitzigt opent een nieuw veld van de belangrykfte
voorwerpen voor Benen aandachtigen Leezer der G.fchienis, welke men zekerlyk niet kan verw;igten, dat ik thans
zeer. -naauwkeurig zal behandelen. My dunkt egter, dat
ik niet voldoen zou aan myne verpligting om de waare
voorwerpen van de aandagt en opmerkzaamheid van den
beoeá snaar der Geschiedenis op te geeven (het geen iniluit, dat ik eene gepaste verklaaring zou geeven van die
zaaken , welke ik als de waare voorwerpen der aandagt
anwyze,) ten zy ik de eerste en voornaamile grondbegmzelen eener wyze Staatkunde ontvouwe, in een verlag van
die omstandigheden, welke den bloeienden flard derMaatfchappyen veroorzaaken; als mede van de wederkeerige
betrekkingen en invloed dier omftandighedcn tot en op clkanderen. De bloote melding deezer zaaken zal zekerlyk
eenigermaate aan myn oogmerk voldoen ; vermids de Leezer daar door op de aangcweezene Stukken, als op zaaken
van liet eerfte gewigt ter bevorderinge van liet geluk
der Maatfchappyen, zal agt geeven, en derzelver gevolgen
in den loop zyner buekoefening gadefaan, en, dus doende,
worden opgeleid tot het beste gebruik dat by van deezen
arbeid kan manken."
Eén-en-dertig Lesfen over dit wydfhekkend onderwerp draagt PREESTL Y voor; derzelver Opfchriften zyi2
ons ter overneeminge te lang; wy zullen de hoofdzaaken
flegts kortlyk aanduiden.
Zy loopen, over de Staatkundige en Burgerlyke Vrybeid ; over de onderfcheide Regeermgsvormen , met wat
daar aan vast is, en dat eene Regeering, even veel onder
welk een vorm, verkieslyk is boven den ftaat van Regeeringloosheid ; over de Wetten en Straffen; over den Landbouw , Kunnen, Koophandel , Volkplantingen, Renten van
Geld, 13lociftand eener Maatfchappy; over den Godsdienst,
Voikrykheid, Veiligheid, Staatsverbintenisfèn, Oorl ';,n,
Staatsbeftuur, Belastingen, Schulden van den Staat, Weetenfchappen ; over het Beleid der Voorzienigheid in de
Menschlyke Zaaken; de trapswyze Vordering der Godsdienstkennisfe; en, eindelyk, over de weldaadige Gevolgen
der Overheeringen.
Veel, zeer veel, 't geen zommigen Stamthundige kettery
noe .en, doch 't geen op zyne beurt Staatkundige Rcgtzak.
t,
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zi72riigleid wordt, kan niet misfen in deeze Lesj n voor te
komen; doch Bei heidenheid- befluurt altoos des Schry=
vers pen. Men hopre, by voorbeeld, hoe by zich uit
zo betwiste Onderwerp, de Staatkundige-druktoveh
err Burgerlyke Vrylaaicl. „ Daar het altyd gentaklyk
is, onderfcheidene benaainingen voor onderscheidene zaaken te hebben , zal het niet ongevoegelyk zyn de ver
welke de-ichlendfortvag,Odeortn
menfehen in den maatfchappelyken Raat bezitten, op de
vol ebde wyze te onderfcheiden, De magt, waarvan hens
de aatfchappy in 't bezit laat van zyn eigen -gedrag,
kan men zyne Burgerlyke Vryheid noemen ; terwyl het
aandeel, welk by in het beft ier van de zaaken der Maat
hebben zaag, zyne ,Staatkundige Yryáeid kan ge.-fdhaepy
heetep worden. Want, dewyl de taal deeze beide benaamingen in zich bevat, zal het beter zyn daar aan
deeze onderfcneiden betekenisfen te hegten, dan dezelve door elkanderen te gebruiken , gelyk in 't gemeen
gedaan wordt. — In tenen Raat van Burgerlyke Vryheid
blyft de Mensch in het bezit van de gewigtigfte zyner
Natuurlyke Regten ; in eenen slaat van St«atkundige
Pryheid verkrygt by daarenboven Benig gezag over het
gedrag van anderen. Het is, derhalven, zyn voordeel,
zo weinig van de eerfte te misfen , en zo veel van de
laatste te verkrygen, als hem mogelyk is.
„ 'Er kunnen Staaten zyn, waar in alle de Leden der
Maatfchappy Staatkundig vry zyn, of gelyke magt heb
om Wetten te maakera, of anderen tot het maakera-ben
van dezelve aan te Rellen; terwyl egter die Wetten zeer
onderdrukkende zyn kunnen, door aan een ieder in hebyzonder weinig raagt over hunne eigene daaden te geer
ven. — Even gelyk, aan den anderen kant, de menfchen eene groote Burgerlyke Yryheid kunnen genieten,
door in het onbefpierde gebruik hunner vermogens, van
voor zich zelven te denken en te handelen., gelaaten te
worden, en evenwel van allen aandeel in de Regeerins
verftooken zyn. Maar, in dit geval, zyn hunne Bulgerlyke Yryheden , of elks byzondere Regten, zeer onzeker,
als afhangende van de willekeur van anderen.
„ Het moge, op het eerfte inzien, van weinig aanbelang fchynen , of de menfchen in de gemeene rangen
des leevens al of niet eenige Staatkundige Tl7 yheid bezitten; doch, , zonder deeze, kan 'er die overtuiging van
veiligheid en o a#hangelykheid niet zyn , welke alleen
in
,
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in flaat is om den mensch tot de gtootíle Verrigtinget^
aan te moedigen. Al wie gevoelt dat hy afhangt viii
de bescheidenheid van anderen, over wier gedrag hy op
geeneriei wyze iets te zeggen heeft, heeft altyd eenig
onbekend gevaar te duchten. Hy zal ichrikke^i om de
aandagt zyner meesters op zich te trekken, en moet zich
wel ras als een nietig en verlaagd weezen aanmerken.
Maar een gevoel van Vryheid, en de kennis der Wetten,
waar na by zyn gedrag snoet regelen, met eenigen graad
van gezag over de geenen die de , Wetten maaken en uitvoeren, geeft hem een aanhoudend besef van zyne eigene
waardigheid, eis doet hens aan .genen veycn en manlyken
denktrant gewennen, welke hein zeer verre zal verheffen
boven 't geen by onder een willekeurigen Regeeringsvorm zoude geweest zyn."
Deeze Leer van PRIESTLEY, wegens den invloed des
Volks op de Regeering, als het Staatkundige Vryheid bezit
draagt hy in deezer voege. voor: „ In een Raat van Staat
kun dige Vryheid, moet het Volk eenig bedwang over de
Regeering hebben , liet zy in eigen Perfoon, het zy door
deszelfs Vertegenwoordigers. In grooter Staaten kan het
alleen op de laatste wyze geschieden , en dan komt in
aanmerking, wie de gefchiktiten zyn om het Volk te ver
einde Wetten voor hunne Landge--tegnwordi,
nooten te maaken , en over derzelver Bezittingen te beíchikken. Ik voor niy bekenne geenen grond te zien
voor Benige hoegenaamde bepaaling; vermids men niet kan
veronderfellen , dat het Volk , aan zichzelven overgelaaten, ongefchikte Vertegenwoordigers verkiezen zal. Indien zy dit al doen, is zulks zeer gefchikt om hen door
-

ondervinding by gene volgende gelegenheid eene betere
keuze te leeren doen. Indien het Volkverbeeldeiide Lichaam zeer groot is, gelyk in ons Huis der Gemeenten,
kan de flegifte keuze van eenige weinige Leden niet dan
van gering belang zyn.
Het mintte van allen behoort een Volk in zyne keuze beperkt te worden door eene bepaaling van Ryh;lom.
Want zy kunnen de gegrondste •redenen hebben, om het
grootíte vertrouwen in menfchen van weinige of geene
bezittingen te Rellen ; en in 't algemeen zullen Rvkdon
en Bezitting, zonder tusfchenkomst der Wet, invloed genoeg op hunne keuze hebben. Indien 'er eenigerleiwwwyze
bezittingen gevorderd worden, moeten dezelve althans niet
zeer groot zyn. Want menfchen van iniddelniaatigen Rykdon
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41om zyn in 't algemeen beter opgevoed, hebben minder
kunstbehoeften, en zyn meer onaf hanglyk, dan erfgenaamen van groote goederen. Behalven dat zy meer natuur=
lyke Vertegenwoordigers van het r iiddelfoort des Volks
zyn, veel gefchikter om voor hetzelve te voelen, en voor
tieszelfs belangen té zorgen.
„ Het is van de groottte aangelegenheid; dat de Ver=
tegenwoordigers van eenig Volk van dezelfde klasfe en
rang zyn als zy die hen aanfteldein, en dat zy veel verkeermg met dezelve hebben. Hier door zullen zy met
denzeltden geest .bezield worden, en in hunne oogmerken
treeden. Zy zullen op die wyzé insgelyks door een gevoel van fchaamte wederhouden worden , om iets voor të
ftellen, of ergens in te bewilligen, het geene zy weeten
dat hunne Kiezers niet goedkeuren. Zy zouden zich, na
zulk een gedrag, in geen openbaar gezelfchap durven vertoonen, Daarentegen zullen de Leden van eene Ari1locratie , als zyndé talryk genoeg om onder elkander
verkeering te hebben , enkel voor zichzelven gevoelen;
en zich in hunne maatregelen, betrefènde de laager ,ranger der Maatfchappy, door niets laten wederhouden.
Zy kunnen 'er zelfs eeii punt van eer van maakgin, . om
hunne voorregten te behouden, co uitte breiden, ten koste van de geenen die beneden hun zyn.
„ Het is ook 'van groot gewigt, dat in liet vormen van
Bene Vergadering `van Volksvertegenwoordigers alleen gezien wore op de Ge/chikthcid, of bekende Kundigheden ;
én geenzins op de Klasfen of benaamingen van menfchen.
Indien men 'er de Geestlykheid; als Geestlykheid, toelaat, Regtsgeleefden als Regtsgeleerden, Krygslieden als
Krygslieden, zullen zy dat geen hebben, wat de 'Franfcheri Esprit de Corps noemen. Zy zullen zich vereenien, om voor hun eigenbelang te zorgen, en Benige van
ie Klasfen zullen aan anderen voorregten vergunnen ten
koste van het overige gedeelte der Maatfchappy. Daar,
in tegendeel, wanneer zy enkel gekoozen zyn om dat liet
gacrifche Volk hen het best gefchikt rekende om hunne
gemeenti belangen *aar te veemen , zy ook te raade zullen gaan met de *enfcheri hunner Aantelleren., en de belangen van ledet gedeelte , naar evenredigheid van deszelfs gewigt voor het algemeen, zullen behartigen."
Dat de Eetw. PRTÉSTt,EY, hoe zeer hv, met allen
regt , de Regeeringloosheid als het grootte kwaad beichouwt, het Despotismus ten hoogften wraakt, fpreekt van
ZzeiLLTT. 1795. NO. 3 ,
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zelve, en hoe by over de Iriftocratie denkt, kan, ondg
andere, het volgende uitwyzen. „Het is ligtlyl: op te maaken, dat alle andere lRegeeringsvormen , hier of daar, tusfchen:de uiterlien van Despotirntas en Kolksregearing moe
invallen, en dat zy by gevolge in de voordeelen en na-ten
beiden moeten deden, naar niaate zy nader aan-delnva
de eene of de andere grenzen. De meest uitteekende
middenfi ander in de befchikking van magt, doen zich op in
de flrijlocratien van eenige oude en hedendaagfche Staaten, en in de Europifclie Monarchien van den tegenwoordigei tyd.
Eene lfriflocratie verfchilt, evenwel, van het Despotismus nergens anders in, dan dat dezelfde volilrekte Magt
in een weinig meer handen huisvest. Al het overige Volk
hangt éven zeer van derzelver willekeur af ; cn wyl het
Volk dus meer Meesters heeft , wordt hetzelve gemeen
onderdrukt.
-lykzware
„ Uit hoe veel meer leden eene Arif>ocratie beftaat,
hoe minder hunne Magt , en hoe grooter hunne veiligheid
is; hoe l minder leden 'er zyn, hoe grooter hunne Magt
is, en hoe minder zy veilig zyn; tot men aan het zuivere
Despotis nus komt; waar de Magt op het hoogfle en de
Veiligheid op 't laagife is. By aldien de Leden eener
flri/iocratie zich aan den Koophandel begeeven, en gevólglyk de Rykdommen, zo wel als de Magt, van dèn
Staat alleen aan zich brengen, znllen zy de armen onder
daar door alle aanmoediging tot nyverheid-druken,
wegneemen. Om dezelfde reden is het nog erger, wanneer een volftrekt Alleenheerfcher Koophandel dryft ;
want het beleid van den Koophandel vordert boven alles" Menfchen die op gelyken voet tlaan.
„ Naar maate het getal der Leden eener 4riJ1ocratié
groot is, moeten zy.. de geftrenghei d van hun Despotismus verminderen; en wanneer zy zeer talryk zyn, moet
de grootfte gemaatigdheid hun grondbeginzel zyn. Zy moe
zich geene onnoodige onderfcheicliragen aanmaatigen,-ten
en vooral niet zodanige, welke voor., hun vereerender
zyn naar maate zy het Volk in het algemeen meer vernederen; zo als de Pqtriciers te Romen deeden, wanneer
zy zich bepaalden om met niemand uit de Plebejers in het
huwelyk te treeden.
„ Perfoonlyke voorregten en vryheden zyn altyd en
met rede haatlyk, wanneer zy niet vereischt worden ten
nutte van het algemeen. Men zal altyd zonder moeite
eer„

.
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eerhiedigheid bewyzen voor iemand , die ten algemeeíien nutte cenig Ampt bekleed; doch in alle andere ge
verwekt een onderfcheiden Rang natuurlyker wyze-valen
afgunst. Hy veroorzaakt trotsheid. by den eenen , en
ílaafagtigheid by den anderen, en verlaagt dus het Karacter van beiden.
„ Het is eene zeer goede aanmerking van TURGOT,
dat , alle Erflyke Onderfcheidingen , welke van eenig ge
zich-volgzynideBuríta,ofnigem
brengen, gelyk ook - alle perfoonelyke voorregten, welke
niet het noodzaaklyk gevolg zyn van het bekleeden van
eenige openbaare bediening , de natuurlyke regten der
andere menfchen verminderen , tegen het oorfpronglyke
oogmerk der maatfchappy aanloopen, en gevolglyk eene we
zenlyke onregtvaardigheid uitmaaken. "
Wy erkennen, dat over de Staatkundige Onderwerpen
in dit Boekdeel verhandeld laatere Schriften zyn uitgo.
komen, want reeds vóór den Jaare 1788 zagen deeze
Lesfen in 't oorfpronglyke het licht; doch, desniette•
genftaande, mogen wy dit Werk, waarvan wy noode a£fappen, hoogst aanpryzen, en als een FIan,lboek voor den
Burger aanbeveelen, die 'er veel uit kan leeren ten aan
Posten, tot welker bekleeding de tegenwoor j-aienv
dige verandering in den Lande hem kan oproepen.
Rapport van de Committés van 41gen een ÍPelzyn en Weigeeving, over den Staat van Frankryk, gedaan in de
Nationaale Conventie , op den 20 Sept. 1794, door
ROBERT LINDET. Naar het Fransch. Alom, in gr,
8vo. 36 bI,

e Dagtekening, van dit Rapport is op ziclhzelve ge
om de aandagt uit te noodmen. Des Spree--noeg
kers Naain zal de begeerte verflerken. I?et vuur eens fterk
aangedaan harte doet zich voor op elke bladzyde ; en, wel
verre van een dor Verslag te weezen, is het eene leevendige Schildery; die elk, fchoon op eene zeer onderfcheidene wyze, moet treffen, doch aller braaven goedkeuring
zal wegdraagen in die gedeelten, waar by de bedryven
van eenen ROBESPIERRE vloekt. Hoort hein, om iets by
te brengen, en voorts het kleine Stukje aan elks leezing
over te laatent „ De Koophandel van Frankryk Ie
vert niets als puiu.hoopen en overblyfzelen op. De Koop--;,
„ hait1n

D
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„ handel is ook door ROBESPIERRE vervolgd, eefte ver„ dervende geest bedreigde geheel Frankryk, en richtte
„ overal verwoestingen aan, Vreemde Volken zenden u
„ hunne voortbrengzelen toe, en vraagen de uwe in de
„ plaats; maar gy verteert alles zelven. Zult gy 'er hen
„ metaalcn voor geeven ! Welke mynen bezit gy, die
„ daar toe toereikende zyn? Het is de werkzaamheid al„ leen die een Volk kan in Raat fellen het evenwigt in
den Koophandel te houden met andere Volkeren. Bes , hoed Frankryk voor het ongeluk van cynsbaar te wor„ den aan andere Volkeren, door de noodzaaklykheid van
derzelver voortbrengzelen in geld te moeten betaalen.
„ Geef die kragt aan den Koophandel weder, die door
„ de dwaaling en de onkunde was opgeheven. Verkondig
„ plegtig, dat ieder Burger, die zynen tyd nuttig aan
den Landbouw de Kunften en Weetenfchappen, of in
, den Koophandel, besteed, geen overlast zal aangedaan,
;, noch, als een verdagt perfoon, behandeld worden. Geef
„ aan de Manufacturiers alle die Waaren, welke nu on, der liet Zegel zyn, te rug; laat de goederen, die naar
„ verfchillende plaatzen afgezonden zyn, doch verborgen
„ en opgehouden :worden, uit kragte van het befluit, het
welk de verbeurtverklaaring gebiedt van alles dat naar
„ oorden die in opfland zyn verzonden wordt, in omloop
brengen. Keer uwe aandagt na Lyons, zet paalen aan de
verwoesting der gebouwen ; dat de Burgers naar hun„ ne Werkplaatzen wederkeeren. Zy wierden gebooren
om te werken, niet om verwoest te worden."
;

Zaaken van Staat en Oorlog, betreffende de Vereenigdd
Nederlanden, zedert het begin van 't ,laar 1780. Ilan
het XV tot het XXXI Deel. Te A'injlerdam, by J. Allart,
1T91-1794. In gr. $vo.
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r zyn Boeken van welke wy naauwlyks meer kun nen zeggen dan dat ze beftaan, en hoe verre men
met derzelver uitgave gevorderd is ; tot deeze Boeken
behooren de Zaaken van Staat en Oorlog, welker vervolgende Deden wy hier bekend maaken, in zo verre dezelve Staatsf}ukken vervatten, die in Orde van Tyd elkander opvolgen, van het Tydperk, ten Aanvange gefield,
af Doch de Verzamelaar heeft, om redenen, in het
Voor-
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Voorberigt des XIIden Deels opgegeeven, goedgevonden,
foms dien Tydkring af te breeken , om 'er gewigtige
Stukken van laater Jaartekening in te voegen. Dit verdient dot wy 'er agt op haan om zulks onzen Leezeren
te onderrigten , met vermelding van de Stoffe in deeze
Tusfchenitukken vervat,
Wy waren tot het XV Deel gevorderd. In 't zelve ontmoeten wy , behalven de Stt}kken , die tot den
Jaare 1783 behooren : De Misfive van ham-.Ikog Mag.
aan de Staaten der Refpecïive Provincien ; met het Rapport op het Confaliatoir Jidvys var. zyne Hoogheid en den
Raad van Staate, over het Werk van de Quotes, en het
P(an van zyne Hoogheid tot het oprichten van een Corps
4'lari'iiers, en ter verheteringt der JIrmee van den Staat;
in dato 22 Feb. 179 1.
Het XVI, XViI, XVIII, XIX Deel beftaat, geheel,
uit Staatstukken , het Jaar 1783, en den aanvang van
1794, raakende. Die des Jaars 1784 worden in het XX
Deel voortgezet. Het XXI Deel loopt geheel over het
gewigtig Stuk der Quotes , en geeft het ingebragte der
onderfeheide Gewesten ten vollen op. Het XXII zet de
opgave der gemengde Staatstukken van 1794 voort.
Terwyl het geheele XXIII Deel dc Oost -Indifche Compagnie . raakt , en alle de Papieren, met de Bylaagen daar toe behoorende, oplevert; ook is het XXIV
Deel met Bylaagen, het zelfde Onderwerp betreffende,
gevuld. Welke twee Deelen onontbeerlyk zyn voor alien, die by den slaat' deezer Maatfchappye eenig belang hebben. Met het XXV Stuk keert de Ver
weder tot de Staatslasten en Quotes , en den-zamelr
hiaat des Oorlogs. Van het XX VI Deel tot het
XXXI gaan de gemengde - Staatsftukken voort tot in
Maart 1786.
Veel, zeer veel, van 's Lands Zaaken, anders alleen
in 'handen der zodanigen, die de oorfpronglyke Afdruk
Staats -Refolutien en Notulen bezitten , is door-kendr
deeze. Uitgave voor allen verkrygbaar,, en troffen wy
Oer niet weinige aan , die men elders vergeefsch, in
die volkomenheid , zal zoeken. Het is een Schat
voor de Liefhebberen van de Gefchiedenis onzes Vaderlands, in een Tydperk, 't geen op zich zelven zeer
gewigrig is , en zwanger ging van Lotgevallen, die
M volgende Deelen ruime ifoíle zullen verfchaífeii, Het
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Het Werk wordt van eene verbaazende Uitgebreid
ondanks de daar voor geplaatfte Lysten van-heid,n
den Inhoud der Deden, lastig ten gebruike, en zal het
blyven tot dat het beloofde ilIgemeen Register, gefchikt
om dit lastige weg te neemen, geleverd wordt. Volkomen kan liet niet zyn vóór den afloop des ganfchen
Werks. Doch, wanneer verfchynt dit Tydperk?
- By elk Tiental Deden, by voorraad, een Register,

zou zeker eenig gemak geeven.

Oorfprong van het Hof van Gelderland, door G. VAN
1-IASSELT . 7e Arnhem, by W. Troost en Zoon, 1 793.
In gr. 8'o. 157 bi.
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e, in het opzamelen en doorzoeken der Papieren tot
's Lands oude Gefchiedenisfe behoorende , onvermoeide VAN MASSELT geeft ons hier een klein , doch
belangryk , Stukje. Den oorfprong en aanleg van 't zelve
zullen wy best doen kennen met des Schryvers eigene
woorden by den aanvang. ,, Het .voornaainite gedeelte," fchryft hy, „ van dit Boeksken heeft" in 't
jaar 1^92 tot eene voorleezing van my geftrekt in het
„ toen opgerichte Genootfchap van Kunf}en en Weeten„ fchappen te ilrnhern. Het kwam my van een zo weezenlyk belang voor, voor een dcr.hoofdgedeelten van
., de Staatkundige Historie van Gelderland, dat ik, dat
„ opftel hier en daar veranderende en verkortende, en
dan wear, waar het van dienst fcheen, uitbreidende,
waardig achtte, van het met den druk gemeen te .maa„ ken, en wel inzonderheid om dat het met veele , . tot
„ dus verre, onbekende bewysdommen onder het oog van,
„ den Oudheidminnaar verfchynen mag, en met zulke
„ daar onder, welke niet zelden voor, iets meer verftrek., ken kunnen, dan om alleen dat geene te betoogen.s.
„ waar voor zy wierden aangevoerd.
,• Men zal het my niet ten kwaade duiden, dat st'je
ftoí%n, juist zo als zy zich in hun eigen zamenftel ver„ wonen, voor 't meest aangebragt zullen worden. Ten
;, minften het is, myns bedunkens , geheel iet anders
,, of men eene gefchiedenisfe, welker waare toedragt reets
,te vooren een of mecrmaalen verhaald werd, en uit
zogenoemde Charterbóeken kan bevestigd worden, in
Bene nieuwe, en na den tegenwoordiger tyd geheel aan„ ge,,
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genaame, gedaante uitdoscht, en doet te voorfchyn
treeden, dan dat men zich van rondsom voorzien vinde
„ van alleen volitrekt vreemde ' bewyzen , die maar niet
„ een logtig woord aangellipt, en. daar mede hem, dien
„ het oni de egte bronnen te doen mdet zyn, laat ongeholpen blyven. In deezen onvolmaakten .toeftand ; durf
ik, na een twintig jaarige ondervinding, zeggen, zedert een tyd, waarin door my fchier geen Benige dag
zonder behandeling van perkementen of oude papieren
„ brieven geeindigd wierd , dat zich de Historie van
Gelderland, haare Regeeringkunde, en noch meer haare
„ Oudheid, bevindt. En men zal my dat althans omtrent
myn tegenwoordig onderwerp, oflèhoon van een tyd,
„ welke egter van die onzekerheden verre af is , niet
„ betwisten kunnen.
„ Want al is het, dat men, ten opzichte van die gee,, nen, welke, in naame van den Vorst, recht fpraken,
„ zeer vroege voorbeelden van regts en links ontmoeten
„ mag, en deezen ook net den tytel van Raaden a confl/jo, a confaliis, belteinpeld vindt, zyn zy nochtans de
„ zulken niet, die my hier alzints te itaade komen. Ik
,, moet Raaden bekend maaken , die geenzins alleen,
„ wanneer het noodig was, van den Vorst ontbooden, en
dan aan zyn Hof voor hun en hunne bedienden on„ derhouden wicrdén, en voor hunne paarden in Rouw,, voer; maar welken, met hunnen Prefident aan 't hoofd,
„ in Bene Camera Confrlii , in Bene Camera Ducatus
„ Ge/ren/is of Chambre de fuflice , Chawbre de Con/eii
„ of Camper van ,7ufiicie,i , hof' van Gelre, of Raidt
„ Ca7nere des Lands van Geldre, betlendiglyk hunne zit„ ting hielden, die daar in hunne Infignia hadden, hunne
vast aangeftelde Advocaaten en Procureurs, waar van
„ het recht bediend wierd , Deurwaarders en Booden
„ waar van zy bediend wierden, die hun byzonder Ze„ gel, die hunnen Stylus Curie, hadden.
„ En .zodanige durf ik verzekeren, dat niemand, zo
,, min aan de Rekenkamer als op de Secretarien van
„ .u,nhem, verder dan op den naastlaatiten dag van Win„ termaand des jaars 1472 vinden zal."
Van. dit tydperk vangt derhalve de Heer VAN HASSELT deeze zyne Verhandeling aan , en brengt by dit
Hof veel vroeger dan het volgens poNTANWS, Lib. XII!.
p. 850, en SLICHTENHORST, XIII. B. bi. 4u0. geheld
I 4wordt,
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word, die het in den Jaare I547 van Keizer CARL DIEN
V afkomfl:ig rekenen.
Ten door VAN HASSELT gemelden tyde, geraakte Gei
de rl^n aan eenen nieuwenneer, CAREL VAN BOURGONDIE, enk onder den naam van CAREL DEN STOUTEN
ui de GL-fchieden sien bekend, onderworpen. Hoe deeze
onderwerping toeging, wyst VAN HASSEL T niet ootfprQngtyke (tukken aan: en voert, ten bewyze zyner Stellinge,
wegens de toenmaalige Inf'elling des Hoff, op. den laatten van December, des Jaars 1472, een Placaat aan, 't.
welk van dit opgerigte Hof gewaagt in den Jaare 1 473
en toont, rit de oude Rekeningen der Stad 4i•nhem waar
liet zittinge hieldt, derf opbouw van. de Vergadeiplaatze, en wat 'er verder omtrent ,te doen viel, 't welk ten
uitwyze kan ílrekken, dat 'er zints diere tyd een Hof4
betlondt niet die vereischteu , welke Fle Heer VAN
Ui ASSELT , met zo veel regts, vordert, om een Geregts
uitmaaken ; onder welke by ook het Ze--hoftekun
gel, lier in Afbeelding nevens gaande, ver r Jdt, gevonden
aan een oud fluk van den Jaare 1474, zynde 's Hertogs Zegel in rood wasch ; hebbende tot ppfchrift:
SIGILLUM AD CAUSAS CAMERE DUCATUS GELRENSIS.

Hoe iferk deeze bewyzeai voor het Gelderfche Geregts-.
in Arnhem pleiten,
hieldt de nafpeurezlde VAN , HASSELT zich hier bede niet
voldaan: hy dagt, in de oitde Registers, gehouden ten tyde^
van een Vorst, die;. zo o p l tteid was op, alle de verrig=
tingen des Befluurs, , wel Rukken ter Regeling van dit
Geregtshof te zullen, aantreffen. In deeze verwagting
vondt by zich niet bedroogen, daar by twee Ordowianlien, daar voor beraamd, uit die oude papieren opdelfde.
Deeze geeft hy in haat geheel, met tusfehen gevlogte
aanmerkine:en ter ophelderinge , die elk liefhebber. der
Vaderlandfche Oudheid - en Regtskunde, met nut en ver=
naak, zal leezen.
In deezer voege alles, wat de Schryver over. het Hof
van CAREL VAN BOURGONDIE , in Arnhem . wist te
vind ,2n, aan den dag gebraget hebbende, oordeelt hy aan
het Gpfchrift van zyn Werkje in allen opzigte. Iliet te
voldoen, immers niet aan zyn voorneemen , indien hy
daar mede den Oorfprong vi.n het Hof van Gelderland
wilde afgehandeld rekenen, „ Voor dat" fchryft hy,
„ dat
hof Van CAREL VAN BO,URGONDlE
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dat Hof door keizer CAREL herfteld werd, waren 'er
nog drie, het een het ander opvolgende, Hoven; en ik
zou Bene gaaping in de Celderfche Historie laaten,
welke, van 6 January 1477 tot 7 September 1543 1oog , pende, een tyd van ruim zes-eis zestig jaarets bevatten zoude, indien ik my niet In that bevond, om
„ die, en met twee f{ ukken van ! AXIMILAAN, Gemaal
,,

„ van KARELS Dochter, en met meerdere van zynen

,, Zoon FILIPS, op te vullen, en dan nog eindelyk met
,, zulke bewyzen, als welke my your het Hof van KAREL VAN EGMONI voldoende zyii."
Naa het bybrengen deezer bewysflukken, zegt de Heer
,,

'PAN HASSELT ten ' flot. „ WILLEM VAN GULICH wag
de Opvolger van KAREL VAN EGMOND. Hy wierct

van KAREL DEN V. opgevolgd. Over het Hof van
WILLEM VAN GULICH voeg ik niets by 't geen van
,.; myn zal. Oom gezegd wiercl. Zyn Werk is in ieders han
zal riet zich onder 't leezen van deeze-„den,m
Verhandeling meermaalen herdagt hebben. Ik mag die
„ nu, afbreeken. Maar heeft iemand lust om over het
„ Hof van KAREL DEN V eene opzettelyke Historie
„ uit te werken , dien durf ik belooven, dat zyn arbeid
van het grootíte aanbelang zou kunnen zvn."
Dit is het beloop van dit Vaderlandsch Oudheidkun-dig Werkje. Wy hebben vermeld, dat de Schryver by
de Opgave der Ordonnantien veele Ophelderingen voegt,
en waren te meermaalen in bekoormg om 'er eerie en andere uit over te neemen. Doch ons betrek verboodt het ons;
alleen een flaaltje 't welk ,de Zeden dier tyden zal toelichten. -- Van de Maanbrieven aan Schuldenaaren, en daar
op volgende Klaagbrieven, gefprooken, en voorbeelden van
beide aangevoerd hebbende, merkt by op, dat dusdanig
een Klaagbrief, waar in het aan geene onhebbelyke taal
ontbrak, dien de Wed . van JAN DE WREDE, „ met duidelyke zwarte Letteren, op een plano papier van zeventien duim lang en elf en een halve duim breed,
deedt fchryven, en de naamen van haare Schuldenaa,, ren met roode en vry groote Letteren invullen [hier
„ van ken ik nog twee voorbeelden]. Zy drukte Tiaar
„ groene Zegel onder deeze woeste brabbeltaal , en dat
„ het werd opgefpykerd f.r les eglifes & fieux pub/i,, ques, [zo als in den Text der Ordonnantie (laat} he„ wyzen ook zo veele gaten als rondsom Iangs de kanten
„ vatl dit papier 'gezien worden: en ivy leezen in haar
y,
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ftuk zelve, dat dat -opjlaan genoetnd wierd. Wy vinden ook daar in een en andermaal van klagen, kakelt
en malen gefprooken : wat is dat maa/en? Ili neem liet
in den bekenden zin voor fchilderen; want by die Klaag„ brieven werden ook daarenboven zomts fpottekeningen
, [ausfy figures lak/es & deshonnestes fcaat in den Textj
gevoegd. En die fmaaditukken waren dan, na den
, geest van onze Weduwe DE.WREDE, met Varkens of
andere fmaadelyke dieren, waar op. de laveloo fe, eer,. looft fchuldenaars zaten , befchilderd, en zomts onder
„ dat tafereel een rymtje. In het zelfde Register, waar
„ uit ik den Klaagbrief fchreef, íkaat, wat laager op dat
blad, dit, daar voor verftrekkend, vers.
Wy waren eyns haeflide ende plegen to fleken
Ind var die vrouwe (peren en JChilde to breken
Nu hebben wy ons, leyder fib ontgaan
Ind zyn op deft lelicke beetle zitten gaan
Ind clrucken ons Segel voir oer arst -at
Tgelick waer fic/a var ons, ende geloeve ons nyet bat.
„ Maar die vuile brief eindigt nog in eerie bedrygin
van (waarder, fveerliclier ofte ongely;aplicher fchryvees; en te recht, want, wanneer men zich in zoort„ gelyke drie, vïer,, vyf of meerdere, Klaagbrieven al
vuilder en vuilder halt afgefloofd , dan fchoot nog de
Scheidbrief over. Schelttbrief f}aat op de andere zyde
van het íluk dat ik hier geeven.:zal. "
lok , ohan van Paelant lact k' Henrick van Scherpenfeel weten, foe ghy als eyn aneyneidich boe/wicht my eynen
alders fc /alit baue;a godt, eer, recht, ind reden affgenoemen
hebt, snit laxeer ander ongebeurlicklaeit, die ghy myt nay
voergenoe;nen hebt, dat Ick achter deefen daege VErjfviant
lenen ind fteruen will, ind F an ly f ind guet achter defen•
daege krencken , als rnyn Er fviant, hiertoe moet gy V
feflelack verlaeten.
7olaan: van Paelant,
Heer toi Keppel.

ti ,

,Ben den naeyneidigen boe/wie/it
Henrick van Scerpenfeel..
„ Zodanige trant van fchuldbekentenisfe, inmaaning en
vervolging, werd van KAREL VAN BourRGONDiE afge., fchaft. "
Kki
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Kleine Dichterlyke Handfchrlften , vyfde, zesde en zevende Schetkee; ing. Te /im/leldain , by P. j. uilenbroek. 1792- 194,
In M gr. Svo. farcen qs4 bl.
Handfchriftcn ,
geplaatst heeft,
D keeringen

die men in de bovengenoemde drie Scha.
zyn van A. VEREUL, H. W., J.

13oOMHCIS: J. DE CLERCQ HZ., (1. C. F. HOFHAM, J. FOE, E.
VAi, uRIEL, W. BILDLRDYiE, C. LOOTS, J. D. P., W. IMME, C.
VAN DER HEY geb. VAN LEEUWEN, KINKER, J. J . VEREUL, P. J.
UILENBROEK , J. G. DOORNIK, J. VOORMAN, V. W. NSZ., A. L.
BARBAZ, N. WESTEM}ORP, W. HAVERKON WZ., P. H. THEMSIEN,
4 OUTHUIS, H. ASSCIIENBERG, B. NIKUWENHUIZEN, P. N. A.,
P. G. WITSEN cEIss3EEK ; •en C. VAN DEN BERG . Geene van

deeze Stukjes kan men overtollig, fommige moet men zelfs
lchoon, noemen; zo als, by voorbeeld, het door de Academie
van Mgrfeille bekroonde Prysvers OP COLUMBUS, van den Ridder DE LANG..AC, vertaald door J. G . DOORNIK, en verféheidene

Stukjes van IVr. w.

B1LD@RDYK ,

van wier het volgend ter

Proeve zal dienen.
DE LEPEL ZOUT.

Nou/chirvan was ter jacht geweest ,
En had eenmacht van wild gevangen,
Het geen by fli aks ten toon deed hartigen,
-

Aan d'ingang van zyn Lustjoreest.
Hy zag zyn vangst, en kreeg behagen,
Om. moé en hongrig van het jagen,
Z;n middagmaal in 't bosch te doen
Met ec1 Mingrelisch Waterhoen.
't Was ligt , op takjens, dorre bladen ,
Den r ogel in zy n vet te braden;
Maar als de Vorst den zegen /prak (*)
Bevond men dat 'er Zout ontbrak.
Toen ras naar 't naaste dorp geloopen
Om dear een lepelvol te koopen.
Men gaf het willig, zonder geld:
a zel}s , men achtte zich verheven,
Door Zout voer 's Konings disch te geven ,

En daar wierd vry wat in gefield.
Intusfchen , na verloop van dagen,
Gaf zich de Koning weér aan 't jagen
En hield zyn maaltyd weér in 't bosch,
Maar met een' gantfchen legertros

Fan
(') De MMahomethaan gaat niet aan tafel, noch ter rust', of zegt alt}'^1
vooral: liisr'atlah, of Lumi'llah: in den naam va, Cud.
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Van jagers, jonkers, kamerheeren,
In allerhande flag van kleren,
En een' afgryfelyken floet
Bedienden, van het flechtst gebroed.
Toen ging men weér om Zout te halen,
Doch zonder melding ,'an betalen;
En 't was geen lepelblad, ais eer ,
Maar vyf, zes, zakken vol, of meer,
Dit jaehtmaal wierd weldra verbonden
Aan vastgezette tyd en honden,
En kwam tot viermaal toe in 't jaar.
Toen wierd dat Zout een gantsFh bezwaar;
't Geen ieder van de dorpelingen
Zich met misnoegen op zag dringen,
En daar de naam aan wierd gehecht
Fan 's Konings Zout en Tafelrecht. —
't Gebeurde nu, na veele jaren,
Dat twee, drie, Vorjlen achter een
Geen vrienden van het jagen wares ,
Zoo dat dit jachtfestyn verdween.
Toen immers wierd het dorp ontheven
Fan 't Zout, het geen het`plach te geven?
Dus dacht men wel, maar dac/tt verkeerd
Dat recht was nu gepr^efFribeer{.
Men wilde nochthans wel gehengen
liet in contanten op te brengen,
En ieder woning wierd geJchat
Ter waarde van een vierdevat,.
Nu kon men, by vervolg van tyden,
Zich van die fchatting niet beveyden ,
En bracht ze jaarlyks in de kist,
Schoon niemand meer van d'oarfprong wist,
j5oc/a eindlyk korven de Tartgren
, en oorlog aan het Ryk verklaren,
En wat 'er ooft vergaderd was ,
Daar is geen penning meer. by kas.
Nu is er dubbeld geld van nooden:
De pachters worden opontboden;
En ieder Impost, door een wet,
Op negen vierden meer gezet;
En by nog later StraatsbEJluiten,
Wordt fchellingen gemaakt van duiten.
Nu eiseht men van den armen man
Vry meerder dan by dragen kan..
Nu ziet de landman van zyn Jloven
Zich al de vrucht en winst ontroven s
.
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En de akkerïnkomst niet genoeg;
Dus houdt hy handen van de pleegt
Nu zinken lust, en bloei, en zeden:
tt Verderf Jlapt aan met reuzenfchreden;
't Gehucht vervalt van dag tot dag;
't Verliest zyn burgers , flag op flag;
't Wordt eindlyk gants en al verlaten,
En de uilen nestlen in de firaaten.
En 't is die eerfie lepel Zout,
Die nog 't verderf des nazaats brouwt.
De Dichter heeft de volgende Aantekening onder di: Stukjd
geplaatst. ,, Men begrype dat dit niet dan een Fabel van
viyne uitvinding is! De uitmuntende NOUSCHIRVAN , by zodanig eene gelegenheid, eenig zout voor zich latende halen,
belastte uitdrukkelyk, het wel te betalen. De Hovelingen ]oe.
gen hier om, en merkten aan, dat een penning zout juist nie.
mand verarmen zou, al bleef het onbetaald. „ Integen„ deel, (zei de Vorst) met zulke kleinigheden zyn alle onder.
,, drukkingen begonnen ; en zy zyn de gevaarlyklle onder„ neemingen , tegen 't recht en de welvaart der Onderdaa„ nen. De waarheid van dit fchoone zeggen voor te
„ Rellen, was myn oogmerk; niet den braven Schach in zyne
nagedachtenis te bezwalken. "
Op bl. 129, van de zevende Schakeering, komt een Dicht
voor aan myn vrolyk Pinkje, door C. VAN DEN BERG -ítukje ,
Smit te Katwyk aan Zee; dit bevallig Stukje draagt veele
blyken van genie, als mede, dat de Dichter de man niet is,
die vuLciNus daar in zal naarvolgen, dat hy een yzer tralie
zal fineeden, om iemands vryheid te beneemen.
-werk
,Imalia en Sternthal , eene Kloostergefchledenis. Uit het Hoog..
duitsch. Te Rotterdam, by J. Meyer en A. Danferweg Wz. ,
1794• In gr. 8vo, 78 bl.
MALIA, Dochter van den Graaf VAN SCH6NAtr, uit zyn eer%
fie Huwelyk verwekt, en in een Klooster ter opvoedinA
ge befteld, raakt toevallig in kennis met den Luitenant

STERN-

wiens Zuster zich in hetzelfde Klooster , en wel in
een zelfde Kamer met AMALIA, bevondt. Elkanderen by het
eerlte gezicht daadelyk te beminnen, is , in de gewoone Zamenleving, geentins onmogelyk , en in de romaneske Waereld byna algemeen. AMALIA en STERNTHAL zyn het op den
tweeden dag reeds eens, dat zy aan haaren Vader, deszelfs
goedkeuring , op beider liefde , zal verzoeken. Ongeluk
ontvangt de Graaf den brief zyner Dochter op het-kig
coIRAL,

3

AMAI,IA EN STERNTIIRL•

oogenblik dat hy tyding heeft bekomen wegens een ver
boren Proces , het welk hem noodzaakt zyne Huishouding te
verminderen. De trotiche Gravin, die het hart van haaren
Gemaal geheel befluurt en misleid , en wier Broeder toevallig
Overile is van STHRNTHAL'S Regiment, bewerkt, door eene

en andere omítandigheid , dat de Luitenant, driftig genoeg,
door den Overtlen te recht gefield wordt. De verdediging van
STERNTUAL wordt gevolgd door een. Kapiteinsplaats ,* en een
bevel om in dien rang te veld te trekken. De Gelieven wor.
den dus verwyderd, het welk AMALIA eene Ziekte kost, na.
dien men STERNTHAL'S brieven aan haar onthoud , zo dat zy
^aiets van zyne omftandigheden , of vertrek ten Oorloge ,
weet. De Graaf, het afzyn van den Minnaar zich ten nuttè
maakende, voert zyne Dochter, op de geheinl(te wyze, naar
een ander Klooster, met oogmerk om haar daar, na den proef
Staat te doei omhelzen. Intusfchen-tyd,engslk
komt ST6.RNTHAL agter het geheim, en, wanneer men, in de
tieeste flilte, de ongelukkige en zuchtende AMALiA voor het
Autaar gelleept heeft, om den afgedwongen eed te doen; en
deeze, byna bezweeken , de fidderende lippen daar toe zal
beWyeegen ; roept eenskláps eene ernsthafte manndlyke Item:
,, HQU op, AMALI ,I! Verbreek den eed niet , dien •gy my,
voor het oog van God, gezworen hebt Verbind u "niet tot
eene zaak, die gy onmogelyk volbrengen kunt! Houd op!"
Deeze holle Item , welke AMALIA oogenblikkelyk herkent ,
maakt zulk een, diepen indruk op haar hart , dat zy op nieuw,
onder eerie Ffwisfeling van Schrik en Vreugde, aan den voet
des Autaars nederzinkt. Vier Grysáarts, welke, als Pelgrims,
de vryheid tot het bywoonen van deeze plegtigheid verkreegen hebben, werpen hunne bovenklederen en gemaakte baar
weg , en verfchynen in de gedaante van frisfche Jonge -den
hun aanvoerder , ondanks de tegenkantinge-linge;trwy
der Abtdis , zyne beminde AMALIA naar het wágtend Ry.
tuig voert, en met hetzelve alle vervolging ontfnelt.
Was de Graaf VAN SCHÖNAU gebelgd over het gedrag van
zyne Dochter in het Klooster , hy is het niet minder, wanneer lay , uit een vreemd Land, een' eerbiedigen brief van
haar ontvangt , met kennisgeeving van haar huwelyk. Z n.
onverfchilligheid gaat nu, ten haaren opzichte, zoo verre, dat
by dein Bode zonder eenig antwoord laat vertrekken ; en
zonder te onderzoeken , waar zyne Dochter zich bevindt.
Het latte wordt hy. niet dan lang naderhand, en in den oij..
gelukkigllen toefiand. gewaar,
De. Gravin, ter herltelling haarer gezondheid, benevens de
Graaf , zeker Bad zullende bezoeken , ryden zy door eea
Bosch , in welks midden zy door Roovers aangevallen woren. Deeze aanval is zq woedend, er valt zo ongelukkig
wt,
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uit, dat twee Roovers, benevens des Graven -bedienden, door
Pistooien gedood worden; terwyl hy zelve in zyn Koets gekwetst, en zyne Vrouw mede doorschoten wordt: waarna de
Paarden aan het hollen flaan ; zo dat de derde -Roover hen
te verggefscb tracht in te Naalen. Op dit oogenblik verfchynt
STERNTHAL , keerende niet eenige Jaagers naar zyn Landgoed
te rug, zynde •H ech t s honderd fckreden van dit Bosch gelegen. Dit - oogenblik is door N. VAN DER MEER zeer net
op het Tytelvignet gefneden. STERNTHAL doet het Rytuig, benevens de beide gekwetílen, ten fpoedigften naar zyn
Landgoed brengen, alwaar de Gravin in zyn Familiegraf begraven, maar de Graaf, door een bekwaam Heelmeester, ge nezen wordt. Gefchiedende dit alles zonder dat AMALIA, die
in he Kraambed ligt , daar iets van verneemt; of zonder dat
STERNTHAL eigenlyk weet wiens redder hy is. Een en ander
ontdekt zich eindelyk op de treffendlie wyze, wanneer AMALIA met haaren kleinen EDUAILD aan de hand binnen treed , ors
den vreemden Heer eens te zien haaren Vader herkent,
en zich fclireijende aan zyne voeten werpt , om vergeeving
fmeekende. Welk een aandoenlyk tooneel 1 De Vader vindt
hier zyne mishandelde Dochter weder, in de gelukkigtle om.
handigheden. De eertyds verachte STERNTHAL is nu zyn
vriend , zyn redder, wiens verdienfle hy ook erkent en be.
loont.
Wy hebben niets zedebedervends, noch valsch Sentimenteels,
in deeze Kloostergefchiedenis aangetroffen. De deugd wordt
'er in beloond, en de ondeugd, in vergelyking, misfchien wat
al te freng geftraft. Doch dit is enkel toevallig: wy doelen
bier wede op den geweldigen dood der Gravin, wier trotsclten geveinsdheid in dit Stuk veel kwaad brouwt. De Vertaaling is zeer zuiver en vloeijend.

Rein/tart , of it stuur en Godsdienst. Derde Deel. Met Plaa•
ten. Te ImIlerdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 342 bl.
-

et dit Deel eindigt Mejuffrouw rosT dit bevallig en nurIVI tig Werk, vol van zedelyke en natuurkundige Schilde.
ringen. Het eerlte gedeelte vertoont het Huisfelyk geluk dat
REINHART finaakt, nadat hy met zyne N3NNIE in den echt ge
Alles ademt liefde en vergenoegen; terwyl alles-trednis.
fchynt famen te loopen, om beiden tot den hoogflen graad te
doen klimmen. Twee Kinderen, WILLEM en LOUISE, uit dit
Huwelyk verwekt , zyn getuigen van de klimmende welvaart. Doch in het laatfle gedeelte verandert alles van gedaan
geheel gelukkige REINHART verliest, in-te;ndryszo
den dood zyner NANrnt, al zyn genoegen; zynde deeze dood
reeds
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reeds door twee onvoordeelige Oogften vooráfgegakll. !let
'Perlaaten der Plantaadje l'Heureufe Solitude, en het voorneemen
om naar het Vaderland terug te koeren 3 dit alles wordt door
die verandering geboren : met welk voorneemen het geheele
Werk eindigt; rerwyl het verlaaren van lHeureufe Solitude
door rtEI NHART , dus wordt voorgedragen.
„Na dat ik de meest gekentekende plekjes nog eens bezochri,
en vaarwel gezegd had; na dat ik mynen Dire1eur nog eens;
by herhaaling , eene vaderlyke zorg voor de nyvere Negers
op het hart gedrukt had; na dat ik hen had vaarwel gezegd,
ging ik, met WILLEM en LOUISE aan myne hand, door hunne
Voediter en Violet gevolgd, niet een bitter bedroefde ziel weg;
err welk een aandoenlyk tooneel moest toen nog mynen reeds
bezwykenden moed geheel verdelgen! Zodra ik myn huis uit.
trad, vond ik alle myne Negers, die ik den voorigen avond
reeds had vaarwel gezegd, op een ry gefchaard; allen waren
zy om myn heengaan hartlyk bedroefd; eerbied, liefde en fpyti
lagen op aller gelaat; fommigen weenden luid, anderen kniel
den voor my en dankten my dat ik een goed meester geweest was ; allen weuschten zy my goede reis, en eene fpoe=
dige wederkomst: de kleine Negertjes, die met WILLEN Wa.
ren opgewasfen, vlogen hem om den hals, en kuschten hem:
geheel ontroerd , en byna onbewust van 't geen ik deed, reik.
te ik hun de hand toe , beloofde hun , dat het hun welgaat
,zou, en maakte dat ik wegkwam: zy bragten my tot aan de
boot, en zagen my na zoo lang zy konden ; nog heel vet
hoorde ik hunne al'fcheidsgillen klinken, wuifde met myn zakdoek , en zonk, byna gevoelloos van overkroppende aandoe.
Hing, in eene fombere mymering in, tot myn kleine WILLEM;
door zyne woorden: „ Nu zie ik Solitude niet meer ," my
wakker maakte, om met nieuwe fmert te lyden:'
Daar REINHART en zyne Echtgenoote zeer bekend zyn met
de beste Hoogduitfche Dichters, als KLOPSTOCK , GELLERT,
GESSNER, COCKING, enz. zo treft men in dit Werk verfcheider
Proeven uit hunne Dichtwerken aan , welke , nu en dan , zeer
gelukkig vertaald of naargevolgd zyn, kunnende dus Reinharl
ook ten deezen opzichte geprezen worden,
;
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IERDE DEEL. Over het hedendaegsch misbrPtik der°

Kritiek in de héhandelinge der H. S., geficefd door
voorbeelden van onfen tyd.
$^. I. Alr en eerie klacht over het misbruik der Kritiek.
2. Plan dezer Afdeeling.
. 3-17. I. Beoordeelingen van fommige vooronder
welke zonder genoegfamen grond aangeno--fteling,„
,,, men., en door welke de achtbaarheid en geloofwaar,, dighe d der Byhelboeken merkelyk verkleind worden;"
ja, welke, „ indien ze bewezen konden Worden, den
Bybel voor ons onbruikbaar zouden maken." Tot deze
onderflellingen nu brengt de Schryver de volgende
i. dat de fouten [dit zal toch wel moeten heeten, zona
fouten] onzer gewoone uitgaven op rekening der-mige
gewyde ,Scliryveren zelve te zetten zyii: 2. dat de Schry
-vershunWkmdaensuitgvhb,
en dat de onderfcheiden uitgaven niet aan elkander gelyk geweest zyn: . dat zommige misfàgen en gebreken te
wytin zvn aal die geenen, die zonimi e ge.'eelten der H. S.
by één gevoegd, of die des 0. en N. T. elk op zich
zelve in éénen bundel verzameld hebben: 4. dat noch.
in de oorfprongelyke Schriftel des O: T., noch in de
eerfte affchriften , Vocaaltekens zyn geweest ; maar dat
dezelve 'er in later tyd door de Jnodfche meesters zyn
bygedaan ; en dus , daar deze maneen niet onfeilbaar
waren , de ware zin en meening der oorfprongelyke
Schryveren dikwyls , doet vei keerde byvoeging . va1;,
klanktekens by medeklinkletters, zoo als die thans in de
liandfchriften en uitgaven ftaan ; veranderd is; en dat
z,ETW. 1795• O. 4,
K
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wy nu zelve uit de medeklinkers alleen do bedoeling der
gewyde Schryveren, zoo goed elk kan, moeten ontcyffeTen: 5.dat de oorfprong van fouten en verfchillende lezingen
in den Hebr. tekst ook afkomftig zou zyn uit handfchriften
met Griekfche letteren: 6. dat de affchryvers den oorfprongelyken Flebr. en Griekfchen tekst met veele verkortingen
gekopieerd hebben, welke naderhand, aan anderen onbekend zynde, dikwyls verkeerd opgevat wierden, en dus
een nieuwe bron opleverden van velerleië fouten en ver
7. dat veele fouten in onfe gewoone uitgaven-waringe:
een gevolg zyn van de gewoonte om de befchreven bladen zamen te rollen: eindelyk, 8. dat de H. S. door opzet van ongeloovigen, ketteren, of rechtzinnige zelfs, ver
zoude zyn. — In de aanmerkingen, die de-vthc
Schrvver tot wederlegging dezer onderftellingen maakt,
is buiten twyfel veel goeds en waars ; maar 'er is echter
ook veel in , dat den toets van een welwikkend oordeel
niet kan doorifaan, De kundige en befcheiden Schryver
zal het ons wel veroorloven , dat wy onze bedenkingen
op eenige plaatzen van dit betoog voorftellen. Wanneer
hy, fprekende van de onderftelling van EICHHORN, dat
misfchien aan zommige van de gewyde Schryvers de fpelkonst niet heel eigen was, en dat zy derhalven enkel naar
het gehoor, zonder vaste fpelkonst, voortfchreeven, zegt:
„ Vreemd denkbeeld, in de daad! Zulke voortreflyke mar.„ nen zullen hunne eigene taal niet verftaan hebben !"
dale verplaatst hy zich, zeker, niet genoeg, met zyne gedachten , in de tyden en onder het volk, waar van hy
fpreekt. Het ware, in de daad, niet te verwonderen, dat
dc allervoortreflykfte man, in dien tyd, en wel onder ecne
zoo onbefchaafde Natie, als de Joodfche was, in dc Orthographie van zyne taal onkundig ware. Die ondcrftelling benadeelt de eer zyner voortreflykheid in het geringe niet, even min, als de onderstelling van HERINGA,
dat onder de gewyde Schryvers de één een duidelyker
hand fchreef, dan de ander. Even min als het beledigend
voor AMOS is , met .HHERINGA te zeggen: „ de herder
„ Amos fchreef zoo duidelyk niet, als de geleerde Ezra:"
even min is het ook voor dezen herder beledigend, met
EICHHOI&N te onderilellen, dat by in de fpelkonst niet
zeer ervaren was. De hevige uitvallen van SCHUTTE
tegen PRIESTLEY wenschten wy door onzen, anderszins
zeer befcheidenen, Scllryver, niet met zoo veel goedkeuring overgenomen te zien, als bl. 2 77 geschiedt. Het is;
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hier de plaats niet, om de daar gegispte onderflellingen
van den Engelfchen Schryver ter toetze te brengen, maar
dit is by ons zeker, dat PRIESTLEY, hoe men dan ook
over zyne gevoelens denken moge, indien men hem niet
de grootfte belediging aan wil doen, gehouden moet worden voor een man , die met de vuurigfte liefde tot de
waarheid bezield is, en die zich niet als een verdediger van
den geopenbaarden Godsdienst voordoet, maar, in de daad,
dien Godsdienst met den opregtften yver verdedigt. —
Omtrent de onderftelling van eene dubbele uitgaaf van zommige gedeelten van den Bybel, door de Schryvers zelven,
hadden wy in deze Verhandeling meerder liberaliteit ver
mishaagde ons zeer, dat wv deze onderftel--wacht.He
ling ook al onder die gerekend vonden, door welke de acht
-baerhidnglofwerBybloknm:aec
verkleind worden: en met veel bevreemding zagen wy het,
dat alle verbeteringen , door de gewyde Schryvers zelven, by eene tweede uitgaaf hunner Schriften, gemaakt,
hier volftrekt ontkend worden. VAN HAMELSVEI.D, wierf
niemand, olie hem kent, van losheid , of gebrek aan eer
voor den Bybel, befchuldigen zal, denkt hier an--bied
ders, en, naar ons inzien, beter over: men zie, b. v.,
zyne aanmerkingen op i Chron. KVI: 7, waar by fchryft:
„ Van dit loflied vindt men het eerfte gedeelte in
, de vyftien ecrfte verfen van den CV Pfalm; het twee„ de gedeelte Pf. KCVI; en het gefluit, Pf. CVI:
i, 47 , 4 8 , alles echter met eenige veranderingen ,
fommigen van welken fchryffouten kunnen zyn, doch
anderen zullen veranderingen en verbeteringen van derï
Dichter wezen, by eene nieuwe uitgave van deze gezin, gen." Ons beftek verbiedt ons meerdere aanmerkingen op dit Eiuk.
§. 18-37. II. Eene opzettelyke àanwyzing , hoe inert
zich vergrypt in dat vierderlei werk, ,dat den Criticus by
de behandelrage der H. S. is aanbevolen:
A. In de beoordeeling van de echtheid der heilige boe
vergrypt men zich dikwyls door misbruik en verkcer--ken
de toepasfing der te voren opgegeven regelen. I. Het ig
een flerk vermoeden tecen de echtheid van een boek,
wanneer der zaken kundige en geloofwaardige Schryvers
van den tyd , tot welken liet boek geacht wordt te behooren ; of kort na dien levenJe, hetzelve voor onëcht
verklaren; of, zo het blykt, dat liet aan hun geheel onK2
be.
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bekend is geweest. Maar dit bewys is, volgens onzeii
Schryver,, te onregte toegepast op de Openb firing van
$ohannes , de boeken der Kronieken, Ezra , Nehemia,
en Esther, de 2 laatfte hoofddeelen van Ezechiël, Jef.
XXXV[-XXXIX, enz. 2. Vooral (zegt hy) maakt
men dikwyls misbruik van dien regel , dat de egtheid
eens boeks verdagt wordt, wanneer men 'er perlonen,
plaatzen , gebeuren sten, gebruiken, íchriften,_ woorden
en vat dies meer is, openlyk in gemeld of van ter zyde in bedoeld vindt, die eerst in later tyden t'huis booren; of, wanneer deszelfs ftyl of inhoud niet overeen
bekenden flyl, of met den-komtfednvalrs
leeftyd, het vaderland, de kundigheden, dc gezarthcid,
enz. des Auteurs, wiens naam het draagt. Veifcheiden Bybelboeken , of gedeelten van dezeiven , welker
echtheid door zommige g eleerde mannen, op één of
meer der zo even genoemde gronden, in twyfel getrokken was, poogt de Schryver hier, door beantwoording
der gemaakte tegenwerpingen, te handhaven, als waarlyk
van die geenen, welker naamen zy aan het hoofd dragen , voortgefprooten. Onder eene menigte gegronde
aanmerkingen , vinden wy her echter ook veel aangebragt, dat, naar onze gedachten, menigen oordeelkundigen Lezer niet bevredigen zal. Wy kunnen ons in de
byzonderheden niet inlaten. Alleen willen wy hier eene
kleine aanmerking maken op het geen wy, hi. 39O lezen tegen het gevoelen van EICHHORN , over de echt
van Salomo's Spieusken. Deze was naamelyk van-heid
oordeel, dat 'er in dat boek, behalven de Spreuken van
SALOMO, AGUR, en LEMUëL, ook, door hem, die dezelve^i verzameld heeft, veele andere van vroeger en lat r Wyzen zyn zamengebragt, welke alle men, deels wegens overlevering, deels om dat ze SALOMO niet on.waardig waren , op zynen naam zettede. Dit oordeel
Ireunde daar op , om dat het voor éénen mensch niet
3nogelyk zy, zoo veele spreuken te fchryven. „ Zelfs
het fynfe vernuft (zegt hy) wordt moede, de fcherpfte
fcherpzinnigheid ftomp, de levendigfte luim dood, als
zv zoo vele vruchten dragen, en zoo dikwyls en fterk
in ;efpannen worden zouden. SALOMO, ik weet dit zeer
wel, werd als de wysfte van zynen tyd door het gerucht
overal geroemd, en ik ben 'er ver af, van tegen zyne
wysheid onregtvaardig te wezen: maar zelfs een Godlyk
vernuft, reikt bezwaarlyk toe tot zulke eene menigte van
fpit--
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tpitsvinnige fpreuken en geestryke invallen (*). In zyn antwoord op deze bedenkingen zegt onze Schryver, onder
anderen: „ Van eenen hedendaagichen Nederlandfèhen
„ met poem bekenden Dichter verzekert men , dat de
Dichthukken, uit zyne pen gevloeid, het getal der dagen
zyns levens evenaren. Ik zwyg van de Arabische
Spreuken van MEIDANI en anderen, om dat EICHHORN
„ die insgelyks als zamenvoegièls van heel onderícheiden
„ Wyzen aanmerkt." Welke Nederlandfche Dichter hier
bedoeld worde, is ons onbekend; maar dit durven wy
vasttellen, dat niemand, wie by ook wezen moge, in (laat
zy, zoo veele Hukken te leveren, die lvaarlyk den naam
van DICHTSTUKKEN verdienen. En, wat MEIDANI betreft, het is niet flechts eerie meening van EICHHORN,
maar eene onbetwistbaare waarheid , dat deze niet de
Schryver , maar alleen de Verzamelaar en Uitlegger geweest is van de 6000 Spreuken , die wy onder zyn' naam
overig hebben.
B. Hoe men zich ook vergist in het oordeel over het
al of niet ooi fprongelyke der tael van zommige boeken
des 0. en N. T., had by reeds in de derde Afdeeling,
by de opgave der regels, naar welken een beoefenaar der
Bybelfche Kritiek zyn oordeel fchikken moet, in eenige
iaalen aangetoond. Hy had daar tevens reeds oenige redenen aangevoerd, tegen de onderhelling van een' Hebrecuwfchen grondtekst van MATTHEUS : en hy voegt 'er nu
slechts eenige aanmerkingen by ter wederlegging van MICHACLIS, die niet alleen deze onderflelling had aangenomc.:, maar die daar by de Griekfche overzetting voor onnaauwkeurig hield, en het uit dien hoofde zelfs waagde
Benige verbeteringen van het zyns oordeels verkeerd ver
voor te flaan (t).
-talde
C. „ Vooral heeft men .(zegt onze Schryver) ook reden van klachten over het hedendaagsch misbruik der Kritiek in het beoordeelen van de echtheid en waere lezing
van groote of kleine Schriftplae zen en Zhoorden." Hy
poogt dit in Benige byzonderheden aan te wonen, welke
by tot de volgende clasfen brengt:. I. De onderstelling,
dat
(*) Inleiding in het 0. T. ,III D., ht. 550---53.
j) Dit is ook gedaan in het Mengelwerk van de t'ader3aadfc e Bibliotheek, I Deel , No. 9 , 385 —392: verg. echter ook
aldaar, No. 13, bl. 577-579.
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dat in de H. S., vooral des N. V., wel de meeste . fou.
tel door inlasfchingen en byvoegzelen ontftaan zyn. Hy
onti int niet, dat de handfchrifteu des N. T. onderfcheiden merktekenen van glos/en dragen; maar by wenscht meer
voorzichtigheid in de beoordeeling van dit moeilyk tuk. Hy
merkt met regt aan, dat 'er geen boek ter wereld is, hoe
naauwkeurig en juist ook gefchreven, of men vindt 'er menigvulaige woorden en gezegden in, die 'er, behoudens den
zin, wel konden afgebleven zyn, maar die 'er tot meerder
duidelyklleid, cieraad,bevallighcid, nadruk, enz. zyn bygedaan; en dat men dit vooral in 't oog moet houden by
het N. T., welks Schryvers zich niet op die puntigheid,
hebben toegelegd, die men, by 't weg werpen van al wat
overtollig fèhynt, onderftelt: enz. Hy veroordeelt dus
alle gistingen , waar voor geen andere grond word byge-.
bragt, dan dat die zin, of dat woord, behoudens de meefling des Auteurs, gemist kan worden; als ook de weg,
werping van woorden of zinfiieden, uit moeilyke plaatzen,
alleen reet oogmerk om dezelven verflaanbaarer te maken. Hy zegt hieromtrent, onder anderen, met regt,
„ by moeilyke plaatzen. is het nog de eerfte weg, de
eene of andere verbetering van den tekst voor te (laan:
terwyI neen niet dan in den alleruitterften nood het wagen
kan, tegen het eenftemmigst getuigenis aan, eene donkere
plaats geheel weg te werpen. En het is in allen gevalle natuurlyker te denken , dat men den tekst door byvoegfelen dudelyker, dan dat men hem onverfl:aanbaar-.
der zou getracht hebben te maken." [Deze laatfte aan
echter geldt alleen ten opzichte van opzettel:'ke-merking
byvoegzelen, niet ten aanzien van die, welke toevallig
in den tekst kunnen ingefloopen zyn, en waarin dikwyla
de eenige oorzaak der duisterheid zit.] De onder
oordeelkundigen, dat men tusfchen-íelingvazom
twee lezingen, die beide een' goeden zin geven, de kor
kiezen moet, meent de Schryver, dat op zommíge-ter
plaatzen met regt toegepast wordt. Echter keurt by het
te menigvuldig gebruik daar van af „ Immers (zegt by)
is het even gemakkelyk , ja gemakkelyker, te begrypen,
dat fommig: affchryvers, om eene plaats verflaanbaarder,
gepaster, en met de gelykluidende overeenkomfliger, te
maken, eenige woorden uitgelaten , dan dat anderen ze
bygevoegd hebben. En over het geheel (iaat een affchryver , ' t zy hem voorgelezen worde, 't zy by zelf leze,,
ligter biout voor t.e uitlating van een woord, dat, behoudens
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dens den zin, gemist kan worden, dan voor de byvoeging
van iets, dat 'er zonder ílooting kan worden by gedaan."
„ Noot minder grond (gaat b y voort) is 'er voor
liet menigvu^f dig gebruik , dat vooral SEMLER en GRIES BACH maken van eenen anderen regel, dat , naamlyk ,
wanneer 'er in handfchriften en andere bronnen twee
of meer verfchillende lezingen voorkomen omtrent een
woord of woorden, welke, behoudens den zin, kunnen g emist worden, men dan geen van beiden als echt verkiezen, maar ze beiden, als onderfcheiden byvoegzels van later hand, verwerpen moet." Het kan zyn, dat deze regel
hier en daar verkeerd toegepast is , maar den regel zelven, die door de befcheidenfte Critici aangeprezen en ge-

volgd is (*), kunnen wy niet afkeuren. En de aanmerkingen, die onze Schryver 'er tegen maakt: „ In dit ge„ val zyn alle de onderfcheiden bvvoegfèls ietiZen , en
„ geen' getuigenisfen voor, de korte lezing: allen bewyzen
„ ze, dat 'er toch éénig byvoegzel ílaàn moet: " deze
aanmerkingen, zeggen wy, houden wy voor geheel en al
onbewysbaar. Na dat hy, in de volgende §. ehandeld had over eenige plaatzen des 0. T., by welke die
onderftelling van randglosfen, die naderhand in den tekst
zouden zyn geraakt, ook zeer verkeerdelyk zoude aangebragt zyn; voegt hy 'er nog Benige byzondere aanmerkingen by nopens de Opfchriften eter Pia/men, en die boven fommige van eJ^ias GodJpraken , welker echt
meent dat ten onregte in twyfel wordt getrokken.-heidy
_. „ Zonder het wegwerpen van geheele zin
woorden , kan men toch ook de kritifche-fhedno
gisng misbruiken, wanneer men zonder grond verandering maakt in Bene lezing, die door alle getuigenisfen ge
noch het taalgebruik, noch het redenbe--wetigds,n
leid, noch den ftyl des Schryvers, en wat dies meer zou
kunnen zyn, tegen zich heeft." Dat ook dit hedendaags
veelvuldig geschiedt, wordt, even gelyk by de voorgaande byzonderhede;I gedaan was, met een aantal voor
dezelfde wyze wordt-beldnwz.3Op
het
(*'„ Zoo lazen wy nog onlangs de volgende Aantekening van
fttNESTI ad c10ERONEM, de N. D. I. 6: [Stat/us in Synepheis1 Stalais abest a M. S. S. quibusdam , etiam Gue1G dele.
vitque nsvls:us. Alïi libri habent Plautus, alii Terentius, Quou
GSTEIDIT, NOMEN ESSE % GLOSSATOKE.
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het hedendaagsch misbruik dir Kritiek betoogd , in de
veref/ning vaan fchynflr ydi heden tusfchen plaatzen des.
0. en N. T., gclylk ook van zulke plaatzen , die uit
de boeken des 0. V. in de Schriften der Euangg. en
Hipp. worden aangehaald:., wanneer men naamel.yk, zonder iiaau„k keurig onderzoek , of niet het fchynbaar ver
andere gemakkelyker en zekerder middelen-fchildor
konne weggenomen worden , terftond aan 't veranderen
der gewoone lezing gaat, en daar toe van geheel ongenoegzaame getuigenisfen gebruik inaakt.''
D. 9 , Eindelyk , in de beoordeeling van de fchikking
en verdeeling der reden en woorden in de H. S. gaat men
ook fomtyds heden ten dage al te ras af van die, welke
door alle handfchriften, overzettingen, en andere getuige
bevestigd wordt; dikwyls alleen om den Auteur-nisfe,
eene orde van zaken op te dichten , om welke by niet
gedacht heeft, om het beloop der rede, volgens ons inzien, wat gepaster en vloeiënder te maken, en enkel gezogte zwarigheden te ontwyken." Ook hier van worden
een aantal voorbeelden opgegeven.
§. 38-4a. I11. Een onderzoek na de oorzaaken, waar
uit dat menigvuldig misbruik der Kritiek in onze dagen
zyn oorfprong helibe. De Schryver vindt dczelven in
het gebrek aan die vereischten, welke by in de derde
Afdeeling had getoond , dat de beoefenaar der Kritiek
noodwendig hebben moet. Dezelve!i zyn dus , volgens
hem,
A. Gebrek aan de vereischte gaven der Natuur, of
aan dc nodige, byzonder Grammaticale, kundiglieden:
(hier echter verkiest de Schryver , zedigheidshalve ,
liever op te geven , wat anderen gezegd hebben , dan
zyn eigen oordeel over de Critici van dezen tyd te
vellen.)
B. Korfeligheid, fcherpheid, zucht om onophoudelyk
anderen tegen te fpreeken , terwyl men zelf geene tegen
dulden kan.
-fprak
C. Vrypostigheid en losbandigheid , waar door men
zot tyds , om zyne byzondere, Godsdienftige en andere,
gevoelens goed te maken, veranderingen in de lezing, te
alle grondregelen aan, voorfiaat, of mitwerpt, het geen-gen
:iet zyne denkbeelden niet ílrcookt.
Aan het einde van zyn Werk heeft de Schryver nog een
Tiyypegfel geplaatst, behelzende een Lyst van Schryvers,

1íe hy^ behalves de in de Aantekeningen genoemde, by
yy.
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iynen arbeid gebruikt heeft. Wy moeten daar uit, ten
ilfstte, neg dit aantekenen, dat men in dit Boekdeel menige onuitgegevene aanmerking medegedeeld vind , uit
de Academifchc lestien van de Hoogleeraaren SCHRO DER
en ABRESCII , van welker onderwys de Scl^ryvcr gebruik heeft mogen maken.
Leerredenen over de geivigtigfle Gebettrtenis/en tilt het
Leven rim JESUS CHRISTUS, bewoon lyk genoemd Eucingelictt ; door JOHANNES TISSEL , Leerncir der Luther;lie Gemeente te fln2Jlerdra;n. Vierde Deel. Te
Dordrecht, by A. Blusft en Zoon, 1794. In gr. 8vo.
312 bl.

e agtenswaardige Leeraar TISSEL vervolgt, in den aan
bondel, zynen verdienstlyken arbeid, ten-gekondic
beste zyner natuur- en geloofsgenooten. Verdienstlyk noemen wy dien arbeid , omdat de Onderwerpen, door zv1
Eerw. behandeld, op 's menfchen waar geluk, de ver bering van hart en zeden, een onnliddelyken invloed heb
uitvoering volkomen is berekend naar dc ge--ben;d
woone vat.baanc^den van allen, die, met opregte begeerte
om f}igting in het goede te ontvangen, oplettendheid en gezond menichen- versland zamenpaaren. Doch wy willen
ons goedkeurend oordeel , meermaalen geveld, niet herhaalen, maar liever met den tegenwoordigen bondel onzen
Leezeren een weinig nader bekend maaken. Een Negental
Leerredenen wordt hier afgeleverd. Ten blyke van de
belangrykheid der foif:n, willen ivy de titels uitfchryven;
zy zyn de volgende : „ Verdediging van Gods handel„ wyze in cie Roeping der menfchen tot zaligheid. De
verplichting om aan dc verbetering of bekeering van
zyne medemenfchen te arbeiden. Dc gelykvormigheid
„ aan God 't groote doel van den Christlyken Godsdienst. De invloed van den Godsdienst op onzen arbeid.
,, Het voortreflyk onderricht van den Christlyken Gods„ dienst, in het fhik van den toorn. De heiligheid van
„ het hart tot Zaligheid noodzaaklyk. De menfchen
„ zyn huishouders van God. 't Charac"rer van den Ver
ernst en edele zachtheid op de volmaakt--„losfer,wyz
te wyze vereenigd. De verplichting tot den Openbaar
,, ren Godsdienst; of tot den openlyken Eerdienst van 't
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TISSEL

Gelyk voorheen , zullen ivy ook nu wederom dein
Leezer een en ander fiaal van rISSEL'S denk wyze me.
dedeelen. Onze keuze bepaalt zich vooreerst tot de
eeriée Leerreden. Naa de betekenis der woorden, Zn,ii,licid en Roeping , verklaard te hebben , trekt zyn
Eerw. het daar over gezegde kortivk in een , niet bvvoeging van eenige ophelderende Aanmerkingen. „ Uit
„ liet zo even gezegde (zo ; chryft TIssEL) volt dan
n uurlyk, dat de uitdrukking; God roept de ménf,hen
tot Zaligheid, niets anders betekent , dan dit : God
poogt ons over te haalen tot het bewandelen van tenen
„ weg, die ons opleid tot tevredenheid en geluk; of,
om duidelyker te fpreeken, de Godheid brengt de zaligheid onder ons bereik , dat is , Ely maakt dezelve
„ voor ons mogelyk en verkrygbaar; zonder ons daartoe,
, op eenigerhande wyze, ten koste van onze vryheid, te
noodzaak en. En (dus gaat by voort) dat 'er geen de
„ niinfte reden zy, om, in dit fluk, van de natuurlyke
„ en eigen artige betekenis van 't woord roepen af te
gaan, zal nader duidelyk blyken , door met deze aanmerking te verbinden, eene befchouwing van de mensch„ lyke natuur, en van den aart van 't geluk , waartoe
de Godsdienst, naar aller toeftemming, den mensen kan
„ opleiden.
„ Ik begin van de natuur der menfcherz. Men behoeft
„ zeker M. V. den mensch niet lang te befchotiiven,
of dat uitftekend voorrecht, waar mede zyn Schepper
„ hem boven 't gedierte befchonk , ik ineen het vermo„ gen van veyheid en redelyke keuze, valt ons ter,, hond in 't oog; dat vermogen, om zich tot het
„ een of tot het ander, door inwendige gronden, te be„ paalen, roet de bewustheid, dat by handele , veywil„ lig en zonder eenigen dwang. Wilde God 't geluk
„ vin den ilerveling ; geenzins bedoelde God hem een
„ geluk te bezorgen vats het laagfte abort. Niet enkel
„ voor zinlyk en dierlyk genoegen, maar ook voor zedelyk geluk, maakte de Godl Aid hem vatbaar; en 't
„ is klaar, dat zyn groots Maaker hem dit zyn hooger
geluk ook wilde bezorgen, langs eerier, anderen peg;
niet gelyk het gedierte door blinde konstdriften, (in„ Ehn en) welke het dier, dat verflookcn is van edeler
, veeren en vermogens , tor. allerlei ,daaden als voort
Neen, de mensch kan geluk -^,fiepnodzak.
wo den dooi 't gepast gebruik der Rede, en door-;,i?g
„ de
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„ 1e gelukk'ge aanwending van zyne veyheid. Zien wy
„ niet M. V. dat alles in de menscnlyke natuur is in„ gericht, om hem een hooger geluk te verfchaffen,
„ dan 't gedierte, en 't hem toe te reiken, langs eersen
,, geheel anderen weg ?Is 't dan te vermoeden, dat God,
den mensch tot de zaligheden van den Godsdienst
roepende, zyne redelyke en veye natuur ganschlyk zou
verkrachten, en hem, door een onweerftaanbaaren dwang,
„ afgefcheiden van de kracht van zedelyke drangredenen , als zou noodzaaken tot het goede? Dan zeker
wierd de mensch voor ons oog, in plaats van een
voortrefl'elyk en welgeordend geheel, de zetel van on„ verkiaarbaare tegenfirydigheid."
De Leeraar TISSE ., dit denkbeeld nader ontvouwd heb
uit de befchouwing van 't weezen van Gods--ibend,
dienst en Deugd, en door de opmerking, dat 'er geen
grond zyn zoude, „ byaldien God den mensch onweer„ ftaanbaar riep tot zaligheid en geluk, door hem even
zo onweerilaanbaar te dwingen tot het goede, gin zulk
ene ged wongene godsvrugt en deugd te beloonen,"
beroept zich vervolgens op den aart van let zedelyk geluk, 't geen wy door het geloof in Christus kunnen ver
zaligheid toch , (fchryft TISSEL) al-krygen.„Ald
't zedelyk geluk , waar voor ons de Godsdienst vat„ baar maakt, vooronderstelt , buiten allen twyltl, in„ wendige en heilige gefteldheden , gcllcldheden ,
„ daarin van onheilige gesteldheden onderfcheiden , dat
„ men daar door 't goede bemint,' dat men 'er zich toe
geneigd voelt, het daarom kiest, en 't zo volgt en
„ beoefent; eene gefteldheid, die, blykbaar, alle waar„ de verliest door dwang en geweld; terwyl die zelfde
dwang en geweld ook voor ons zelven 't genoegen
„ dier getteldheden zou wegneemeil en vernietigen , en
ons dus zou onvatbaar maaken voor tevredenheid en
„ zelfsvoldoening, voor alle belooningen van dit fóort."
Leezenswaardig is, voorts , de Leerrede , waarin de
agtenswaardige TISSEL handelt over den svj zen ernst en
de edele zachtheid, als volmaakt vereenigd in het Char -neer
van onzen Verlosfer. Daar de Verhandeling zelve te in
een gedrongen is, om uit dezelve iets ter proeve voor te
draagen , zullen wy alleenlyk overneemen, 't geen de
Leeraar ter algemeene ophelderinge van deezen edelen
Charactertrek heeft aangemerkt. „ Wat is hier (dus
„ vraagt hy) wyze eriist ? Wat edele zachtheid ven Cha,
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„ racer P En wat bedoelen wy, als wy van de gel'u „ kilte mengeling deezer verfchillende hoedanigheden by
„ ye rus Christus gewaagen ? --- Zo dra wy (is 's Mans
antwoord) aan iemand wyze ernst of welgeplaatffe
ftrengheid toekennen , en aan zyn Charac`fer zekeren
nadruk, of Bene edele onbuigzaame f'erkte, in het han, delen toefchryven , dan bedoelen wy 'er door, die
manlyke deugd, die hoedanigheid der Ziele, waar by
by, de, beginzelen van braafheid onveranderlyk en
„ zonder de minfte vrees of eenigerhande twyfeling vol
„ gende, zig nimmer noch door traagheid van zig zelven,
„ noch door vrees voor anderen , eene enkele fchrede
„ van het pad verwydert. 't Is die getleidheid der
Ziele, die, ons verheffende boven nl de kracht der ge„ woone najaagingen onder de menfchen, ons als onge„ voelig maakt voor vermaak of belang, voor vleiéryen
„ of voor verwyten , voor roem. of voor verachting; en
ons in Raat ffelt, om, by eerie voegzaame gelegenheid,
„ den íferkflen af keer te toonen vara al het laage en
„ verachtlyke, van al het zJndige en fnoode. Fly dus
M. V. die, uit traagheid of uit zwakheid, uit hoop
„ of uit vrees, by de boosheden van anderen, zynen
„ afkeer verbergt, ontveinst , en zig plooit en wringt
„ naar den fmaak en de zinlykheid van anderen;, hem
„ mangelt die grootheid of fterkte van ziel, hein ontbreekt ganschlyk die manlyke deugd, die wyze ernst,
„ die wy hier bedoelen. Ik zeg wyze ernst, welgeplaat„ fre- ftrengheid ; om deze waardige gefteldheid niet te
„ verwarren met eene verkeerdheid , waar by men, vol
„ van eigenzinnigheid, zig meer door redelooze drift en
„ dwaaze woede , dan door wyze en waardige beginze„ len, laat beflieren; die zo kwaalyk geplaatfle ftreng„ beid, waar by men of zonder voldoende gronden, of
„ zeer ten ontyde, den ernst der Ziele op het hoogde
„ fpant; en die door een gefronsd voorhoofd, door oo„ gen vol vuur, en door allerlei flerke handelingen, aan
„ den dag let." Op deeze Charac`ferfehets van den
wy.zen ernst laat TISSEL die van edele zrachtheid volgen. „ 't Is (fchryft de Leeraar) die beminlyl:e hoe„ danigheid der Ziele, die, te faam efield uit eerie hart,
W lyke welwillenheid en eerie teêrhartige neiging tot
„ deelneeming, ons den kwaaden wel doet bejammeren,
„ maar nimmer haaten ; 't is die lofwaardige neiging,
„ die ons, de verkeerdheden van anderen zo veel moog-.
lyk,
„
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„ lyk van de beste zyde doende befehouwen , telkens
aanfpoort, om zyne verbetering en welvaart, zo veel
in ons is, te bevorderen. Zo minzaam en meedogend
„ deze zachte goedhartige getteldheid der Ziele ons je„ Bens anderen doet denken, even zo toegevend en lief„ devol doet zy ons ook handelen. Een ftuurs en ge
gelaat , bitze woorden en fchampere bejegenin--„fronsd
„ gen, zyn altoos, ten zy hooge verplichtingen zulks noodzaaklyk vorderen, verre, zeer verre, verwyderd van den
„ man ,die eerie edele zachtheid der Ziele bezit; en die van
dien kant alle onze hoogachting en naavolging verdient.
Wat nu (merkt TISSEL, ten befluite , aatit) de mnengeling of de vereeniging van deze in fchyn zo trydige
hoedanigheden aanbelangt. In hem befchouwen wy de„ zelve als vereenigd, die eene gelyke vatbaarheid of ge„ ichiktheid bezit tot ernst en nadruk, of tot zachtheid
„ en goedheid; naar maate plicht en omftandigheden zulks
„ vorderen. En by bezit deze hoedanigheden op eene
„ volmaakte wyze vereenigd, in wiens hart ernst en zacht„ heid, zo in hunnen oorsprong, als in de trap of maat,
en in de gedLwrzaamheid, volledig overeenkomen met
„ den aart der omfiandigheden , waa rin by zig bevindt,
en met de plichten, waar toe by geroepen is.
Genoeg ourdeelen wy deeze trekken, om den Leezer , op nieuw, van TISSEL'S gezond verftand en redelyke denkwyze , eenige ftaalen onder 't oog te
brengen , en hem tot Bene nadere kennis.naaking met
's Mans nutte en ftigtclyke Leerredenen uit te lokken.

liet nuttig gebruik des C1ristendoms, hyzonderlyk in basage tydeti. Eene Leerreden, uitgefproken in de hergadering en Gemeente , de Grindgrond - Groeve , te
Hackney, op den 30 Maart 1794, door T. PRIESTLEY, LL. D. F. R. S., &c. Zynde de Afjcheids Redevoering des Schryvers van zyne Gemeente. Uit hes
Engelsch vertaald. Te Amflerdam , by H. Brongers ,
1794. In gr. 8v o, 65 bl.
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ekend aan de meesten onzer Leezeren zyn de lot gnevallen van Dr. PRIESTLEY. Door het plonderziek
Enbelsch gepeupel , opgezet van eene domme Geestlykheid,
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held , van huisgeraaden en eene kostbaare boekery bcroofti, verliet de martelaar der eenvoudige Luangelifciie
waarheid de Stad Birmingham , alwaar by , onder de
Dis/enten, het predikampt bekleedde, en vertrok na Londen. In de nabuurfchap dier Stad oenigen tyd dien zelfden post hebbende waargenomen, wierdt by te raade,
na Amerika over te fleeken; alwaar by reeds aangekoomen, en, naar verdient}e, in eenen niet onaanzienlyken
post gefteld is. In de maand Maart des jongstvoorgaanden
aars, naar aanleiding van Hand XX: 32, voor de laat
maal, in Europa, als Leeraar het woord voerende,-ite
zyn de gevoelens , welke by voortbrengt, naar die aan
gelegenheid berekend. In de daad, dit getuige--doenlyk
nis zal ieder onbevooroordeelde , naa het leezen deczer
Leerrede, uit zyn hart voelen opryzen : hoe gewaagd en
flout zommige ftellingen van PRIESTLEY iemand ook mogen toefchynen, ware by geen eerlyk man, en van den
praktikaalen geest des Luangeliums in het gemoed doordrongen, hy zou dus eene verftandig ernftige en bemoedigende Leerrede niet hebben kunnen voortbrengen. Gode zy dank , dat in ons Vaderland het gelaat der din
gen eenen keer heeft genomen, door welken alle vervolging om den Godsdienst onzen waarlyk vry geworden
bodem, gelyk wy hoopen, voor altoos, zal verlaten hebben. 'Er is dus geene reden, om van dien kant PRIESTLEY'S Leerrede iemand aan te pryzen. Nogthans zullen
'er altoos lyders blyven op den aardbodem. Van welk
eenen aart dezelve ook mogen weezen , veel vrugts beboven wy hun van de aandagtige leezing en toepasflog op zich zelve van de gedagten des fchranderen Engctschmans. Dat het vreedzaam verblyf,, welk hy, aan
Beene zyde des Oceaans, is g aan zoeken, hem de mis
ondankbaar Moederland doe ver -handeligvt
onder de aanwending zyner uitneemende talen--getn,
ten, ten beste van een Land, welk zone verdien!Ien beter op prys zal waardeeren ! Waare hoogagting voor
den uitmuntenden PRIESTLEY deedt ons deeze uithoeze.
ming uit het hart door de pen uitftorten.
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Onderwys in den Godsdienst, voor de jeugd, door PETRONELLA MOENS. Th Amflerdam, by A. B. Saakes.
In 8vo. 24 bl.

M

Men heeft al voorlang, en niet reden, aangemerkt, dat
een der voornaamffte Oorzaaken, waarom men in
het Onderwys der Jeugd zo weinig (laagt, ook daar in
te vinden is, dat de Onderwyzers te veel geleerdheids bezitten, en dus, in hunne onderrichtingen, zich niet kunnen
verlaagen tot den peil der Kinderlyke vatbaarheid en begrippen. Men behoeft zich alzo niet zeer, te verwonderen, dat ook dit het gebrek is, dat in dit klein Gefchrift
heerscht. De Burgeres PETRONELLA MOENS is te zeer
gewoon, haaren hoogvliegenden geest boven de gemeene
denkbeelden te verheffen , dan dat zy tot het weinig bevattend vernuft van eengin jeugdigen Onderwyzeling zich
geheel kan vernederen; en, fchoon men, in deeze weinige bladeren, wel zien kan, dat zy hier naar getracht
heeft, is zy echter hierin niet zeer gelukkig, naar ons
inzien, geflaagd. Ondertusfchen kan dit Boekje voor
en.
eenigzins gevorderden zeer wel zyne nuttigheid hebb

Kort Berigt wegens de kwaadaartige Koorts , welke onlangs in Philadelphia heerschee , benevens eene opgaaf
van het gebeurde omtrent dit onderwerp in verJcheidene
gedeelten der hereenigde Staten van Noord-America.
Door MATTHEUS CAREY. Uit het Engelse!; vertaald, door N. C. DE FREM:ERY , A. L. Al., Phil. &
Med. DoC . Te Haarlem , by A. Loosjes, Pz. 1 794.
In gr. 8vo. I5J bl.
it Werkje behelst eene zeer naauwkeurige en geloofwaardige belchryving van den oorfpróng, voortgang
en het uiteinde der geduchte Ziekte , welke, onder den
naam van Geele Koorts, op het einde van het Jaar 1793,
met eene zo vreeslyke woede, in Philadelphia, en derzeiver
omtrek, geheerscht heeft, dat 'er, binnen den korten tyd vaan
iets meer dan drie maanden , ruim vierduizend men'..en
door in het graf geíleept werden. De Schryver van lietzelve , die verzekert alleen getra t te hebben, iwaare gebeurenisfen in duidelyke en eeuvaudige woordezu uit te dnt.ken,
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ken, heeft de meeste daadzaaken zelve waargenomen, en ait
dere niet dan van geloofwaardige perfouneu niet alle voorzichtigheid ontleend; en hy was te beter in ttaat om een echt
bericht nopens de omtandigheden, welke deze Ziekte verzelden, te kunnen mededeelen , daar hy zich onder de
Leden eener Commisfie bevondt, welke tot onderfteuning
der Zieken en Behoeftigen was aangefteld. ----- Men
vindt in hetzelve een omstandig verslag van de verfchillende byzonderheden en voorvallen , welke deze vernielende plaag voorafgegaan zyn en verzeld hebben ; benevens Bene naauwkeurige opgave der middelen , welke
men, ter afweering van derzelver vertvoestende uitwerkingen, heeft te baat genomen. Gebrek aan goede maatregelen was buiten twyfel de oorzaak van den fchielyken
voortgang dezer Ziekte, en de Schryver merkt met veel
reden op, dat het Burgerlyk bewind, op het eerfte verfchynen van zulk een verderflyke plaag, de raagt behoorde te
hebben om beflisfènde maatregelen te neemen, en dat het
gebrek van een geíchikte wet omtrent dit onderwer? oor
geweest is, waarom men het kwaad , onmiadelyk-zak
na dat liet uitgebroken was, niet heeft te keer gegaan. —
Lene andere oorza c ter verbreiding der Ziekte, die, behoudens de Burgerlyke^ryheid., het waakzaam oog der Reggiering niet had bchooren te ontflippen , was een ongepaste
Godsdienst-yver. „ Zal men, zegt de Schryver, my vergeeven, dit ik hier het gedrag van die ;tenen, welker
kwalyk beilierde yver hun in de hevigfte woede der ziekte bewoog, om fommige onzer Kerken beftendig op te
vullen, en dus dezen boosaartigen vyand in zyn werk byíland te bieden, veymoedig afkeur? Van hun welke; als
vreezende , dat de gebeden en fineekingen, die zy t'huis
deeden, by God niet aangenaam zyn zouden, zieh • in Kerken begaven, die niet rottende Lyken vervuld waren, en
waar zv allerlei fchadelyke uitwa.asfemin^-en moesten in i
demen? Aan deze ee ne oorzaak durf ik' gerust een groot
deel der flcrfte toeIchryven. Iet verdient wezentlyk alle opmerking, dat die gezindheden, welker gods-dienftige Vergaderingen het vollfie waren , ook het meest
van de ziekte geleden hebben. — Zullen dan de menfchen nimmer wys worden? Moeten wy nog leeren,
dat de Almachtige Schepper van hemel en aarde geen
tempelen, met handen gemaakt, noodig beeft? dat liet gaan
na eene godsdienftige Vergaderplaats, wanneer dat onmiddelyk aanloopt tegen de groote wet van zelfsbehoud, die
2yd
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zyne Goddelyke hand met onuitwischbare lettered in het
hart van alle zyne fchepfclen gefchreeven heeft, geen deel
uitmaakt van den eerdienst, dien men aan den Schepper en
Onderhouder van het menschdom verfchuldigd is? dat
een zagt en nederig hart de tempel is, waarin by wil gediend zyn ? dit hoop ik niet. Ik hoap, dat de vrees
les, welke fommigen van onze Gezindheden, hierom--lyke
trent, door eerre fterfte, die verre buiten alle evenredigbeid tot hun getal was, gekregen hebben, in volgende tyden , by diergelyke donkere omftandigheden , zal onder
het oog gehouden worden."
Ten •aanzien van het Geneeskundige gedeelte is dit
Werkje zeer onvoldoende; en, om zulks eenigzins te gemoet te komen , heeft de Vertaaler de berichten, door
Geneeshoeren omtrent deze Ziekte medegeiceld, by wyze
van Aantekeningen, althans het voornaamfte daarvan, op
zyne plaats 'er bygevoegd ; en nog daarenboven een
meer omftandig verilag aangaande dit onderwerp , door
Dr. LINING, Arts te Charlestown, aan Dr. R. WHYTT;
Hoogleeraar te Edinburgh, geíchreven, aan het einde van
dit Stukje doen drukken. Dan, daar dit alles vry omilandi er en naauwkeuriger door den Hoogl. RUSH, die
kte te Philadelphia zelve gezien en behandeld
deze Zie
heeft, in eerre zeer fraaije Verhandeling, over deze merk
Epidemie, befchreven is, hoopen wy, dat de Ver-wardige
dien dit Stuk te laat ter hand was gekomen ,-taler,
zyne belofte zal volbrengen, en het hoofdzaaklyke daarvan by wyze van eon tweede Stukje, aan den Nederlandfchen Leezer mededeelen.
Natuur- en Zedekundi;e Befchouwing der Aarde, en Ivan
Naare Bewoonderen. Gevolgd naai liet Hoogduitsch van
J. F. ZOLLNE[i en J. S. LANGE. Yyfde Deel. Te Camen, by ,J. A. de Chalmot, en te flinflerdam, by M. de
ruyn. In gr. 8vo. 340 bh
-
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en (tapel Boekdcclen van een zelfde Werk herinnert
ons aan eene agterlykheid omtrent hetzelve —
verzuim kunnen wy het niet noemen ; dewyl wy ons
des onfchuldig kennen, en het Werk van ons niet ver zuim d, maar, nu om deeze dan om Beene rede, v.rwyld
is door ons onder handen genremen te worden. Wy
zouden ligtlyk, om dit in 't gelyk te brengen eenige Dee.
len
L°
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len te zamen kunnen neenlen, ons beroepen op de gunfil
ge Beoordeeling des Eerften Deels, als mede op die wy
ovLr de drie volgende flreeken (*), daar heet Werk, in
wyze van uitvoering, zich zelven gelyk blyft; doch w1
zouden, dit doende, een Werk, als het Werk voorhanden,
geen rept, maar aan 't zelve te kort doen; liever verkiez^n wy van elk der nu uitgekomene Deden, zo kort als
andere meer dringende Aankondigingen, of de íchikking
onzer Beoordeelingen, toelaaten, cenig verflag, en derzelver inhoud, op te geeven.
Wy deelen in liet genoegen der Schryveren van dit
leerzaam Werk, als zy betuigen: „ Wy hebben meer
Leezers gevonden, dan wy by de overhand neemende zugt
tot nieuwmodilche beuzelingen , en vermaaklyke bezigheden, voor eene zo ernftige Leétuur hadden durven ver
welke hier en daar niet anders dan droog zyn,-wagten,
-

en alleen den geenen behaagen kan, die de vermeerdering

zyner kundigheden als de hoofdzaak, en het vermaak flegts
als een bywerk, befchouwt. Wy hebben Beoordeelaars gevonden, wier infchiklykheid en lof ons des te aan
moest, hoe zeer wy bewust zyn, dat ons-genamrzy
werk in de oogen van een ftrengen Beoordeelaar zeer onvolmaakt zyn moet. Wy hebben het beloonend genoegen gehad van te verneemen, dat ons geschrift ver
Benen fmaak aan de kennis der Natuur-fcheidnLzr
ingeboezemd , veele ontrustende zwaarigheden weggenomen, en menig vooroordeel overwonnen heeft. Daar
door zyn wy nu aangefpoord, om ons beflek, het welk
wy in den beginne bepaald hadden, nog verder uit te
breiden, en menige bcfchouwing, die wy flegts als ter
loops meenden aan te hippen , uitvoeriger te bewerken,
en ten minften geene gelegenheid te verzuimen, die ons
aangebooden wierd, om de aandagt des Leezers op een
gewigtig onderwerp te doen vestigen."
Nader zich verklaarende over 't geen hun in het overig gedeelte hues verbreeden befteks te behandelen Raat,
zeggen zy: „ De algemeene bespiegelingen over de Aar-

de en de mindere fbort van haare Bewoonderen zyn ge-

ëindigd. 't Geen wy nog van de Dieren te zeggen hadden, oordeelden wy gepaster te kunnen voegen by het

on(*) Zie onze A7 ligem. Vaderl. Letteraef. IV D. i Stuk,
bl. q.g7• V D. r Stuk , bl. ióo, 4lgem. Vadert. Lett. voor
17yí , bI. 2r7 en 4.3-
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onderzoek over den ltlensch, of ook ter afwisfelinge hier
en daar in te lesichen. Wy gaan derhalven nu over tot
deeze gewigtige AAfdeeling van ons Werk, waar by wy
dies te meer oplettenheid durven verwachten, dewvyl de
zaak op zichzelve van een veel aigemeener belang is dan al
het voorige. Mogten wy ook altyd zo gelukkig zyn,
om, in de keus der onderwerpen en derzelver voorstel,
de goedkeuring van de geenen te verdienen, die zich nog
verder zullen aanbieden ons op deezen aangenaamen weg
te vergezellen!" Wy storten met de Schryvers dien
wensch uit.
Langs welken weg zy de Leezers in dit Deel brengen
om hun den Menseh te doen kennen, zal blyken uit de
opgave van de drie Hoofditukken,welke dit Vyfde Dcel beflaan. Het Eetfile, het XIV in 't vervolg des Werks, is
Bene Alge,zzeene Befchouwing van den Mensch, en handelt
over 's Menfchen Gehalte Gelaat en Gelaatkund
Uiterlvke herfheidenheden tusfchen byzondere Menfchcn 's Menfchen Lichaamlyke Grootte Sterkte
en Duurzaa m heid van 's Men/dien Lichaam.
Het Tweede, of XV, Hoofdftuk voert ten algemeenen opfchrift, Over de Veranderingen in 'sMenfchen Lichaam , door
faiterlyke om/landigheden, en vinden wy hier meer byzonder, — Veranderingen voortkomende uit de Lugtsgefleldheid Veranderingen veroorzaakt door het VoedNel — Veranderingen uit hoofde van de Zeden en Ge.1t 00nten Veranderingen voortkomende uit de Staatsgef eldheid, Regeerizzas>vyze en Godsdienst, van een Volk.
Het Derde, ofXVI, Hoofdstuk handelt zeer breedfpraakig over de zo zeer betwistte EQnheid des Menschlyken
Gef achts.
de
In de volvoering van dc taak der uitwerkinge
aangeduide sloffen, welker rykheid zich aan 't oog, van
elk, des eeni ermaate kundig, terstond opdoet, betoonen de
Schryvers hunne beleezenheid in de beste Werken die daar
over handelen; en zullen zommigen de Aanhaalingen uit
FORSTER'S , haarnee+vingen op zyne Reis om de Wereld,
en ZIMMERMAN'S Nafuurlyke Historie van derf Mensch,
die Toms, fchaars van eenige Aanmerkingen vergezeld,
ettelyke bladzyden beslaan , misfcliien wat te lang oor
althans moeten zy zo voorkomen aan de Bezit--deln,
ters dier Werken. Men wil 'er den geest wel van opcgccv en , maar ze niet voluit afgefchreeven, hebben,
S) * nieri geiheele brcb:ken geeft uit fchaars voorkomende
Schiif=
La
,
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Schriften kan te pasfe komen, maar uit Boeken , ons
zo te fpreeken, in aller handen, heeft dien voeg niet.
Wel hadden wy gewenscht, dat de Schryvers het ver
klcaaren van een en ander Verichynzel , in de Befchouwing van den 11ensch , en 't geen tot zynen toefland betrekking heeft, 't welk nog aan veel gefchils onderhevig
is, of geheel agtergelaaten, of, zonder zich van eene ondertelling ter Verklaaringe te bedienen, zulks met een
woord aangeftipt hadden. Het luidt vreemd, naa deeze geleezen te hebben, aan den voet des blads te vinden:
„ Eenige jaaren geleden heeft CRAWFORD eene geheel
„ andere Theorie van 1e Warmte uitgedacht, waar door
veele van de aangehaalde Verfchynzelen nog beter kun„ nen verklaard oorden. Doch de ontwikkeling deezer
„ Theorie onderstelt te veele kennis met opzicht tot ze„ kere natuur- en fcheikundige grondbeginzelen, dan ik
,, hoopen kan, door allQ myne Leezeren verdaan te wor„ den zo ik dezelve alhier zou willen plaatzen."
Immers, gaat de Theorie van CRAWFORD, die, naar hun
betuiging, de Verfcliynzels beter verklaart, door, dan heb
gebrekkige zo geene verkeerde Verklaaring in-benzy
den Text opgegeeven.
Meer dusdanige Aanmerkingen zouden op eene en andere byzonderheid in dit Deel te maaken weezen; doch
over 't geheel zal de Leezer veel ophelderings en voldoe
vinden. Behoedzaamheid en Voorzigtigheid geleiden-nigs
doorgaans de Schryvers. Te recht merken zy, onder anderen, aan, over den Invloed van de Lugtsgetteldheid fpreekende : „ Wy kennen over 't algemeen nog zeer weinig ten
aanzien van de hoedanigheid der Lucht, van weezenlyke
deden die daarin ontbonden zyn, en van haaren invloed
op ons Lichaam. De meeste ontdekkingen, door eenige
Natuurkundigen in deezen gedaan, zyn nog te nieuw, en
de meeste Reisbefchryvers hebben te weinige gelegenheid
gehad om alle de hiertoe betrekkelyke Waarneemingen
met de noodige zorgvuldigheid in het werk te Rellen, dan
dat men over deeze gewigtige en zeer uitgebreide ftoffe,
met volkomen zekerheid, in alle opzichten, een beflisfend
oordeel zou kunnen vellen. Slegts zo verre hebben wy
zekerheid als de Natuur ons door groote in 't oog loopende verrichtingen leidt.; doch daar by ontmoeten wry
nog dikwyls genoeg raadzelen , duisterheden en twyfelingen.
In de opgave der Hoofditukken hebben wy reeds aange°
-

;
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geduid dat het laatfte in dit Deel zeer breedfpraakig is ;
hier van geeven zy reden, die hun tot eere ftreht, en wil
dit gedeelte ten befluite deezes- Berigts nog af--lenwy
fchryven.
,, Hadden wy by deeze zaak, de Eénheid des Menschlyken Geflachts , geen ander belang dan de verdediging
van MOSES verhaal , dat GOD door één paar Menfchen
den aardbodem hadt bevolkt, dan zou het genoeg weezen,
om de Leezers op de Schriften onzer beste Godgeleerden
te verwyzen. Doch, eensdeels, doen zich by dit onderzoek zo veele gelegenheden op, met onze gedachten in
de Natuur en de beftemming van het Menschdom dieper
in te dringen, het welk een,- voldingende reden is , het
zelve in myn plan te moeten opneemen anderdeels is
ook de vraag over onzen gemeenfchaplyken oorfp ro ng ,
in veele meerdere opzichten , gewigtig voor het Mensch.
duin.
„ Staat de waarheid vast, dat het geheele menschlyke
Geflacht flegts één enkele talryke Familie is, dan verkrygen de geheiligde rechten van ieder afzonderlyk Mensch,
zonder het uiterlyk onderfcheid in aanmerking te neemen,
daar door een nieuwen ifeun, welke niet om verre geworpen kan worden, zonder rede en menfchen- gevoel te ver
veel meer, dan is het belangryk Leerftuk van-zaken;of
de weezenlyke gelykheid aller Menfchen tegen alle aan
beveiligd; want in dit geval alleen is de gelyk--randig
heid onzer rechten, voortfpruitende uit de gelykheid van
onze natuur en verordening, aan geene verdere tegen
onderworpen. Wanneer aldus de Europeër zyna-fprak
,Nfricaanfche Broederen, gelyk het vee, verkoopt, en nog
erger behandelt , kan by ten minoen zync onmenschlykheid niet verdedigen, en men heeft altoos nog meerder
hoop, dat de item der Natuur en der Rede, eindelyk , de
baatzugt zelve eenmaal befchaamen zal , dan wanneer
deeze het gevoel nog onderdrukken kan door de onzeker
ook dezelfde weezenlyke mensch--heid,ofzSlavn
lyke rechten met hunne Heeren gemeen hebben.
„ Hebben de Menfchen eersen gemeenfchaplyken oor
dan word alle trotschheid, waarmede de een, uit-fprong,
hoofde van eenige ingebeelde voorrechten, zich boven den
anderen, verheft, op eene belachlyke wyze ten toon gefield. Men kan het, derhalven, de oude volken, aan
welken de gedenkfchriften van MOSES onbekend waren,
en die by gevolge over dezelve niet konden nadenken ,
geenL
;
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geenzins kwalyk neemen, wanneer zy waanden, dat de aarde
alleen voor hun gefchaapen was, én alle overige Menfchen
llegts de lucht inademden, om dat zy, .als eigenlyke Heeren van dezelve , die van Goden of halve Goden afftamden, zulks aan hun vergunden. Die nationaale hoogmoed
gal, nogtbans, in onze tyden met verachting, mneten befehouwd worden by zodanige volken, die de gronden. van ht
onderfcheid onder de Menfehen niet meer vn eenen ver,dichten of geheel verborgen oorlprong afleiden. In cenige gewesten van het Oosten zal men het - den Geestelyken
en Grooten niet verdenken, wanneer zy den Burger en
Boer met de uiterf}e minachting aanzien, alzo BRAHMIN
en SITTRI, van welke zy waanen af te Hammen, voor
waren , dan BJ Isn en SUDUS, Uit-trefclyknmagi
welken, naar men zegt, de twee laatstgenoemde flandcn
zy-ti voortgei'prooten. In Europa ten miniren zou het gemaklyk vallen om het onbetaanielykc deezer verwaandheid
in te toonen, wanneer men zich, uit hoofde van zyne afkomst, boven anderen verheft, zonder te bedenken, dat,
eenige Geflachten te rug gerekend , dit onderscheid in
geenen . deele plaats hadde.
„ Nog moet de waarheid, dat liet geheele Menschdom
abn elkanderen vcrmaagichapt is, op elk onbedorven gevoel dien heilzamer invloed hebben , dat men ieder
Mensch broederlyke genegenheid toedraagt, op het gezicht
van noodlydenden zich verplicht acht dezelven by te
ílaan, en zich ontziet om eenig Mensch te vernederen;
dewyl zulks niet gefchieden kan zonder zyne eigene waar
-dy
te verzaaken."
Z'kaderla;a'dsch Woordenboek , oo f»> rona7lyyk verzameld door
. -KOK. XXI7IIIfIe Deel. Mct Kaarten, Pthaten en
Pourtrai,.c,z. Te llrnflerdam, by J. Allart. In gr. 8vo.

á27b1.
en ier'oetes eenig Werk vatbaar voor Toevoegzeleii
ringen , het is een Woordenbock van dien aart als waar
^vttn het XXVIIIfIe Deel thans voor ons ligt. Wy hebn, in eene en andere onzer Aankondigingen ;der laatstvoorgaande Deelen , Uitlaatingen en Gebreken daar in
,2angeweezen. De Verzamelaar en Uitgecver der Stukken
or den Heere 1. KOK byceneebragt , die zyne eigene
Wáarneemingen daar byvoegt, (zie, onder anderen , het
Ar-
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Arrykel Texel in dit Deel) eu wat meer tot voltooijing
van deezen waarlyk moeilyken arbeid kan f}rekken , hem
door anderen verschaft, doet, in eene Aantekening by de
Geflachtiyst van het oude Hollandfche Geflacht van VAN
STRYEN, waar eerie gaaping zich vertoont, aanzoek aan
de nog leevenden van dat aanzienlyk Geflacht, om die gaapinge aan te vullen, als mede het vervolg der Afitammelingen, tot op den tegenwoordigen tyd , te fcllenken ; te
welker gelegenheid by verklaart: „ In een Aanhangzel,
;, 't geen noodzaaklyk aan dit Werk gehegt zal moeten
worden, van de toegezondene Berigten een getrouw ge„ bruik te zullen maaken;" en doet een dergeiyk verzoet;
dan allen , die met eenige nadere opgave , wegens Hunne
F amilien, hem willen vereeren.
Hoe veel zulks ter voltooijinge kan bydraagen, zien wy
in het Artykel deezes Deels; WILLEM BLOYS VAN TRES LONG betreffende. Immers de aanvang van 't zelve luidt:
„ In het Zesde Deel deezes Woordenboeks op bl. 698,
„ beloofden wy een uitvoeriger leevensberigt, wegens ctee„ zen verdienstlyken Vaderlandfchen Held. Thans gaan
„ wy ons van deeze belofte kwyten. Wy doen zulks
„ met te meer genoegen voor ons zelven, zints het ons
,, heeft mogen gebeuren, door de edelmoedigheid en het
vertrouwen van eersen nog leevenden aanzienlyken Ai.
,, f}animeling des Doorlugtigen Admiraals, niet echte en
ooripronglyke aantekeningen begiftigd te worden, waar
„ door wy in Raat geheld zyn, eenige nadere veelal on„ bekende byzonderheden , het hoogloflyk Geflacht be„ treffende, aan het licht te brengen, en tevens den volg,, reeks der Nakomelingen , tot op den tegenwoordigen
„ tyd, te vermelden. De aanzienlyke Zender, wiens naam
,, IS CORNELIS JOHANNES BLOYS VAN TRESLONG, OudBurgemeester en Thefaurier der Stad en Landen van
;, Steenbergen, thans in den Hangs wounende, ontvange
„ by deezen onze opregte dankbetuiging voor de betoon„ de edelmoedigheid. Mogten de Leden van nog andere
„ aloude Vaderlandfche Geflachteli, door dit voorbeeld,
„ ter even gulhartige mededeeling worden uitgelokt.
Wanneer in ons Woordenboek eenige misfiag ingefloopen,
;, of eenige onnaauwkeurigheid begaan, is , rekenen wy
ons verpli t, en zyn zelfs overboodig genegen, het on„ naauwkeurige, of kwaalyk gehelde, te verbeteren. Dus
zullen wy in het tegenwoordige geval handelen. Toen
„ het bovengemelde Artykel in het Zesde Deel gefield
,, wierd ,
L4
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wierd, hadden ivy niet den toegang tot de bronnen, 'elko
, nu voor ons geopend zyn." In de daad, dit veel verbeterd
Artykel verfchaft ons veele byzonderheden wegens dien
Vlootvoogd, welke wy, liet ons beftek zulks toe, zouden overneemen.
Wy wenfchen, dat Verzamelaar en Uitgeever in hunne
gedaane Uitnoodigingen mogen flaagen ; en zou het hun
geraaden weezen, by de vervaardiging des lanhangzels,
het geheele Werk na te gaan. Ongetwyfeld zullen zy
nog onvoldaatie beloften aantreffen , en gelegenheid vinden om die te vervullen, gelyk thans gefchiedt, in he
breede Artykel , WILLE 7 VAN GLDENfARNEVFLD ,
eeg van Stoutenburg, waar zy ten aanvange fchryven;
„ 't Is hier eerie voegzaams plaats om verfag te doen
„ van den befaamden Aanflag op het Leeven van Prins
„ MAURITS. De Heer VAN STOU•ENBURG was daarvan
, de Hoofts- Aanleider ; doch hadt in het heilloos plan
mede betrokken zyn ouder Broeder REINIER, Heer van
„ Groene vel„!, Luitenant Houtvester van Holland, en Heenn„ raad van Delflancl. Op het Artykel GRO.ENEVEL7D
„ beloofden wy 's Mans leevensloop op zynen Doopnaam,
„ te zullen verhaalen. Dit hebben wy verzuimd, 't Welk
ons ligt ten goede gehouden zal worden , die bedenkt,
hoe het bykans bovenmenschlyk zy, in een Werk als
„ het onze, zich voor misflagen te behoeden. Van de
;, beide Broeders , met opzegt tat hun aandeel in. de Zamenzweering en den uitflag des verfoeilyken bedryfs,
,, verkiezen wy derhalven , om tevens het bovengemeld verzuim te vergoeden, in dit Artykel verlag te
„ doen.”
Voorts maaken Suriname en het Synode van Dordrecht
Beene kleine. Artykels in dit Deel uit. En neemen wy
van 't zelve affcheid met het korte Artykel TILEMAN.
Gaarne vernielden wy de Naamen van Perfoonen, die,
,, reeds vóór het opgaan van het licht der Kerkhervor„ minge, de diepe duisternis bemerkten, in welke zy her
„ om dwaalden, en uit dien hoofde verlangden na betere
, tvden, in welke de verflanden der Christenen van den
,; klaaren glans des Euangeliums zouden beftraald worden.
„ Zulk een heter onderrigt Geestivke was TILEMAN,
., Hy leefde in 't laatst der Vvftiendc Eeuwe, wanneer
hy eencn zeer hoogen ouderdom bereikt hadt. Zyne
„ woonplaats was de Stad Groningen, en hy aldaar Mon;, nik onder ie Orde der Mindetbroedesen, Hoe wel
„ veel'

VADERII. WOORDENBOEK.
B

16Y

, veelligt ook by andere gelegenheden, bleek zone denk-

wyze op een tyd als zeker Burger, JAN LUDEK ge
kwam. Want als deeze zy--,namdbyhetrig
,, zen Geestlyken Vader klaagde, dat men zyn gemoed
met allerlei ik weet niet welke menschlyke inzettingen
„ bezwaarde en verilrikt hieldt, gaf by zynen Biegtelmg
„ tot antwoord. „ „ Dat tegen cie menschlyke in„ zettingen veel te zeggen viel; maar dat het• veymoe.
dig voordraagen van zyne begrippen, daaromtrent, niet
veyftondt ; alzo hy, die de waarheid sprak , groot
„ „ gevaar liep; dat by , wat aangaat de voorwaarden
„ van de eeuwige behoudenisfe, de zaak aldus moest
, „ begrypen; te wccten, dat ciinrsTus voor ons geftor„ ven, en alleen onze Zaligmaaker is, op welken men
„ „ zyn vertrouwen moest dellen; dat alle andere dingen,
„ als Aflaaten en dergelyken, niets meer of anders dan
„ „ loutere beuzelingen waren, van welke men, derhal„ „ ven, wat het weezen der zaake aanbelangde, geen
, „ werk moest maaken."
Staetstukken uit cle pen van Vr. JOHAN DE WITT, in
leven Raadpenfionaris van Holland Te Dordrecht, by
de Leeuw en Krap, 1794. In gr. 8vo, 460 bl.
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e Stelling, dlat hoe weer waare T7erdienfien van groote
en by /run leeven miskend zyn, des te ;neer een
verlicht Nagejlacht gehouden is dezelve te waargeeren en te
eerbiedigen, oordeelen de Uitgeevers, in hun Voorberigt,
rede genoeg, om de Staatshukken, welke hunnen oorfprong
aan de pen van den grootgin JOHAN DE WITT verfchuldigd zyn , thans publiek te maaken. Terwyl zy, daarenboven , veel lichts verfpreiden over de Vaderlandfche
Historie van den tyd , waarin dit kundige en verftandige
hoofd arbeidde.
Zy voegen 'er by, dat de Leezer, in den tegenwoordigen Bundel , behalven de echte Stukken, welke gemelde
Staatsdienaar gefield heeft, ook eenige andere zal vinden.,
die van zyne hand niet kunnen zyn ; maar die noodzaak
hier by moesten gedrukt worden , om dat dezelve in-lyk
zyne Papieren worden aangehaald, en dat alles, wat van
wegen de Heeren Staaten van Holland hier voorkomt, op
de beste gronden aan den Raadpensionaris DE WITT wordt
toegefchrecven.
L 5FIet

162J. DE WITT'S STAATSSTUI KrN.

Het eerfte Stuk, 't welk hier voorkomt, voert 'ten tvDeduëzie ofte Declaratie van Staten van .Holland
tel:
„ ende Test - Yriesland: behelzende een wacrachtich ende
„ grondich bericht van de Fondamenten der Regieringe
„ v..n de veye Vereenichde Nederlanden; ende fpecialick
;, van 't recht competeerende de refpecdive Staten van
„ de gheunieerde Provincien yder apart, foo ten reguarde
„ van faecken op andere Rycken, Republycken, Staten
en Landen reliedie hebbende, ende met, ofte ter con, templatie van de Overichheden in de feive te verhan„ delen, als ten opfichte van faecken binnen hare refpec;, tive Provincien voorvallende; met behoorlicke deftindie
,, van die faecken, die by 't Verhondt van Unie, in den
7 Jaare 1579 binnen Utrecht gemaeckt, ofte by eenige
„ particuliere overgifte van de voorfz. gheunieerde Pro„ vincien aen de Generaliteyt , ofte aen de difpofitie van
„ de gefamentlycke Bondsgenooten zyn gedefereert; ingettelt en dienende tot JUSTIFICATIE van 't verleenen
„ van feeckere ACTE VAN SECLUSIE, raeckende 't employ
„ van den Heere PRINCE VAN ORAIGNE, by de hooch„ melte Heeren Staten van Holland ende Test-Vriesland,
op den vierden Mey 1654 ghepaí%ert; mitsgaders van
de, procedurén by defelve daer omtrent ghehouden;
„ met grondige Refutatie van 't gene daer jegens by,
ofte vara wegen eenige Provincien, is voortgebragt. "
Hier op volgen „ Refolutien, Aden, Stucken en Mu„ nimenten , dienende tot beter verftant van de boven„ ílaende Deductie , mitsgaders tot bewys van ver„ fcheide Facdien, ende Omftandigheden, daer inne ver
-„haelt."
Onuitgegeevene of onbekende Stukken tot deeze zo
zeer b4kende en vaak befchreevene Gebeurtenis in den
Lande hebben wy hier niet aangetroffen; wy kunnen 'er
alleen van zeggen, dat men ze hier, in éénen Bundel,
by den anderen vindt.
„
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Adres en Planbod del' J1;n/7erdasnfclie Bu;gerye ac;a .Prins
WILLEM DEN 111, en Iran Meeren 13urbemeesteren ven
Ainfierdana, van eerie groote Br^rgery ✓apenmg vara
derd duizend Mrn tegel? de Fr cnfchen, in het lesar
1673. Ten betoogc van de denkivyze onzer Tloorvccde, en,
en keldhafti e Standvastigheid in Liet verdcdircsz tegen
's Lands J/yanzden, ter mavo/ ing vooraefeld. T„ zIn.
Jierdam, by W. Brave, s7. 36 Ll.
-
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enoude vermolzemde Zwavelflok kan geen Vuur ontiteel.en !

Reis langs den Rlzyn, van Afaintz tot Dusfeidorp, 1,-icizen
de Bene zo nccarlwlzeurige als belangryke .Tench; y;'i;ng desSteden, Dorpen cri 1/lekken, aan den oever des RL yrzs gelegen . Benevens een zeer om f andig Pcu ic/'t v<;z dcn
JI/ynbouti>, als ook van den ge/zee/en Hout/za ;Adel, toe/ c1
C12 befuuring des Houtvlotten; als mede ee»e r'i/v cri -;e
13 ,^ i.' y zng der voornat;;/? f e 1 Ljereelcn in de Gallery
versa Dusfcldorp. lllet Plaate;z en Kan-ten. Te :'c meel.
1lndernachi Dusfeldoip. Te Zlaarlcn, ley F'. Bohn,
1793• ht gr. avo. 244 bi.

enoeb hebben ivy van den aart deezes Werks gezegd,
5 in onze Beoordeeling des Eertien Deels () , om,
zonder iets dergelyks, daar dit Tweede Deel, ten dien
opzigte, met het voorrge volkomen gclyk Raat, by te
brengen, terftond over te gaan tot de opgave van den
Hoofdinhoud van 't geen dit Tweede en laatfle Deel
ons aanbiedt. Alleen nog dit, met een enkel woord, dat
de Schryver, fchoon nog fchilderagtig genoeg blyvende,
min frerk gloeiende kleuren bezigt over 't algemeen bezigt; want van liet overdreeven ,fchilderagtige
zal men niet wel vry kunnen pleiten de befchryvmg van
zyn Bezigt op den heilsberg, bl. ,e, enz. Dan het was
een betoverend Gezigt ! Bene plegtige flilte, alleen
., door het gezang der Nachtegaalen en 't getjilp van
„ on-

(*) Zie onze 4/gein. l'aderl. Lt:eraef. voor 't Jaar 1794,
^^1. 423.
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„ onte±baa.re vogeltjes verleevendigd, maakte hem deeza.
woestyn ten tempel. Een heilige verrukking hieldt
zyne: leden opgetoogen; een Go^idelyke waafem der
„ van alle zyden gecierde en welriekende Natuur om„ wolkte zyne Ziele!"
Doch dit in 't voorbygaan. Stak, in het Éerfte Deel,
het Bericht van den [tlynbouiv uit, de Befehryving van
den Houthandel en de Houtvlotten maakt dit Deel niet
min opmerkenswaardig. Ons Raat niet voor ergens iets
zo uitvoerigs en naauwkeurigs, deezen voornaamen Han-.
deltak betreffende , aangetroffen te hebben. Komt onze
Reiziger tot de opgave van Kleinigheden; dec ze waren
onvermydelyk om 'er den Leezer een zo uitvoerig en
verstaanbaar verlag van te geeven ; en zullen de twee
Plaaten, 'er bygevoegd, gewis, den Houthandelaaren behaagen. Wy kunnen 'er alleen uit overneemen de
befchryving van de Provianthutten. „ Het kwam my,"
fehryft by,, „ ongelooflyk voor, dat 'er , in zulk een
, korten tyd , zo veel zou kunnen gebruikt worden ;
doch myn Geleider verzekerde my oprecht, dat op
15
„ zulk e:n reis wel 40 tot 50,000 pond brood
of 2o,®oo pond vleesch, ro a i5,000 pond kaas,
ro a 1,5 Centenaars boter — 8 à ro Centenaars ge50 of 40 Mudden erwten en boo„ rookt vieesch
8 à lo Mudden zout ,
„ neg
5 a 600 vaten
3 à q. flukken wyn, en even zo veel van
„ bier
Bene mindere foort voor het Volk, . die, in gevalle van
nood, of by aanhoudenden arbeid, uitgedeeld wordt, —
„ zonder de " overige fpecery- en andere waarerl in aan;
nlerking te noemen, gebruikt werden."
Te recht mag de Schryver aantekenen: „ Onder alle
groote en ftoute onderneemingen , ken ik 'er geen , die
aanmerkelyker en bewonderenswaardiger is , dan de
bouw en behandeling van zulk een vervaarlyk beweeg,, lyk werktuig, van 't welk men zich op den Rhyn voor
„ al , boven alle Rivieren van Europa, en welligt in de
anfche Waereld, tot den Houthandel bedient. Ze zyn
.,, de reuzen onder onze Vaartuigen, Men verbeelde
,, zich een dtyvend houten Eiland, van omtrent duizend
voeten in de lengte, en negentig voeten in de breedte,
,, in welkers midden van tien tot dertien ruime hutten,
van planken zamengevoegd, geplaatst zyn, en waarop
een taamlyk dorp zou kunnen flaarl; vier of vyfhon„ delg roeijers en arbeiders bewoonen dezelve."
De.
-

,
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De eer der uitvindinge van dit Vlotgevaarte kent de
Reiziger aan de Hcllnnders toe; en ten bewyze daarvan
flrekt , dat de gebruiklyke Kunstwoorden , of zogenoeinde Vlottermen, meest uit de Nec/crduitfche taal haare afkomst hebben. Men zal niet genoegen den Reiziger
op dit Houtvlot vergezellen van /u>i e; nac% tot Dordrecht,
en wegens den Houthandel byzonderheden, niet algemeen
bekend, aantreffen. Wy neemen alleen eene der Aantekeningen over. „ D^I..n zegt in het algemeen, in de ho„ venile RhyntIreeken, dat tot den Vlothandel tori min.„ flen 300,000 Ryksdaalders Capitaal vereiscltt oorden
„ ioo,000 Ryksdaalders in het Bosch, ioo,000 op her
„ Water, en zoo,000 voor de daar toe vereischte oi.„ kosten. Een íchoone Som! -- om deeze rte
den is de Vlothandel gewoonlyk het werk van een
ganrche Handelmaatfchappy. --- Men wil dat de
,, Hollanders voor een cubiek voet hout in de doorfiieede
een Dukaat betaalen; daar uit kan men ligtiyk opmaa„ ken, dat het hout, dat van den Boven- Rhyn, van den
ALJ en RTryn , aangevoerd wordt , den Iioltaii ci'en
iaariyks de uitgave van eenige Millioenen kost. Men
rekene flegts de vertolling van een eenig Vlot, welke
„ van Alaintz tot aan Dordrecht 35,000 Gulden be„ draagt , en dan zal het Lewys zig klaar genoeg op„ doen."
De eerIte Stad, van welke men hier eene breetle Befchryving aantreft, is Bonn. Onder de bvrzonderhed,;n vinden wy : „ Reeds flits eenige naaren is hier een Lees„ gezel /chwl) , dat federt korten tyd zeer toegenomen is.
— Eenige Liefhebbers van letterkunde en weeten„ (happen, die elkander de journaalen , periodike Ver„ ken , en andere voortbrengzelcn van Inmaak en letter„ kunde, die zv voor eigen rekening hadden, mededeel
namen liet befluit, om zig tot een vast gezelfc;yap-,den
„ te verzamelen, een vergaderplaats te huuren , en om
hunne Werken bekend en a1 gemeener nuttig te n,aa., ken. Verfcheide anderen kwamen daar by ; de
„, Keurvorst zelve tekende daar op in. Het is reeds werklyk over de honderd leden clerk, en gebruikt een íchoon
en wel ingericht vertrek, cp de derde verdieping van
„ liet fchoone Raadhuis. -- Ieder vreemdeling kan en
mag , op zekere noren, die opgenoemd zyn, by de
r , lyst., die men hein voorlegt, en waarop by zyn naara

„ ichzyft,
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telkens by zyne intrede aanvvyst,
9^ f°chryli, dien by
„ g,:duurende zyn verblyf alhier, hetzelve bezoeken."
Brurzl krygt haare beurt ; doch Keulen een grouter, en
tctféns eca gunfliger getuigenis dan vicele Reizigers daar
aan geeven. Onze Reiziger werd liet tegendeel gewaar,
by zyne eerfte wandeling, van 't geen vericheide Reisbefchryvingen van Keulen zeggen; naamlyk, „ dat ze de
„ onaangenaamfle Stad van gansch .Duitsc/ land is , en
„ dat men, in heur wyden omtrek van drie uuren , niet
één bezienswaardig huis aantreft." Naar zyne ervaarenis „ is Keulen Bene Stad, waar men meer beziens- dan
wenichenswaardigs vindt; waar men eer lust heeft om
„ door te seizen dan te woonen."
Dc Regeering te Keulen, en byzonder de ouderwetfche
ca daatlyke vertooning, welke de regeerende Burgemeester maakt, be{chreeven hebbende , laat by volgen: „ Wil
men dccce Heeren in hun vollen glans zien, dan weet ik
„ geen beicwaamer tyd daartoe dan den dag op welken de
„ zogenoemde Godsdlrngt gehouden wordt. Eene
,, Procesfie , die op den tweeden Vrydag naa Paafchen
„ alle jaaren door den ganlchen Raad, het hoog Dom„ kapittel, de Stiften en Kloosters, en de overige Geregten in de Stad, gehouden wordt. Alles verfchynt
„ dan in zyne Amptsk.leedilrg, in volle pragt en waardig„ held. Nog voor weinige jaaren verzelde een mensch
„ in Masquerade als Arlequm, tot ergernis van alle ver„ frandigen, deeze Procesfie , welken de Keulcnuecrs het
„ Gekken Ber;chen (*) noemlen, en die aanhoudend voor
„ het Venerebile uit danfen moest. Dit moest, naamlyk,
„ in naavolging van David gefchicden, die voor de Arke
danfte. Maar waarom dan een Arlequin, en niet een
David met een harp? Doch thans is dcece zotheid, tot
„ roem eener beter denkende Magillraat, en tot minder
ergernis, geheel afgefchaft."
De
(*) Eigenlyk het Zatte Bereardjen . 't welk de Keulfche
fpraak in Gekke Beuachen veranderde. Welligt heette de zotte
mensch , die zich eerst tot deeze klugt gebru ken liet , Ber.
gard. Dat diergelyke Narren in de doinl}e Monnikeneeuwen , meer by gelegenheid van openbaaren Kerkdienst gebezigd zyn . blykt aan verÍcheidene Narrenbeelden , welke
men in de Gothifche Colojnttien der oude Kerken , als ook
in zommige houten I{eik ellaa[en van de Monnikentyd,n,
aantreft.

?SEIS LANGS

DEN RHIYN,

167

De Donskerk ontgaat 's Reizigers opmerking niet, noch
pie K, pelle der drie Kotth gen ; doch wy zullen 'er ons
niet by ophouden, en liever met hem trekden in het Vryadelyk^Vrouwen- Stift, St. Urfibla. „ Dit Vrouwen Stift,"
vermeldt hy, „ welkers Jongvrouwen allen uit ouden
„ Graaflyken fland moeten zyn, is inzonderheid door Sf.
Ufula met heure E Jduizeiid iVkcsgden merkwaardig.
Do ganfche Kerk byna is niet beenderen- vervuld, en
zulks allen van haar die tot dit gezelfchap behoorden,
zo als blykt uit liet grafteken van een Kind, dat, on„ der in dc Kerk, een weinig boven den grond, gevonden
„ werdt, het welk door de aarde, geduurende de mane,, ling dier maagden, met liet zuiverfte maagdlyke bloed
bevogtigd, weder zou uitgeworpen zyn. Beneden, ter
^, rechter zyde, by den ingang der Kerk, toont men de
, Gouden Kamer, in welke de ontelbaare Koppen, bene„ vens honderd andere Reliquien, gelyk boeken in een
Bibliotheek , gerangfchikt (taan. De Koster, die my
„ dit heiligdom liet zie:i, haalde met een ftok verfheide
Koppen na beneden, die by dan met de handen opving.
I Iy zeide daarby , zonder adem te haaien, de ganfche
martelgefchiedenis en genealogie van iederen Kop, op;
„ tot dat 'er een half dozyn afgeloopen waren ; waar
„ naa by weder op nieuw , met dezelfde gefchiedenis
„ des eerften, by den zevenden voortging , en dit met
„ zulk een yver, aïs of by 'er zelve by ware geweest;
„ ik zag den goeden man verfcheide maaien flerk in de
„ oogen, om hem aan 't geen by reeds gezegd haat to
herinneren, doch ik merkte, dat by zig in 't geheel
„ niet van zyn stuk liet afbrengen.
„ Dat de heilige URSULA een gezelfchap, 't welk haar
-

-

vergezelde, by zich kan gehad hebben, daar aan zal

„ mogelyk niemand twyfelen ; doch welk verftandig
mensch zou zig laatera wysmaaken, dat dit gezelfchc:p
uit een getal van ii000 zou beflaan hebben? Ik wil.
„ liever, met zommige Gefchiedfchryvers, gelooven, dat
een van heur gezelfchap Xhrrr.r.A mag geheeten heb.
ben, waar uit een affchryvende Monnik, in de toen„ maalige onnaauwkeurige tyden, in welke bovendien de
abbreviatien in de Monnikfchriften menigvuldig voorko•
„ men, ligt Elfduizend manken kon.
„ Wonderlyk en gansch tegcnifrydig moet liet ieder
voorkomen, die in liet choor deezer Kerke de Gefebiedenis gefchiiderd ziet, waar de H. URSULA met heur tal,
,, ryi
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ryk gezelfchap op een groot Oorlogfchip te Keulen
aanlandt , daar naauwiyks een middelmaatig Koopvaar
dyf^hip tot daar den Rhyn opkomen kan."
Wy herinneren ons, dit fchryvende, in de Groote Kerk
te Haarlem, eene fbortgelyke zeer belachlyke vertooning
gezien te hebben, die verlichter tyden behoorden te weeren ; te weeten , het Fabelagtig Zaagfchip , dat de
Havenketen te Damiate flukken zaagde, verbeeld door
een Oorlogfchip, met Kanon ruim en ryklyk voorzien,
en van maakzel als die der laatstverloopene Eeuwe. Dit
in 't voorbygaan.
Veele andere byzonderheden van Keulen vindt men
vermeld, en bovenal, tot afwisfeling, het lNaturalien-Kabi^
net van den Vryileer VAN I-ABSCII befChreeven. Van
Deutz, of Duits , als mede Mulheina en Nuis, treft
men keurige berigten aan. Dusfeldoip trok bovenal de
opmerking des Reizigers: en, onder de bezienswaardige voorwerpen, vergeet by dc onfchatbaare Gallery
van Schilderitukken niet ; ten welken opzigte hy aanmerkt: „ De oprigting dier Gallery is onbetwistbaar eene
„ weezenlyke weldaad voor alle tyden, voor ieder Kunst„ vriend zonder onderfcheid; men vindt hier, als 't wa„ re, in één punt vereenigd al het fchoone wat de Schil„ derkunst federt eeuwen heeft voortgebragt, en ik zou
„ te veel onderneemen ,wanneer ik my in eene befèhryving
„ van dit ganfche Heiligdom wilde inlaaten, en in hoe
„ veel zou ik niet te kort komen. Gefchilderd, en
belchreeven, is fchier zo ver van elkander onderfèhei„ den als de hemel van de aarde. -- Zelfs de befchry„ vingen van eenen w1:cKEr MAN, eenen MENGS, zyn flegts
gefleepen glazen, en wel glazen voor een zeker foort
„ van oogen. — Woorden zyn geen verwen, en ik
wanhoop byna , of zo iets kan befchreeven worden.
„ Weshalven ik flegts het een en ander ftuk oppervlak„ kig aanhaalen zal, zo als ik het zag en g evoelde; wyl
„ ik te zeer overtuigd ben , dat al het andere met eigen
„ oogen moet gezien worden."
't Geen hy 'er van zegt, zal den Kunstvriend behaagen ;
wy moeten hem derwaards verzenden, en maar alleen nog
optekenen, dat de Keurvorst JOHAN WILLEM, de Oprigter, „ geen kosten ontzag om de vlyt der Kunf}enaars
aan te moedigen. Onder hem werd de kunst, naar ver„ dienften, grootmoedig beloond , waar van ons de ryke
befoldingen, die by aan den Ridder VAN DER WEiKF,
L, aan
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,, aan BELLUCCI , PELLIGRINI , ZANETTI, MILNESE ,
„ SCHOONSANT , den Ridder VAN DOUVEN -) WEENIX,
y , SCHALKEN, VAN DER NEER, RACHEL RUISCH, VAN

en meer anderen, om zo te zeggen als verkwistte, de duidelykfle en fpreekendíl:e bewyzen zyn. -g, VAN DER WERF kreeg alleen een jaarlyks inkomen van
„ 2o,000 Guldens; waar voor by echter flegts een half jaar
„ in dienst van den Keurvorst behoefde te zylu. Zyne Stuk„ ken werden hem nog boven dien, de kleine met io,000,
a, en de grootere met -ao,000, Guldens, betaald,"
NIKELE,

Cefchiedkundig Verhaal van het Gedrag der Nederlandfche Gemneenebestgezinden, geduurende den tegenwoordigen Oorlog , door de Fran_lche Republiek aan den Stad/ouder en zynen Aanhang verklaard, op den i February
-1 793; dienende oen met de daad aan te toonen, dat het
Bataaffche Volk, onaangezien de f#ant van herdrukking ,
waarin hetzelve zich bevondt , de Napenen der Franfche Republiek op alle rogelyke svyzen heeft onderfleund,
om de bovengemelde Factie te onder te brengen. Te
te AmJlerdam, by
Leyden, by A. en J. Honkoop ,
te Haarlem, byj. Tetmans, ---D. M. Langeveld,
se Rotterdam, by D. Vis.

D

9 Tytel van dit Boeksken en bovenal de Naamen
die 't zelve onderfchreeven hebben , BLAUW en
VAN IRIIOV'EN VAN DAM, moeten het gezogt maakera by
elk die begeerig is den toedragt te weeten van 't geen,
in het op dell tytel gemelde Tydperk, heimlyk hier te
Lande gedaan is, om Frankryk te begunstigen, en den
Stadhouder, met diens Aanhang, tegen te werken. 't Zelve is door gemelde Heeren gedagtekend: Parys, I5 Nivofe,
het. 3de ,laar der ééne en onverdeelbaare Franfclie Republiek. (4 Dec, 1 794.)

Wy kreegen geen der veelvuldige Afdrukken , [die
elkander gelyk zyn, uitgenomen de zindelyker uitvoering van de eenti boven de andere, en dat die by TETMANS, te Haarlem, eene Nederduitfche Vertaaling geeft
van een en ander Stuk, anders alleen in het oorfpronglyk Fransch te leezen (*),] in handen, of wy doorlazen
(*) Men heeft ook in andere Drukken, zo als wy in de Advestisfementen gezien hebben, deeze Stukken vertaald.
LETT. 1795. NO. 4,M
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zen het met die zelfde greetigheid, als wy, Voorheen,
veele Stukken, uit de pen van , den laatften Ondertekenaar gevloeid, geleezen hadden. Op veele bladzyden
hebben wy ons moeten verbaazen, en ivy twyfelen geen
oogénblik, of dit zal het geval weezen der meesten, die
dit veel ontdekkend kleine Stukje met eenige opmerking
doorloopen.
Van een Werkje ; zo bekend, zo wyd en zyd ver
zo weinige bladzyden, zullen ivy ons der-fpreidnva
moeite eens Uittrekzels befpaaren, en alleen de geringe
moeite neemen; om, ten dienfte van de zodamgen onzer
Leezeren die het niet motten kennen, of, uit liet reeds
aangeduide , niet op de rechte waarde fchatteh., af j
fchryven, 't geen de Heeren BLAUW en VAN IRROVLN
VAN DAM , ten int, zeggen. Zy laaten zich dus hooren :
„ Het bovenf'aalid Gefchiedkundig herhaal zal, zo men
hoopt, eenigzins kunnen dienen om het Fra isch Gouvernement te doen zien:
„ i. Dat de Gemeenebestgezinde Party in Nederland,
onveranderlyk , en ten allen tyde, de groote zaak der
Vryheid, met al haar vermogen, heeft bevorderd en voor
-geftan.
„ c. Dat dezelve in 't byzonder, op de ontwyfelbaare
gronden van wederzydsch belang, onveranderbaar dr belanen der Fran/che Natie zyn toegedaan geweest , en
dezelve altoos heeft aangemerkt als haar éenige natuur
Vriendin en Bondgenoot.
-lyke
;. Dat, zy het Slag geworden zynde van haare
trouw voor deeze Natie, onder het verr:;aderlyk Befluur
der Staatsdienaars van den laatflen Dwingeland der Frenfchen, het Franfche Volk , naa zichzelven van deeze Ver
te hebben , het ongelyk-xadersopnlykgtvIchaf
grootmoedig behoort te hertellen, het welk door deze! en aan zyne Fntaaffche Gricnd n en Broeders aangedaan
is geworden.
„ 4. Dar de Gemeennebestgezinden, van het oogenblik
der Oorlogsverklaaring door de Nationaale Conventie aan
den Stadhouder en zonen Aanhang, deeze Verklaaring
roet al hun vermogen hebben onderileund en a ggtervolgd ,
en deezen Oorlog van binnen niet geen minderen yver
k-oortgtzet, dan dezelve van buiten is bewerkffelligd gewordc:l.
Dat zy aan alle de, uitnoodigingen der R.eprefen..
tan,
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tinten van het Franfche Volk, om het juk hunner Overheeriching af te werpen, daadelyk, en ten kosten van alles, hebben tragten te voldoen, in zo verre zelf, dat zy,
geduurende den ruimílen tyd, en by herhaaling, gereed
geftaan hebben den doocllyken flag aan hunne Dwingelanden toe te brengen; doch hier in telkens, en by aanhou
alleen verhinderd en te rug gehouden zyn gewor--denhi,
den door het langduurig en eindeloos vertraagen van de
hulp en den byftand der Fr•aanfche Wapenen, zonder welke
het ten ecnemaale roekeloos en ,onverantwoordelyk geweest zou zyn, het Zwaard binnen 's lands openlyk uit
de fcheede te hebben gerukt.
„ 6. Dat zy intusfchen daadlyk op de kragtdaadigfte
wyze medegewerkt hebben, tot den voorfpocd der Franfe/ze Wapenen, door een aanzienlyk gedeelte der Legerma t van hunne Dwingelanden binnen 's lands bezig te
Houden, en langs dien weg te beletten om tegen hunne
Franfche Broeders openlyk te velde te kunnen trekken.
„ ?. Dat de Gemeenebestgezinden voorts in alle hunne
onderneemingen op dc regelmaatigfte en hunner Party
waardige wyze te werk zyn gegaan, en zichzelven Bene
Reprefentatie gegeeven hebben, op de éénigile wettige
wyze welke in hunne omt}andigheden mogelyk was, en
welke daadlyk haaren oorfprong alleen uit den boezem
van het onderdrukte Volk genomen heeft.
„ Uit hoofde van welk alles zy dan ook vermeenen
bevoegd te zyn om van de Edelmoedigheid der Franfc•hc
Natie, en haar doorlugtig Bewind, te verwagten, dat het
13ataffche Volk, als de Vriend en oude Bondgenoot der
Franfche Republiek, zal worden aangemerkt en erkend;
dat men een billyk onderfcheid zal weeten te maaken
tusfchen het aanzienlyk Lichaam eener geweldig onder drukte Natie, en den kleenen Slaavenhoop , die, aan den
throon des Stadhouders vastgeketend , tot hier toe nog
voortgaat haar in de jammerlykfte flaaverny te doen zug
ten ; dat men regtvaardig zyn zal in het overweegen van
liet geen de Nederlandfchc Gemeenebestgezinden, tot hier
toe, daadlyk hebben gedaan, en wat zy waarlyk hebben
kunnen doen, en uit dien hoofde een billyk onderfcheid
maaken tusfchen hun genoeg gebleekene begeerten en
hunne geringe vermogens, tusfchen hunnen plagt en de
mogelykheid om aan denzelven te voldoen, en eindelvk,
dat men, zich herinnerende de menigvuldige en langduuniloe
verongelykingen, welke het Bataa fiche Volk, uit hoofde
zyAI^.
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'zyner verkogtheid aan de belangen der FranfcJe Natie,
heeft moeten ondervinden, en zich geduldiglyk getroosten,
grootmoedig en regtvaardig genoeg zal zyn, om dit edelmoedig en getrouwe Volk , openlyk, als een Genootfchap.
van Broeders, in zyne armen te ontvangen, en hetzelve
onbepaald te doen deelen in alle die zegeningen, welke
de Grondbeginzelen der Franfc/,e Revolutie niet konnerk
naalaaten over het algemeene Menschdom uit te florten.
„ Op alle deeze gronden is het, dat de Nederlundfchd
Gemeenebestgezinden zich daarenboven vleijen eene wettire aanfpraak te hebben op de Hulp, door de Frcanfchs
tjatie, in de otiuitwischbaare befluiten van haare Verte..
genwoordigers, aan alle Volkeren toegezegd, die bereid
zyn oin met haar de Dwingelanden allerwegen te betlryden, en de Vryheid van liet Menschdom te doen zegevieren. Het is dit grootmoedig Grondbeginzel, het
welk liet Fraurche Volk dan ook den Oorlog aan hunnen
Stadhouder, maar geenzins aan hunne onderdrukte Land
-eenooten, heeft doen verklaaren: waar op zy dus, zo wel
21s op hunne menigvuldig aangewende poogingen , oni
eerie gemeene zaak niet de groote Handhaavers der Reg-ten van het Menschdom te maaken, hunnen eisch durven
err ouden, om, by de Inrukking der FranfcJie Troepen in
3iun Gemeenebest, als een vry en onafrangelyk Volk be3iandeld en aangemerkt te worden , welks Rekten men
verpligt is in allen opzi g te te eerbiedigen., welks Leden
men als zyne waare Vrienden en Broeders befchouwt,
en van welks gelukkige en allernaauwtle verceniging
men zich de groottte voordeelen en het onwrikbaarst wederzyds geluk der beide Gemeenebesten moet vooifpeh
len."

Dag -regis!er van al het voorgevallene, met betrekking tot
het Request der linflerdan2fche Burgery, met de gevol =
gen van dien, tot op deezen tyd; wvnarby gevoegd is een
J7erhant der Gevangenen, wegens hunne Detentie, door
Te llinfierdam, by J. Koning, 1795
In gr. Bvo. 43 bl.

JACOSVS KONING .

H

et verklaarde oogmerk van den S^chryver deezes Dagregisters is, zyne Stadgenooten voor liet oog van
allen te regtvaardigen en te zuiveren van de op hun ge w orpen blaam, als of de Ingezetenen van 1m letdarz zich
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ti te lafhartig hebben laaten onderdrukken.
Hy oor=
deelt het tyd, den Landgenooten en _de Frccnfche Natie
te doen zien, met welke rampen Amftels Burgers een tyd
lang hebben moeten itryden ; als mede dat het openbaar
moet worden, dat men het gebeurde niet aan hun, maar
eensdeels aan de waakzaamheid hunner Vyanden , en anderdeels aan de geheime Versaders , die het in zyn eigen
boezem kweekte, moet wyten. Het is verre van hem te
willen gisten, veel min zeggen, w ie de geenen waren, die
het Volk bedroogen nog minder fchryft hy het toe aan
de eeríie Voorgangeren. Alleen draagt hy de Ge
voor zo als by die meest zelve heeft byge--beurtnisf
woond waar toe hy gelegenheid hadt door langen
tyd Lid geweest te zyn van een Leesgezelschap en wet
bepaald van Letter Z; uit welken hoofde by meer bepaald
.fpreekt van 't geen het voorgevallene in die Letter betreft, Uit een Dagregister, van tyd tot tyd gehouden, is dit Stukje opgemaakt, en vermeldt, onder andere,
die kleinigheden der Gefchiedenisfe, welke fours de zaaden van groote Gebeurtenisfen in zich bevatten. Het
is daarom waardig, by andere Stukjes van dien aart, be`vaard te worden, daar de Schryver veelal als oor- er!
ooggetuigen (preekt, en het Verhaal van 't geen de
wel bekende Gevangenen , wegens het indienen van het
Request, aai welken hy dit Gefchiedverliaal opdraagt, in
de Gevangenis overkwam, en hoe zy daar in behandeld
teerden, door hun zelven is opgefteld.
-

;

Request aan Neerlands vertrokken Stadhouder, en Tiáurnphzang voor zyne ten dienJle van hat Vaderland bedreevene •uapvvpu;pI9H In Holland. In gr. 8vo; 48 bl.

W

y geeven deezen Tytel zo als Wy denzelven vinden, fchoon eenige omgekeerde 'Woorden , waarin
ale Steller van dit Request, blykens zyn Een enkel woord
vooraf aan zyne waarde Landgenooten 3 nog al fmaak
fchynt te fche ppen , ons niet behangen. Iemand moet
van het 1oorfteekende zyner Tronie . geringe gedagten
hebben , als hy dit hulpmiddel neodig keurde om deZelve aan te wyzen; en hoe veele, iets Ironisch beoo ende,
Schryvers zouden,dit naavol ende,bykans een geheel Boek
omgekeerd in 't licht moeten bre
ngen. Wy herinneren ons,
.en tyde dat Lisfabon, door den geweldigen Aardt hok, in
derr
l\I 3
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den Jaare MDCCLV, grootendeels in asch en puin bedol.
ven lag, een en andermaal het veryvoestc Lisfabon voor
zeer hobbeliu gedrukt gezien te hebben, zonder-bedagtlyk
dat die hobbeli gheid ä'er Letteren iets toebragt om on
denkbeeld van de Verwoesting te vergrooten.
De Opfleller van het Request, die zich tekent een Nederlandsch Burger, merkt op, ,. dat dit Stukje, het welk
uit den Tytel, in den eerften oogopflag, fchynen zou
;, Vygen naa Paafchen, of te laat gekomen, te zyn. Doch
, ik behoef niet veel woorden om te doen verfiaan, dat
;, het niet gefchikt was om geduurende de Slaaverny van
,, Oranje onder het oog gebragt , veel min aangeboden
te worden."
Des Stadhouders Propofitie, den r4 van July in de Ver
g van hunne thans Ex - Hoog - Mugenclen gedaan,-gaderin
(dit is des Schryvers bewoording,) firekt ter *cheering van
dit Request; „ als in welke Propofitie niet ronde voor,, den verklaard wordt, niet ílegts dat de Fr 22fche Natie
„ den Oorlog aan Ons gedeclareerd hadt , het leen men
„ nooit verzuimd heeft, in Bededags Brieven en , an„ dere Publyke Stukken, ons te vertellen; maar 't geen
„ nog erger is, en de maat van de Ongeregtigheid der
,,Franfc en in het oog des Volks moest volmeeten, dat
de Staat geen Oorzaak tot Oorlog aan Fr^unkryk ge„ geeven heeft. Verder konde men de Onbefchaamdheid
„ niet dryven, lieve Medeburgers! om, ware het moge„ lyk, het Volk te bedriegen, en het haalde my over,
„ om . eenige van die valfche , geweeten verkragtende,
„ Volksbedriegende argumenten, welke in die Propofitie
„ gevonden Worden, by inalkanderen te- trekken, by wyze
,, van een Request, niet gefchikt om te prefenteeren, dat
„ begrypt een ieuelyk, maar om dat ik meende, dat het
„ zo wel op die 5ropofitie en het daarby gedaane aanbod
p aste."
Ziet daar des Requeffrants oogmerk met zyne eigene
woorden. Aan zyn oogmerk voldoet by eerst in 't algemeen, en telt vervolgens twaalf a'aadzaatcn op , om te
bewyzen, dat „ wel degelyk van deeze zyde oorzaak tot
„ den Oorlog met de Franfchen gegeeven is; daadzaaken,
„ welke te algemeen bekend zyn, dan dat dezelve zou„ den kunnen tegengefprooken worden, of daar aan een
„ draai gegeeven worden, die dezelve in een ander licht
,, zouden doen voorkomen."
Dit afgehandeld hebbende, neemt by de vryheid, om

nog
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nog Benige Aanmerkingen te maaken op zommige uitdrukkingen, welke in c e Propofitie voorkomen.
In een en ander gedeelte ontbreekt het niet aan een
geestigen trek , veel min aan een fcherpen zet, en zal
dit Request, uit dien hoofde, door veelen nog al met
genoegen geleezen worden.
Doch weinigen, gelooven wy, zullen voldaan weezen
over den Triumph -zang voor WILLEM DEN V, of het
moest alleen weezen over de kortheid; want dezelve be
haat maar ééne bladzyde, en het flot luidt:
'k Zie u by GEORGE zitten,
.Den wakkren Koning van de Britten.
Toeft hier nu, Lafaart ! met die fnooden
Die net u hunne flraf ontvloden.,
Tot dat de Gallen en de Belgen
U eerlang met King GEORG verdelgen.
2aarhoeken der Bataaffche Republiek. No. r. Te Am/Ierdam en Haarlem, by Wesfing en van der Hey en
A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 64 bl.

E

ene Omwenteling, hoedanig wy in Louwmaand deezes
Jaars eenera aanvang zagen neemen, maakt een Nieuw
Tydperk in 's Lands Gefchiedenisfen, en het van aangelegenheid, de Bouwftoffen, welke tot het vervaardigen van
dezelve vervolgens moeten dienen, te verzamelen.
Van dus Bene Verzameling hebben wy den Aanvang
voor oogen in de jaarboeken der Bataaffche Republiek,
No. i. Zy behelzen , volgens de Opgave der Verzamelaars, in het Voorberigt -- gedeeltlyk zodanige Origineele Stukken, als naa de heuchelyke Oorwending van
zaaken in ons Vaderland , door de Reprefentanten des
Volks, of Committes Revolutionair in de onderfcheidene
Steden en Plaatzen in deeze Republiek zyn gepubliceerd gedeeltlyk zodanige fluthentyke Stukken, als
den Uitgeeveren uit de Registers en Refolutien van deeze
en geene hooge Collegien zyn bekend geworden en
eindelyk zodanige merkwaardige Aanfpraaken, van ver
aart, en op onderfcheiden tyden gedaan, als-fchilend
den Uitgeeveren van tyd tot tyd worden ter hand gefteid.
Deeze ,jaarboeken heeft men ten oogmerke, om de
veertien dagen, met een No. van gelyke dikte als dit eerl\14
íie ,
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11e; te vervolgen; zes No.. zullen één Debi uitmaakeis;
en elk Deel met een behoorelyk Register voorzien wora
den.
De Uitgeevers verzoeken alle hunne Landgenooten, en
in 't byzonder de Secretarisfèn van de refpec`Iive Reprefentanten des Volks, Commutes Revolutionair, of andere
Collegien in deeze Republiek, benevens allen, die zich
in de gelegenheid bevinden, om hunne ,1aarboeken met
origineele en belangryke Stukken te verryken, dezelve
aan het Adres van een hunner te zenden.
Niemand, die weet , hoe keurlyke Bydraagen tot de
haderlandfche Historie vervat zyn in de Zaaken van Staat
en Oorlog, by J. ALLAkT , in de Verzameling van Placaaten, Refolutien, en andere authentyke Stukken, betrek
hebbende tot de geivigtige Gebeurtenissen , in de Alaand-king
September MDCCLXXXVII, en vervolgens, in 't Gcmeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen, by J. A.
])r cHALMOT, of by zal de Onderneeming deezer faarboeken der Bataaffche Republiek pryzen.
Derzelver waarde zal Qrootlyks afhangen van de ver
-krygindesvzotbla,ndeuwkrigh
bovenal in de opgave van Eigen -naamen, van de Schikking der Stukken, zodanig, dat te groote eentoonigheid,
aan de eene zyde, vermyd, en het geheel eener zaake,
zo veel de aart des Werks toelaate, aan de andere zyde,
bewaard worde; als mede van eene oordeelkundige keuze
der zodanigen, die niet onmiddelyk behooren tot de Origineell en fiuthentyke Stukken , van welke beide geene
moeten worden overgeflaagen. De andere zyn van Bene~
min noodwendigheid in eene Verzameling tot welke men
de toevlugt neemt, om op te zoeken wat, gedeeltlyk althans, in de Dagpapieren van onderfcheiden aart verfpreid
is: tot welk opzoeken her beloofde Zesmaandlyks Register zeer behulpzaam zal weezen; en kan de Aanwyzing van den Inhoud op ieder omflag reeds by voorraad
daar toe dienen.
Onder het fchryven van deeze Aankondiging ontvangen
wy No. a. en zyn in die twee No. reeds CV Stukken
begreepen. Wy zien, met genoegen, den voortgang deer
zes Werks, en dat het aan de Vereischten, boven gemeld,
goeddeels beantwoordt. Hoe gansch aanmerkelyk kunnen
deeze ,jaarboeken worden! Hoe zeer wenfchen wy dezelve vervuld te zien niet Stukken , die waare Vryheedsmin, opregte Vaderlandsliefde, ademen; en ons den geluk-
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kagen Voortgang vermelden van de beste poogingen, aan.
gewend om de Grondfagen te leggen tot den opbouw vang
een Gemeenebest, zo deerlyk vervallen.
Levennsgefchiederis .van den Heer Conjlant , Koopman te Rich.tnanshauzen, deer C. G. SALZl1MAN . Uit het Hoogduitsch ver..
tRald. Ilde Deel. Te dmlierdam , by G, Roos en J. ten
13ritwk Gz. 1794. In 8vo.
nder deezen Titel komt , volgens belofte der Uitgee•
O
vers, het Vyfde Deel van den Bode uit Thuringen thans
afzonderlyk , voor de geenen die gemelden Bode niet be-

zitt en , in het licht. Toen wy het voorgaande Deel aankon.
digden (*), lieten wy hem op reize,met den Heer Asfof, na America. In dit Deel land hy aldaar aan , door een gelukkige
S,Fhipbreuk; gelukkige, zeggen wy, om dat dezelve hem brags
onder een Volk , waarby wel eene zeer zonderlinge Regee.
rings- en Levenswyze plaats had, doch welks Gewoonten
volmaakt wet liet Verbeterings-plan , dat de lieer sALzrMiArt, in
deezen T. L'ode, het Menschdom, en vooral zyne Landgenooten, aanpryst en fmaaklyk tracht te manken, en 't welk hy
opder dit omkleedzel voordraagt, op zyne gewoone, dat is,.
gemeenzaame en vervrolykende, wyze. Hy befchryft dit Land,
en de Zeden van deszelfs Iuwooners, op eene wyze, die iederen Wereldbewooner byna zonde doen watertanden, ons
onder zulk eersen gunfigen Regeerings -Vorm te mogen lee.
ven; doch, om zyne Leezers niet te vergeefsch naar dit Eatopia te doen zoeken , heeft by blz. 16 de volgende Noot,
goedgunfliglyk geplaatst : „ Hier is een groote Aanmerking nodig. -Ieer Conftant komt thans in een Land, alwaar alles
beter ingericht is, ais in Duirschland. Hier by is nu het vol.
Bende optemerken ; eerltelyk : dat men daarom niet op zyn
Predikant, Amptman, Edelman, Vorst, enz. te ouvreden moet
worden, wanneer het by hen niet gaat, zo als het wel gaan
,moet. Dewyl iedereen , zelf onze waardige ! en edeldenkende
Keizer (joszrxvs) op eene zekere wyze als geketend is, dat
liy zo veel goed niet doen kan als hy wel wil. Zo dra men
Iets verbeteren wil, zo (tellen 'er zich daadelyk een menigte
menfchen tegen, welke, door die verbetering, een Gulden of
twee van hunne inkomften zouden verliezen." (Zou dit wel
alleen in Duitschland plaats hebben ?? )
,, Ten tweeden, moet men in 't oog houden, dat het Land,
waarvan nu zal gefprooken worden , op de Kaart van Ame•

visa in 't geheel niet aangetekend Raat, en de weg daar yeeu
dus
(') Rlgem. i i^ 1erl. Letteroe f. voor 1794. bi. r95.

F14 L. VENSOESCHIEDENIS VAN CONSTANT,
-

dus zeer bezwaarlyk te vinden zy. Dit herinner ik, om dat
de een of ander zich, door de vleiende Verhaalen, die nu zul.
Sen voorkomen , niet daadelyk zal laaten verleiden zyn Va
te verlaaten,` en naar America te gaan om daar die gou--derlan
den eeuw te vinden."
SALZMAN is genoeg by onzen Landgenoot bekend, om iets
var. zyn Voordragt te zeggen; maar den Vertaaler willen wy
by deezen wel vermaanen, om zich meer op het Nederduitsch
toe te leggen, om zo veele onverantwoordlyke fouten ,tegen de
geflagten, naambuiging, als anderszins, niet meer te begaan.

Justus, Graaf van Ortenburg een Tafereel van Menfchelyk
Geluk. Als een Tegen/luk van SALTZMAN'S Karel van
Karelsberg. Eerfte Deel. Uit het Hoogduitsch. Te
Utrecht, by J. de Waal Sz., 1794. In 8vo, 296 bl.
e Graaf van Ortenburg is , volgends de hier opgegeeverse affchetzing, een man van een alleruitmuntendsc ChaD
raéter; genegen om de Ingezetenen van de Plaats, over wel

bewind voerde , dat is, getrouwelyk uit het Hoog -keby't
overgezet, zyne Osderdaanen, gelukkig te maaken, had-duitsch
by het geluk en genoegen, aan dezelven twee waardige voor
Heer Lindendaal, als Leeraar, en den Heer Hubs--werpn,d
man , (die zich tot het Predikambt bekwaam gemaakt had, doch
als zodanig niet te regt konde raaken ,) als Schoolmeester, te

kunnen bezorgen : beide deeze waardige mannen beyverden
zich ook , ieder in hun vak, om aan het oogmerk des Graaven te beantwoorden , en hervormden de Gemeente van Wie.
lenbach , met de daad. De Graaf van Ortenburg word, in
nog meer onderfcheiden gevallen , die wy niet allen kunnen
opnoemen, getekend als een man, die, zo wel in 't Huishoudelyke als Staatkundige, voorbeeldig goed en braaf was, en han
zo verre is dit Stuksken, in allen opzichte, lee•-del.In
zenswaardig. Doch om welke reden het, op den titel , als een
Tegeutluk tegen SAL^MAtt word opgegeeven, verklaaren wy
niet te kunnen bevroeden; het kan veeleer als aan de zyde
van Karel van Karelsberg gaande worden aangemerkt ; immers ook in dit Stuk ontmoet men, zo wel als by sALZMAN,
voorbeelden van verregaande verbastering, verkeerdheid en ondeugden, die 't menfchelyk hart tot fchande Vrekken; snaar
by saLZMAN vind men ook edele Characters, zo wel als hier,
die de eerbied, verwondering en navolging, van elk eenen tot
zich trekken en verdienen : mooglyk is dit Byvoegzel op den
tukt alleen dienende om het Werksken zo veel meer aftrek te
bezorgen.

JULIA VAN RCCnIG É. 179

'ulia ,'nn Roubigné , eerie Gefchiederais ire Brieven. Twee Deelee. filet Planten. 11 ear lrct Engelsch . Te iimjlerdam, by de
Tied. J. DG11, 1 795• In gr. 8vo. 292 bl.
,

't leezen van cie eerfle woorden van de Voorreden:
wdarlyk fentimentele Brieven, fchrikten wy, en dachBten,yDeeze
zyn wy wee: veroordeeld , om een party laffe , weinig
of niets betekenende, Woorden en Uitroepingen te leezen; een
party streepjes en uitroepings- tekenen, enz. die alleen dienen
om papier te vermorfen , te moeten overzien ? Maar wy
herflelden ons, toen wy, in 't vervolg dier Voorreden, bemerkten, dat het waar gevoelige (fentimentele) van het zotte, door
den Steiler van dezelve , wel duidelyk onderfcheiden word.
Dit bemoedigde ons; en wy vonden ons in onze, daar
op gegronde, verwachting niet bedroogen. Sentimenteel
toch is , in den zin die 'er de verdwaasdheid aan gehegt heeft,

en die overmaat van rampen 'er aan hegten moet, oneindig van
elkander verfchiliend: in de laatflen ongevoelig te zyn, is even
zo laakbaar en onn:attuirlyk, als het moderne, zo genaamde,
lentimentele zot, ea de menschheid en 't waar menfchelyk
gevoel onteerend, is.
JULIA ROUO , do IIeldin van deezen Roman, is (zo als
dergelyi,e Heldinnen doorgaans zyn) eene zeer beminnelyke
Dame ; doch by uithek ongelukkig , zo door de omílandigheden, waartoe harre Ouders vereederd waren, als door haar
Huwelyk. Zy gedraagt zich, in 't eerlle geval, met eene ge.
laatenheid, die haare jaaren en eerfle opvoeding fchynt te
overtre ren ; doch de beweeggronden daar toe, die zy opgeeft,
zyn vertiandig en leerzaam. Zy trouwt met eenen Man dien
zy niet beminr, uit edelmoedige erkentenis, en, fchoon zy
aan haare verbindrenis getrouw blyft, eerie in haare jeugd op.
gevate liefde , waarvan haar Man noodlottig kennis krygt,
vervult deezen met eerie woedende yverzugt, en brengt hem
tot den flap, om, op enkel, hoewel niet onfchynbaar, vermoeden , zonder haar te hooren , haar door vergif van kant te
helpen; en , te laat zyne dwaaling ziende, neemt by Laudanum,
die hem insgel fks den dood aanbrengt. Alles word in deeze
Brieven levendig en natuurlyk afgemaald , en is doorvlogten
met nuttige Zedelesfen. Onder allen zyn die over den plicht
eerer Vrouwe jegens haaren Eetgenoot, in den 24ften Brief,
bl. r o , enz. voorgedraagen, dubbel der leezing en overdeuking 'vaardig.

T^o s^
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fl NRY EN LOTYZEL

Henry en Louize, eene Nederlandfchc Gefchiedenis, in gemeen.
zaane Brieven, door C. L. VAN DER WEYDE. (Niet vertaald.)
Tweede Deel. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1 794-•
In gr. 8vo. 444. bl.

y het geen wy, by de melding van het eerfie Deel van dew
B
zen vermaakenden en nuttigen Roman , gezegd hebben ),
hebben wy, ten aanzien van dit tweede Deel,niets te voegen ,
(4

dan alleen, dat de daar in voorkomende Charaéters neet dezelfde
eigenaartige trekken worden gefehetst; dat de ontwikkeling der
3-Ioofdgefehiedenis , en der in 't Werk niet ongelukkig ingea
vlochten Epifoden , zeer natuurlyk afloopt , en alles tot een
,gewenscht einde gebragt word: waarom wy de leezing van
deeze Gefchiedenis, zo wel toi vermaak als leering íttekkende,
)runnen aanpryzen.

e) zie #gam. Paderl. Letteroef. voor 1794, bl. 38g,
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Bybel der Natuur ; ontworpen door den beroemden J. J.
SCHEUCHZER, in leven Hoogleernar der Getaees- en /his=
kunde te Zurich, enz. In 't Nfderduitsch overbezet,
en met bygevoegde dlannaerkingen, uit de beste Uitleg-

geren, nieuivfle Natraur- en Oudheidkundige, Historijc%e
Schriften, Reisbejchryv.`nge,'z en Taeg ften ve.,tzeerderd;
door LAURENTIUS MEIER , S. T ii. Dot. en Profes/or
Ordinarius, aan 's Lands IIoobe School te Frra;reker,
enz. Twaalf'e Deel. Te JL7aflerdanz, by M. de Bruyn,
1792 In jr. 8vo. met de Iloorredcn 707 bl.
-

.

een of ander toeval is dit Twaalfde Deel van het
jJ vermaarde Werk van den arbeidzaamen scHEuc1IzER onzer cpmerkinge ontglipt. In den zelfden vorm als
de voorgaande Deden, behelst liet 's Mans Aanmerkingen, te gader met de Byvoegzels van den vlytigen Hoog.
Teeraar MEYaR, over de nog overfchietende Boeken des
N. Testaments. Deeze zyn de Handelingen der ldposteten tot aan het einde der gewyde Verz-,^nielinge. Registers zyn, by een Werk van zulk Benen aanleg en u tgebreidheid , eene onontbeerlyke vereischte. .1 en ontmoet
bier een drietal van die nutte byvoegzcls, allen met de
noodige uitv' eriglleid vervaardigd. Het eerfte Register
behelst Bene lyst van opgehelderde Schri:I tuurplaatzen;
daar naa volgt een Register der 1lebreenwf /:e 1I oordi n,
en eindelyk een derde van de voorma n e Zaaleen. Te
zamen beflaan zy drie honderd vyf- en - veertig biadzvden ,
gevolglyk ruim de helft deezes Deels, en zyn alzo van
Bene uitvoerigheid, aan de uitgebreidheid des Werks evenredig. De Voorrede behelst eerlige byzr,ndérhe den, de
Schriften van het O. Verbond betreffende, overpenotnen
uit Schryvers , welke, zints de uitgave deezes Werks,
hunne ontdekkingen door den druk hebben genieen gemaakt.
Uit die Voorrede lust liet ens, het een en ander ter
p roeve mede te deden. Bekend , '.n in liet Werk, ter
behoorlvke plaatze, vermeld zyn d,. - v,:rfchynzels er uit-
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werkzels van den berugten wind Samum, of Sanaiël. ten
geleerde Zweed hadt, naa de uitgave vair SCHEUCHZER,
een Werk doen drukken, waarin by de bekende ver
-fchynzelsvadrikwnedtvrklaig
van eenige Schriftuurtexten aanvoert. In onze taal doet
de Hoogleeraar MEYER den Uitlander aldus fpreeken:
,,ik ben 'er niet vreemd van, of die geduchte neder„ lage, die het heirleger van den Asfyrifchen Koning
Sanherib voor Jeruftlem geleden heeft, en a KON. XIX;
35, 2 CHRON. XXXII: ^i. en 3ESAI. XXXVII: 36.
befchreven word, toen 'er i85000 in éénen nacht fiocu„ velden, moete ook van dit verfchynfel afgeleid worden. Wanneer 'er gezegd word , dat een Engel des
;, Heeren deeze wraak hebbe uitgevoerd, dat is naar 'de
Hebreeuwfche manier van denken en zich uittedrukken
te verftaan, en niet onbeftaanbaar met onze mening.
„ Dat men deezen allerfchielykften en algemeenen ondergang aan eene pest zoude toefchryven, dat fchynt
;, zich met de gewoone , alhoewel ook allerfchielykst
doorbrekende , werkingen van deeze kwaal niet te
, kunnen laaten overeenbrengen Byaldien deeze
„ nederlaage in dat dal, het geene men nog hedendaags
„ in Palestina voor de plaats van deeze gebeurenis houdt
;, en aanwyst, ware voorgevallen, dan is het klaar, dat
„ Sanherib, op den tocht van Egypte , zynen weg niet
over Rama, maar meer zuidelyk na de gewesten van
„ Bethlehem , tegen erufalem opgetrokken zy. Een
weg , dien de Karavanen ook nog zomtyds nemen,
„ wanneer ze over land na Egypte de reis doen
„ En liet is zeer waarfchynlyk, dat een (treek van den
Samum aldaar , op de Godlyke toelaating , dit heir„ leger overvallen en nedergeploft hebbe.
, Ik ben echter niet van mening, dat het vuur van
God, waarvan zomtyds in de befchryving van de reize
,, der Israëlleren door de woestyne gemeld word , van
„ deezen Samum moete verklaard worden — Of dat
„ het vuur van God, waardoor de Zoonen van Job ge,, dood wierden, Jos I: i6. op dit verfchynzel kan toegepast worden; dewyl uit die plaatfen blykt, dat men
door die uitdrukkingen meer eigenlyk den blikfem
„ verftaan kan — Ook gaat men te verre, wanneer
„ men alle brandende oosteeyke winden op den Samum
wil t'huis brengen. Die zwoele en Rekende hitte, met
„ een ítillen oostenwind verzeld, daartegen Jonas onder
,, zy•
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q^ zynen wonder-boons fchuil vond, JON. IV: 6, E. die
„ takken en wortels doet verdorren , JES. XL: 4. die
oostenwind; die uit de woestyne opkomt, en de bron, nen en fonteinen uitdroogt, i-ios. XIII: 15. die gras en
„ bloemen verteert, PSALM CIlI: r5, i6. die de vruch„ ten der boomera verdroogt q . Ei^cx. XIX: ia. en dc
„ planten vernielt zEcu-i. XVII: io. niet nog meer andere
„ dergelyke gebeurenisfen en verfchynlèlen, kunnen op eene voldoende wyze van die brandende heete winden in het
„ Oosten verklaard worden, zonder dat men daarby den
Samen en deszelfs zwavel dampeis behoeve te baat te
„ nemen .-- Deeze winden komen in Palestina zoo wel
„ uit het Oosten, als uit liet Zuiden. Waar ze hcenerï
,, firyken, word liet loof op de boomen vaal, het fap van,

,; het gras verdroogt, en de velden zien 'er uit als of

„ ze verbrand waren.
Dan (dus vervolgt de geleerde Zweed) by de vol„ gcnde Schriftuurplaatfen kan de oordeelkundige Uitlegger met grond aan den cigeiilyken Samu;n deti„ ken PSALM XL 6. Hy zal op de goc'loozen vege;, nevi Jirikken vuur en zwavel, en een geweldige ,4ormsvin l
;, zal het deel hunnes bekers zyn Men vindt by de
, Arabifche Schryvers ook trekken; die dergelyke flerke
;, verwenfchingen uitdrukken.
ZACri. IX: 14 word gezegd : De TIEERE zal over
y, hun ver fchynen , eis zysie pylon ,tullen uitvaarcn als eert
;, blikfem. de IE=ERE zal met de bazuine blaazen, en
, Icy zal vooritreeden met floreren uit liet Zuiden. -„ JESAJ. IV: 4 • zegt de Profeet: De FIEERE zal de
bloed-/claulden an 7erufalena verdryven, lvegvaagen door
;, he4 uitvoerera van zyiie wraak en oordeélen, door
„ brandende f ormen, verteerende seinden. Alhoewel ook
;, een verteerendc per of toorn aan de icnirig van derf
;, Profeet fchynt te kunnen voldoen.
,, JESAJ . XXVIII: 2. word het oordeel over Efraïn
uitgebeeld als een hagel-.bui, eerre poort des verderfs, >
liever, als een doodende dwarrel -wind.
,,

,

,

JEREM. IV: 11 , word een dorre wind van de hooge
, plaatfen in de tivoestj'gie,niet om te wannen, noch om te zus .
;, veren; vertoond ray 1111, ventus eiitens. --- Een glan-'
fige *ind fchynt op die roodachtige kleur te zien, die de
aankomst. van den Sarzum by Je kimmen voohípe
lt
hoewel ik 'er niet zeer op flaan kan, dat deeze Verf
klaaring noodzaal:lyk zou ayn. Ezi enen verbeelde zich'
a; toi;
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tog niet , overal blyken van deezen geduchter) wind

„ optedoen.'
Om uit het Werk zelve iets voor te draagen , valt
onze keuze op het geen wy aldaar vermeld vinden, raakende de uitwerkzels van den geneezenden Zweetdoek
van den Apostel Paulus, door LUKAS verhaald, HAND.
XIX: 11- I 3 . „ In de eerfte tyden van het Kris„ tendom (dus luiden de Aanmerkingen) moest niet al, leen de leer van Kristus met nadruk gepredikt, maar
„ ook door wonderen bevestigd en verzegeld worden:
„ ten einde de Apostelen daardoor als Godsgezanten
zich ingang verworven; Hier was nu Paulus Zweet„ doek en Gordel een wonderbaarlyk middel ter gene„ zing van Zieken, gelyk wel. eer Petrus fciiaduw, K.
V: 15. En in zeker opzicht nog krachtiger; want de
fchaduw kon niet , ten zy Petrus tegenwoordig was,
„ werken, maar deeze doeken en gordels konden gedraa„ gen worden, daar Paulus niet was."
By deeze paragraaf ontmoeten wy de volgende Aanmerking : „ Zulke genezingen kan •riioit. CHUBB niet
„ verduwen, maar meent dat een verhaal daarvan meer
;, naar goochelaary en (hood bygeloof zweeme, dan voor.
heb Opperwezen betaamend, en dus in een Bybelboek
„ geenzins betaamend zy. Posth. T/orks, Vol. I1. p. 214.
„ Maar in eene plaats, daar men zoo veel werks maakte
van toverkunílen , bezweeringen, en bygeloovigheden,
„ gelyk Efefen vernoemd was, en ook uit vs. 19 blykt,
„ vond de Godlyke Wysheid het niet ontydig , door
Wonderwerken, juist gefchikt naar den aart, de denk„ en handelwyze, van die lieden, de Godlyke Zending.
der Apostelen, de waarheid en geloofwaardigheid van
derzelver leer, en de achting, die men hun fchuldig
was, plechtig te handhaaven — En heeft 'er al
„ eenige bygeloovigheid by zommige hieromtrent plaats
gehàd, de uitwerkfelen ofte genezingen van Zieken,

door

zulke

; op

zich zelve

gansch

niet

gefchikte,

,,, middelen, beweezen echter, dat God hier, om het be,, lang van zynen gezandt, wonderen deed, zelf buiten
,, het weetcn van hem, die ook aan zulk bygeloof het
„ minfte deel niet had — Het geloof, dat Jefus, dien
„ Paulus predikte, de Mesfias was, werkte hier krachtig,
alhoewel het ook nog niet zyne zwakheden verzeld
was. E, zoodanig snag men ook liet verhaal nopens
^,) Pe-
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;, Petrus genezende fehaduiv aanmerken , K. V: 15.
— Ook bewyst liet geval, dat hierop verhaald word,
„ aangaande die bezweerers, welken hunne genomen proeven zoo deerlyk mislukten, dat hier geen bygeloof d^
zaak uitmaakte, of om wonderen en genezingen te
doen toereikende was. J. G, ALTMAN Meletcm. Philol. Grit. T. II. p. 7e. iëqq. LILIENTHHAL,, HAMELSVELD.

't Geen sci-3EucxzEn., raakende het Qraderfcheid der
.Dierelyke Lichaarnen, over i KOR. XV: 39, uaiitekent,,te_
gader met het byvoegzel van Profcsfor mEYER , • zullen
WY hier nog overneeinen. De woorden van: iAUr.us zyn
deeze: Al het vlecsch is niet eenerlei vleesch; waar eega an
der is het v/ esch der srienfchen, en een ander is het vleesel,
,ler beesten visfchen ,
. erg der vogelen: _ ,,, Win neer
neer men (fchryft scHEucuzER) het kennelyk. groote
onderfcheid tusfchen de planten en de dieren befchouwt, kan men lichtelyk nagaan, dat ze ook, ten
aanziene van hunne kleine deelen, uit welken ze be„ ftaan, in hoedanigheid verfchillen. Idiervan kan ons de
Scheikunde overtuigen, die, door middel van ;liet: vuur
,, of andere kunstbehandelingen, cie zamengeftelde—lichaao , men in hunne eerfte beginzelen weet te ontbinden
Maar in de 'natuur zelve heeft men ook zgldza^lme ver„ anderingen ; zoo dat . `men reet grond beweeren: kan,
b, dat iedere plant, en, ieder dier, als eene , cheikundige
Werkplaats mag wouten aangemerkt. Iedere plant
D, trekt haat voedfel, het goe1je voor haar dienfg is, uit
„ de aarde; dit bereidt•en bewerkt ze in Naare Vaten ,
, voert het in alle de deelen, die haar lichaam uitmaa
verandert het in Naare eigene zelfftandigheid-„ken,
,De dieren :nu leven meest van de puntert; dart
hierbv' heeft wederom eene sterke verandering, plaats,
waardoor de planten in eene dierelyke zelfíl:aridigheid
overgaan. Het vleésch is, volgens de uitkomsten der
„ fcheikundige proeven en behandelingen , wat anders,
„ dan de zelfhandigheid — De menfchen leven ge
planten , gedeeltelyk van dieren ; dog-„deltykvan
„ hun vleeseb is wederom geheel onderichciden van de
zelfflandigheid der planten en van het vleesch der die, ren. Het voedfel moet eerre evenredigheid hebben met
,

?

;

het geene

gevoed wordt,

en

echter

is het geene door

de voeding ontslaat onderfcheiden van het geene tot
Dewvl nu de mensch van de aard
b, voedfel dient

Iva

„ ge-
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, gewas fen en dieren leeft, kan men deszelfs lichaam
,,„ wel befchouwen als ooriprongelyk uit gewasfen bedaande, en door veele veranderingen en wegen eene geheel
andere hoedanigheid verkregen hebbende."
Door dc volgende aanmerk ing wordt het hier voor
nader opgehelderd, „ GxoziUS Beeft, 't geene-gedran
hier ter zaake dient, aangemerkt, dat, hoe zeer ook
liet vleesch in foorten verfchille , het echter vleesch
zy eil blyve. Dus zyn ook de lichaamen, by ' al het
onderfcheid, waardoor ze onderling verfchillen, echter
lichaamen. En deeze itellinsg gebruikt de Apostel, om
,, te bewyzen, dat 'het lichaam, liet welke wy hier o iidra, gen, 't welke fterft en verderft , tot aarde wederkeert ,
„ en het geene na de opftandig zyn zal, hoewel zeer in hoe„ danigheclen veranderd, veel voortreflyker en hcerlyker,
vs. 42-44, echter niet ophouden zal een waai: mensch„ lyk lichaam te zyn . hier by moeten wy liet ge, zegde vs. 39. in liet oog houden , dat God naar zy„ ne wyze beftelling alle de byzondere lichaamen gefchikt en bekwaam gemaakt heeft, om in hunnen staat,
oiniiandigheden en betrekkingen, aan• die byzondere
„ oogmerken te dienen, wellen Hy door hun bef}aan bevoorts mag men by deezc woorden ook
doelde
denken aan het onoverzienlyk ruime en menigvuldige
onderfcheid , 't geene tusfchen de dierelyke lichaa, men naar hunne menigvuldige onderfcheidingen in
klasfen, geflachten en foorten, en allen naar de on„ derfcheidene Klimaaten, Landen en Plaatfen , welkeu
;, dc Schepper hun ter wooning had aangewezen, plaats
heeft -- dus ' wil rdtt de Apostel zeggen, zal ook
God het , lichaam van menfehen , wanneer ze in ede
Ier en• voortreflyker gewesten, om die te bewoonen,-;,
zullen overgaan, zoodanig weeten te veranderen, dat
ze voor die gindfclhe gewesten gepast zyn zullen."
,,

•

,
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De geordende en gelukkige Huishouding, aangeweeaen en
aangepreezen in agt Zeedenkundige Leerredenen, door
HERMAN GERHARD VAN BREUGEL , Oudficn , doch
rustenden, Predikant te Dordrecht, en Curator der
Latynfche en andere Schoolen aldaar. Te Dordrecht,
by A. Blusfé en Zoon, 1794. In gr. 8vo., zonder ac
Voorrede van XXXI, 310 bl.
llerbelangrykst , hoe dikmaals zy ook het verfland
en de pen van Zedefchryvers bezig hielden, zyn
de onderwerpen, welke hier behandeld worden. Byzondere Huisgezinnen tog moeten als zo veele afzonderlyke
Maatfchappyen worden aangemerkt , op alle welker
leden onderfcheidene pligten rusten, die op den wel
geluk des kleinen lichaams een onmiddely--ftandeh
ken invloed hebben. IIuislyk geluk is het zuiverst, het
redelykst, genoegen, welk een verflandig mensch kan
finaaken. Ontbreekt hein dit, eu moet by elders zyn
vermaak zoeken , hoc zeer by ook , in zyne uithuizige
uitspanningen, een bly gelaat vertoone , een heimelyke
worm knaagt aan dezelve , en doet hein , terwyl het
gelaat fchynt te lachen, in zyn gemoed een fuerpend lee(,
gevoelen.
Gelyk dus de Eerw. VAN BREUGEL, met regt, zyne
Dordrechtfche Gemeente onderhield over onderwerpen,
van zo veel gewigts ter bevorderinge van het geluk zyner Natuurgenooten; dank verdient insgelyks zyn Eerw.
dat by zich wel heeft willen verledigen , om een ge,
deelte van zynen rusttyd te befteeden tot het i-neer algemeen verfpreiden van zyne eertyds uitgesprokene belangryke Redevoeringen. In de Voorrede ontmoeten wy
eemge aanmerkingen over de Orde in 't algemeen , zo
als dezelve in de Werken der Scheppinge plaats heeft,
en, met opzigt tot de menschlyke bedryven, van wegen,
het onveranderlyk ondcrfcheid tusfchen orde en wanorde,
rcgt en onregt, goed en kwaad, tot een regelmaat voor
het zedelyk gedrag moet verftrekken. Voorts heeft de
Eerw. VAN BREUGEL noodig geoordeeld, het vooroordeel van zommigen te keer te gaan, die, veelligt, om
den bynaam van Zeedenkundige, omtrent zyne Lcerredene,z
min gunftige gedagten mogten voeden. „ Is (vraagt by)
a de Zeedenleer niet eeg voornaam wi gewigtig ftuk var.
N4
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onzen Euangelifchen Godsdienst ? Wie mag , wie
„ kan zulks loochenen ?" „ Immers (gelyk by ver„ der fchryft) de waare, Benige, en volkoomene Midde„ laar Gods en der menfchen, onze Heer ,7cJi s Christus,
die de menfchen verloste door zyne Leer, van onwce„ tenheid en dwa^ding ; door zyn voorbeeld, van de on„ deugd; door zyn gei.00rzaam lyden en flerven, van de
„ gevolgen der z oiden en knaaging des geweetens ; en
,, door zyne op/landing, van de onzekerheii nuopens bet
„ toehoamende leeven, 't welk Hy, Hy alleen en vol
voor ons heeft verdiend; is ons van Gotiek-,komenily
,, zo wel t), eworden tot vvysheid en heiligmaaking,. als tot
rechtvaardigheid , en alzo tot volkoomene , verlosj':g^
i Kor. l: ;o. Hierom zig roekeloos op Yefus verdienden
„ te verlaaten , zonder acht , of behoorlyke acht te gee
„ ven, op- en zonder zig veel te bekommeren . omtrent
zone Fl ttena , en zyn Voorbeeld, was voorzeker Bene
,, Godsdienttigheid vol leemtens en gebreken, die geen„ zins aan zyn heilzaam doelwit en hoogen wil beant,

-

woorden zou."

Het gevolg, welk de Eerw. VAN BREUGEL uit dit alles
afleidt, zullen wy insgelyks overfchryven. „ Waarlyk liet
is laf; 't is onvertlandig; ja onchristelyk, het prediken
„ der Zeedenkunde te bettempelen met den naam van
„ Heiden fe/ze Zeedenleer. Hebben dan Christus en zyne
Afgezanten niet zo wé1, niet zo uitdruklyk en beftcn„ dig, de Zeedenleer gepreedikt, als dez. Geloofsfiukkexr,
of befpiegelcnde Wáarheeden, gelyk men die, maar te
„ onrecht, noemt? Of kan 'er een echt en recht Cii is„ ten, zelfs in onze verbeelding, zonder in en uitwen
dig goede Zeeden heilaan ? Neen! gelyk wy voor Sins
zelven moeten onderhouden , zo, moeten wy ook de
menfchen lenen onderhouden , niet dit of dat, maar
alles, wat Christus `jefias, de Heer, of zelf aan h,in,
of door hen am ons hevoocen heeft. E n hen tot het
yverig en dankbaar betrapten , en tot het blymoelig
vervullen van hunne pligten aan te zetten , moet tot
,

derzelver

navolging, een groot deel,

en het groote

doel

,, van alle die Voorftellen zyn, die men onze Predikatien
noemt.
Overneentenswaardig oordeelden wy deeze brokken uit
de Voors ic. Indien wy onze eigen manier van denken
als ecnen i catiok volgen, tonnen zy dat de Eerw. VAN
BREUGEL evenn.aatige, gezonde en redelyke, begrippen
"

aan-
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aangaande den Christlyken Godsdienst voedt. Wy voegcn 'er nevens, dat het wensclilyk - ware, dat alle open.
baare .Leeraars van liet Euangeiie de zaak uit zulk een
oogpunt befchouwden, en hunne meening deswegen openlyk aan den dag leiden. Het On^eloc f, 't welk den Christiykeu Godsdienst en dc gevoelens van deszelfs gewaande
belyders dikmaals verwart, zou daardoor veel íleuzis ver
Een ander alierheilzaamst gevolg zou daar uit-liezn.
voortvloeien. De Leeraars , dus gezind; zouden langwylige, niets afdoende, verkiaarmgen, dorre beípiegelingen,
uit hunne Predikatien verbannen. Op. den aandrang op
een rein gemoed en geregeïden wandel-, zouden zy zich
met meer yvers, toeleggen.. De Grondwaarheden van het
Euangelic zouden zy in een helder en bevallig licht plaatzen.
Alle 't welk op . de verlichting van het ; verftand, en de
vermeerciring van godsvrtigt en deugd , ene heilzaams
uitwerking zoude hebben.
Om nu nog iets aangaande de Leerredenen zelve te
melden, zy voeren de volgende Opfchriften: Aanzíyzing
eener kinderlyke , maar reedelye gehoorz•a'nhei_+. aan
God; de echte en rechte liefde des M«ns'jeeg ns zyne
.Vrouwe; de pligt der Vrouwe omtrent:haaren eigen Man;
de pligt ; der Ouders omtrent hunne Kinderen ; de fc uldligt dei Kinderen omtrent hunne -Ouders; de pligt der
)ienllelingen omtrent hunne Hoeren , of M esters en
Vrouwen ; de pligt der Hee ren en Vrouwen ofntrent hunne
Dienflelingen ; hoe de welftand van een Huisgezin door een
verftandig- godvrugtig bestuur van hetzelve te bevorderen zy? De eerfile Leerrede, dienende tot eène Inleiding
op'de- volgendeVerhandelingen, bevat verfcheiden Aán7naerkingen, voltua.kt ovcrecliftemmende met des Schryvers aangekondigd gevoelen in 'de J/oorrede omtrent de
Zedeleer , als de hoofdbedoeling des Euangéliums.
>liet alleen tragt zyn Eerw. té- doen zien, dat, volgens
den Text , Befnydenis noch Voorhuid, geenerhande uit
iets-wendigGosfVrctenPlydisf,
is, maar de Onderhouding van, ,Gods Geboden; mar by
verledigt zich daarenboven, ' opzettelyk , om de wanbegrippen der zulken te keer te gaan, die waanes, als
of de Meere .wegens de verdienfl:en: van Christus, geloof en , bekeering- , op de verpligtin.g tot de gehoor
aan Gods geboden oenigen inbreuk zouden maa--zamheid ken. Voelen, die liet f? uk - anders inzien , zullen wl
doen , om vooral liet laatfis deel deezer Leerrede met
aan5
,
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aandagt te leezen. „ Christus en zyne Apostelen
„ (ichryft by, onder anderen) roepen Zondaars tot be„ peering. Maar nu, wat is liet zig te bekeeren? 't Is,
„ buiten den algemeenen zin , van uit het Jood- of Hei„ dexdom over te gaan tot den Christlyken Godsdienst,
„ en voor zo veel ons de bekeering nog noodig is, niet
eenig ligt berouw over dit, of dat bedreevén kwaad
„ te hebben. 't Is niet eenige traanen te storten over
,, onzen zoudelyken aart, en ons bekende , en onbe„ kende, overtreedingen van Gods Wet; en zelfs niet
een gevoelige fsnart daar over te hebben en te lionden. 1Nlaar het is op te houden een moedwillig Zon„ daar of Zondares te zyn. 't Is af te haten van
kwaad te doen, en te lee ren goed doen. 't Is te veran„ ren van hart , van neiging, van hebbelykheid , van
weg, van flaat en gedrag. Kort af, 't is in alle deeze
opzigten een nieuw fchepzel, en ander mensch, te wor„ den, die een ernfaig voorneemen heeft en betoont, om
„ voortaan niet alleen na zommige, maar na alle, Geboden
Gods te leeven."
Vat voorts aangaat den inhoud der Leerredenen , in
welke de Eerw . VAN BREUGEL de hoofdzaak behandelt;
wy hebben daarin verfcheide aanmerkingen gevonden, de
pligten . der onderfeheidene leevensftanden betreffende ,
die, hoewel elders ook voorhanden, hier met eene juiste
klaarheid ontvouwd worden, en met eene befcheidenheid en aandrang, die zich eenen weg tot het hart baanen, en alzo den Leéraar den kans fchoon doen ftaan,
om, nevens de overtuiging des verftands, de daadelyke
beoefening uit te werken. De Toepasfingen hebben iets
van dat ernllig wehneenende , 't welk ons , omtrent het
hart en de inzigten des Leeraars , de gunfiigtte vermoe=
dens doet opvatten.
In ,ale Leerrede , behelzende den pligt der ?ien/lelingen omtrent hunne Heren en Meesters, wordt de 'Eerw.
VAN BREUGEL natuurlyk geleid op het vermaarde on
derwerp, betreffende de Gelykheid der 112enrhen. Schoon
's Mans ontwerp. niet medebr a.g t , dit ltuk opzettelyk te,
behandelen , . en hoewel zyne 'denkwyze , hier en daar,
niet onduidelyk blyke, meenen wys egter, dat het voor
den anders, veelal, rond fpreekenden, Leeraar niet kwalyk zou gevk^egd hebben, in eene algemeen aanmerking,
deswegen zyn gevoelen te melden. 1Ní heeft zyn fchry,,

.
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ven het voorkomen van bedugtheid, alsof de erkentenis,

oorfprwnklyk zyn de menfehen yolmrtckt gclyk aan elkander,

tot nadeelige gevolgtrekkingen aanleiding zoude kunnen
geeven, „ De toepasfing (ichryft zyn Eerw.) van dit
„ Beginel (te weeten, der oo fprorlklyke Gelyklieid) voor
I usgerlyke 7lryhcicl, en de afleiding-„naily;ópdc
„ van de daarin opgetlooténe rechten en pligten , is by
ichryvers op eene zo zeer verfchillende,
„ fpreckers
„ en wyd uit elkander loopende, wyze beginnen begree„ pen, eii voorgedraagcn te worden, dat het, helaas! aan.
leiding heeft gegceven tot het bot vieren van heevige
„ driften en hartstochten , naar inaate men door min ede
beweegredenen gedreeven-;,lezuivrnbago,
,,word in het verdedigen, of beltryden, 'van deeze of
„ geene begrippen, daaromtrent aangenomen." Wy geHeerti vvv BREUGEL, dat een beginzeI-loven,mtd
of waarheid, in zich zelve onlocheiibaar , wel eens ,
door onverftand , tot uiterften gedreeven of misbruikt
kan worden. Doch, met opzigt tot het gemelde onder
hebben wy , immers in openbaaren Gefchrifte,-werp,
hier te Lande, nimmer ecnig Opstel ontmoet, 't welk,
openlyk en niet opzet, zulk eene heillooze £trekking aan
als de Dora'rechJche Kerkléeraar onderfielt.-kondige,
Dat zyn Éerw. dc foort van ongelykheid, of liever o; derefchiktheid, verdeedige, welke het onvermydelyk gevolg
is der Maatfcli.appelyke Vereeniginge der menfchen, keuren wy goed, en zyn van de noodzaaklykheid van zulk
éene ongelykheid volkomen overtuigd. Doch, met dit alles,, moet de eeuwige . en onveranderlyke grondwaarheid
nooit twyfelagti;; worden gehaten ; vooral niet, wanneer
de tegenwoordige orde der . zanlenleevinge in zulk een
licht wordt voorgedraagen, als zy hier vertoond is.
Ile laatfe Leerrede behelst eene klaare en ernstige befcliouwing van den invloed, welken een wys en godsdienftig beduur der hoofden op den welftand der huisgezinnen heeft. Van deeze, gelyk van alle .de overige Leerz edenen , kunnen wy de leezing niet te ernftig aanpryzen.
Wy hoopen, dat de Oud - Leeraar de dagen zyner rustti
zal befteeden, ons, uit zynen, anders nutteloos liggenden,
voorraad, de Landgenooten met eenei! en anderen bondel
van Leerredenen verder te ftigten!

en
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L. EIVAPD, over het Misbruik ee;tiger Hoofd-Waarhe.
den van den Christe yken Godsdienst. Een Leesboek voer
de hereerers van Christus overeenkonafliá de behoeften
van onzen tyd. Uit het Hoogduitsch vertaald. Th
U'trecia, by J. de Waal, Sz. In gr. 8vo. 188 bl

à priori, gelyk men (preekt, bezwaarlyk in
'teen
C
J iemands hart zou zyn opgeklommen, is, nogthans,
Bene daadzaak. De Christlyke Godsdienst, niet der Schoolen, maar des Bybels, ademt niets anders dan heiligheid
van hart en gedrag , als het alleen noodige om aan deszelfs eisch en voor(Icilingen te voldoen, en vrugt van de
uitwendige belydenisfe te plukken. En evenwel ; men
heeft 'er ontmoet; men ontmoet ze nog heden, die zich
gedraagen , alsof zy deeze ƒtrekking lochenden , althans
miskenden; die zelf hun mangel aan 'heiligheid en deugd,
ondanks de klaare taal des ÉLtangeliums, met redenen' ekleeden. Dit bewoog den godvrugtigen EWÁLD , zich
tegen dit kwaad onder de Zonne te verzetten. Hy doet
zulks in den vorm van Overdenkingen, welke, vdelli^t,
t' eenigen tyde, voor Leerredenen gediend hebben. l Tit
Bene algemeene opgave van den inhoud , zal 's Mans
denkwyze, eenigermaate, kunnen blyken. Naa eene Inleidende Overdenking, handelende over Gebruik en Mis -.
bruik in 't algemeen ,' verzet zich EWALD , in elf Overdenkingen, tegen, de Misbruiken, welke gemaakt worden
van de leere van de Voortrefelykheid der nienfchelyke
van liet Verderf van den Menscli — van
>Vatuure
' van de Vergeeving der
de leere der Bekeeringe
van de
van de leere des Geloófs
Zonden
van de bewerking van
leerc des Gcloofs aan Jezus
van de werkingen des Duivels -Gods Geest
van de Christelyke Vryheid — van de leere' des Avond
y k tegen het Misbruik van alle By--ïnalseKid
helfchc Leerf uklfieri in het. algemeen. Vooraf, in ieder
Overdenking, ontvouwt E\ALD de, leere des Euangeliums,
zo als by dezelve inziet, omtrent het voorgefclde onder
Vervolgens toont by aan, en betirydt, de Mis -weri.
brullen, welke dir van gemaakt worden. Allerwege
ontmoet men den gemoedlyk-ernftigen Christen;' doch wiens
'I`hcologifehe begrippen, naar het ons voorkoomt, ginds
en elders, nog al aan bedenkelykheden onderhevig zyn,
jd,oe kragtig, intusfchen , EWA.LD yvere voor eene rede ,

,
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tyke Godsvrugt, ontheven van allen waan en zelfbedrog,
zie hier, uit veelen, het volgende ter proeve. Spreekende
over het Misbruik, welk van het Leerituk wegens den
byftand van den H. Geest -wordt gemaakt: „ Het is,"
zegt hy, onder anderen, „ een Misbruik van dit leerítuk,
„ wanneer men elk licht, dat over de leer des Bybels
„ in ons verfland opgaat , zoo maar terilond voor eene
„ verlichting van den Geest; eiken yver voor het goede
„ voor eene opwekking van den Geest; eiken Godvruch„ tigen, of Godvruchtig ichynenden, misfchien zelfs ei„ ken dweepachti en, dwaazen, inval voor eene ingeeving
,,van den Geest en
houd wil; of wanneer men zich ver„ beeldt, niet eerder de kracht van den Geest te bezit„ ten, voor en al eer men daadgin, als die der Apostelen, doen kan, wanneer men naar het doen van Won„ deren ftreefde, en men zich nog ellendig en verre van
Jezus gevoelde, zoo lang men zulk eene kracht noch
., niet ontvangen heeft. In onze dagen (gaat EWALD
„ voort) inzonderheid is het rtoodig, voor zulke uitf'pat„ tingen te waarfchuwen ; daar dwee p ers en bedriegers
„ van allerlei zoort deze leer van den Bybel zoo dikwys
„ misbruiken ; daar eene zekere klasfe van anderzints
„ goedgezinde Christenen zoo gaarne alles tot werkingen
„ van den Geest maaken, en daar men de leer van den
„ Bybel zelfs dat geen te last legt, het geen echter waarlyk alleen een misbruik dier leer is. En (dus vervolgt
hy) juist door eene zuivere voorftelling van de Leer
„ van den Bybel kan zoo gemakkelyk voor dat misbruik
„ gewaarfchuwd worden: niettegenftaande zoo veelti wonerbaare gebeurtenisfen, niettegenftaande zoo veele in-,
vloeden van hoogere krachten, waarvan in den Bybel
melding gemaakt wordt, zoo is 'er echter geen Boek,
„ dat den mensch zoo flerk voor dweepery bewaart, als
dit Boek."

D^
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A. IL VAN GELDER

De Omwenteling, to gelukkig als fpoedig in im/teldarn
en in andere Steden en Plaat/en van Holland,' Feder$
den i8den Yanuary, 1795,, deíeír geJleld aan het by.
zonder bef/uur dcr L'oorzienigheid toegekend y in eens
Leerrede over Pfalmn CXVIII. vis. i, 24 eti a.s, op
den 25fien dier maand; nevens t1vee tedevoeri:;gen op
Bedefionden, de eene over de Christelyk-Burgerlyke her
draagzaamheid de andere over de Iladerlandliefde,
enz. Door A. H. VAN GELDMI, Leeraar onder die
Christenen, welken men noemt Doopsgezinden, vergaderend4
in de Kerk de Zon, te Amfieldam. Te Amjleldain, by
lvi. Schalekamp, 1795. In gr. 8vo. 96 bh
,

an den naam van yverig Patriot ; welke den Burger Leeraar VAN GELDER al lang heeft naagegaan, be
antwoordt de inhoud deezer Redevoeringen. Zy ademen
eene edele en beredeneerde Vryheidsliefde. Ingenomen
:net zyn Onderwerp, heeft de verstandige Redenaar zich
minder toegelegd op gekunftelde taalficraaden of schikking
van perioden, dan om 't geen by zelve gevoelde, door
gepaste bewoordingen en in de meest beiangrylke aanmerkingen, in de ziel zyner hoorderen over te ftorten:
Meest, egter, heeft dit pl-nats omtrent de Leerrede, aan
Welke de Opf eller inderdaad niet veel tyds kan befteed
hebben; doch die daarom met geen minder genoegen ,
dan de overige meer befchaafde Opflellen, zal geleezeni
worden. De gevoelens, allerwege voorgedraagen, zyns
den Mensch, den Burger, den Christen Leeraar, waardig.
Met naame geldt deeze aanmerking omtrent de Omwerptelings- Redevoering. 't Geen den Christen betaamt, al
het goede, hoewel door tuslchenkom.st van tríenfchen, of
van andere tweede oorzaaken , bewerkt; aan de befluurende hand der hemeli'che Voorzienigheid toe te 1chryven;
deeze verftandig godvrugtigc erkentenis wordt ook hier
op den voorgrond geplaatst. Indien VAN GELDER's denk wyze den hoofdtoon flaa onder de Leeraars der Doopsgezinden, (zo als ons, van goeder hand, verzekerd is
waarlyk het geval te weezen,) niet vreemd is het
dan, 't geen tot haare eere moet gezegd worden , dat
men onder die Gezinte kundige en verftandige Patriotten
aantreft. Men leeze deeze Redevoeringen, me» leeze
voor-
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vooral ook 't geen VAN GELDEI wegens de Vaderlandsliefde heeft in 't midden gebragt, en men zal onzer aan
toevallen.
-merkingdly

Verhandeling over de Onzekerheid des Doods, en het eenig
en zeker middel, om zich van zyne waarheid te overtuigen, en het levendig begraven onmogelyk te maaken.
Nevens een Bericht wegens de Oprechting van een Lykenhuis te LYeimar; doer l)r. C. W. HUFELAND, HertoglykWWeiniarfchen Hofmedicus, thans Hoogleeraar in de Genees
te ?erna. Uit het Hoogduitsch. Met erne Plaat. Haar--kunde
lenm, by E. W. Cramerus, Junior,1794. In gr. 8vo. 57 bl.
'

r kan , ongetwyfeld, niets akeliger, noch vreeslyker,

Fi worden uitgedacht, dan de mooglykheid van loevend

begraven te kunnen worden. In een doodkist te
ontwaaken, te bemerken dat men onder de aarde bedolven ligt, en 'er niets anders overfehiet, dan in dien akeligen kerker op de jammerlykite wyze te moeten omkomen, zyn omliandigheden, waarvan het denkbeeld den
flerktten, den ongevoeligften, mensch moet doen zidderen. Niettemin leert de ervaring, dat zodanige gevallen dadelyk hebben plaats gehad; dat menfchen in zulk
eene volflrekte onmagt gevallen waren, dat men ze voor
dood gehouden en ook werklyk begraven heeft; doch dat
zy daarna, wyl het hun onmogelyk was uit liet graf te
ontkomen, veelligt na 'er nog eerogen tyd in geleefd te
hebben, een vreeslyken dood hebben moeten flerven. -BRINKMANN, BRUHIER, en anderen, hebben zulks met onlochenbaare bewyzen geftaafd , en eene menigte voor
daarvan te boek gefteld.
-beldn
Het is, buiten twyfel, een der dringendíle pligten, wel
ons vordert, om zo wel ande--kendmschlyiva
ren, als ons zelven, voor dat verfchriklyk onheil te bewaaren. Onder meer andere verdienflelyke Mannen,
welke op de noodzaaklykheid daarvan in Duitschland aangedrongen, en middelen ter verzekering tegens dit gedu tongeval aan de hand gegeeven hebben, behoort ook
deoogleeraar HUFELAND. Na zyne gedagten in de Tydfchriften deswegens te hebben medegedeeld, gaf by naderhand eene byzondere Verhandeling, met Byvoeozels en
Aanmerkingen, over dit onderwerp in 't licht; en leeze is
het, waarvan thans de Vertaaling wordt aangeboden. -h3 V
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Hy betoogt in dezelve, dat, daar 'er, ter voorkoming van
dc vrees[yik onheil, een zeker en onfaalbaar kenmerk van
den dooi , zuun, er welks aanwezen men Beene Lyken
zoude verhogen te begraaven, client gevonden te warden, en de ervaring geleerd heeft, dat alle de doodstns, welke men by de Autheuren geboekt, en als ge
opgegeven, vindt, ten cenemaale onvoldoende`-jioegzam
en onzeker zyn, één alleen uitgezonderd , de beginzeis
naamlyk eenex blykbaare en algeineene verrotting, hier
uit noodwenàig volgen moet , dat ook het eenige en natuurlykfte middel, om zich aan deeze onzekerheid te onttrekken , beflaat , in het lichaam zo lang te laaten ligeen, tot dat 'er duidelyke fpooren van verrotting zich
vertoonen.
Om nu de ongemakken, welke uit liet bewaaren der
Lyken , aan hunne eigen huizen, of die der nabel}aanden, zouden kunnen ontslaan, voor te komen, raadt hy, de
dooden, op e,_nigen afttand der leevenden, aan een afgezonderd oord, hunne Juan iitaine te doen houden : en, om
in zyn heilzaam oogmerk te beter te ílaagen, fielt. hy, op
het voetfpoor Vaii FRANK, TI-IIRRY, en anderen, voor,
dat men, ter bewaaring der Lyken. een byzonder Doodenhuis, op een afgelegen plaats, ftichte, waarin men het
lichaam , nadat het den gewoonen tyd in zyne eigen
wooning heeft doorgebragt, ten dage zyner begravenis ,
met of zonder plechtigheden, iri eerre ruime en niet toerei
luchtgaten voorziene Kist, brengen, en aldaar, met-kend
ongedekten aangezichte, zo lang laaten moet, tot dat de tekens van bederf zich vertooneil, om liet als dan eerst
aan het graf toe te betrouwen. Om het opzicht over
de lichaainen , zo lang ze in het Doodenhuis zyn , is
houden , wil hy, dat men wél onderwezen Oppasfers
aanfteile , die op ieder teken van leven naauwkeurlg aehr,
,zullen geeven, en daarvan terfloud een Arts, of Heeimeester, (aan wien de Schryver het hoofdbestuur over dit Inflituut wil opdraagen,) verwittigen moeten; terwyl het ten
laateten ook van diens uitf@raak zou afhangen, of het
Lyk werklyk dood ware, en dus begraaven moest worden, dan niet.
De .git dgenooten des Schryvers vonden dit ontwerp zo
aanneemelyk , dat zv terílond een aanvang maakten ,
om hetzelve aldaar (te Weimar) ter uitvoer te brengen;
hebbende, by Infchryvmg, zodanig een Lykenhuis alreeds
op het Kerkhof gebouwd, waarvan de Hoogleeraar de
ir•.
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inrichting en aftekening, als ook verdere byzonderheden
ter aanmoediging van dit Inftituut, mededeelt. — Ook
meldt liy, dat men, op meer andere plaatzen in Duitschland alsBrunurvyk, Haile, Hamburg, en elders, werklyk

bezig zy dit voorbeeld naar te volgen.

Dat deeze Inítelling3 ter voorkoming van het verfchrik-

lykfte aller onheilen, het gevaar van leevend begraaven
te worden, alzins voldoende zy en vooral in Landen
waar men gewoon is de Dooden zeer vroeg ter aarde
te heftellen aanpryzing en navolging verdiener lydt geen
bedenking: het affnyden immers van den trot., of. het
openen der halsaderen, "t welk men h. v. in Engeland.,
ter voorkoming van het opgenoemd geval heeft aangeraaden, en waartoe aldaar wel eens een zekere foln voor
den Chirurgyn, die deeze Operatie moet verrichten, . by
uiterften wil vermaakt wordt, is ten eenemaal ongeöorloofd, dewyl zulks, zo de mensen niet dood is, een
tverklyke moord zy. Niettemin gelooven wy, dat de
noodzaaklykheid van zodanig eene Infrelling in ons
Nederland minder dringend is , do yl men aldaar de
»noden der Christenen zelden zo vroeg gewoon is te.
begraave i , en dezelve ook gaarne zo lang een verblyt
In hunne eigene wooningen inwilligt, tot dat 'er zich

tekenen van verrotting. opdoen ; eend voorzorg,, die,

even zo wel als het geduurig gadeilaari van het lichaam,
vooral by menfchen welke door eenig onvoorzien toeval, of eend haastige ziekte, fchielyk zyn weggerukt
niet genoeg kan aanbevolen worden;
Leknopte Natuurlyke Historie der Zaagende Dieren, door
J. D. PASTEUR . Met Afbeeldingen. Terse Deel. Te
Leyden, by Honkoop en du Mortier, 1 793. A1rt Privilegie. In 8vo. 368 bI.

men zeer veele , en zelfs zeer uitgebreide en
fchoone , Werken heeft, welke de
So choon
voorftelin
die der Zoogelade
en
t rie,

daar

ook

Natuiurlyke HisDieren,

len, zal men echter, by het doorbladeren deezer beknopte Gefchiedenis, het oogmerk van den Heer PASTEUR moe
nadien hy, zo door zyne korte befchryvin^-tenpryz,
gen als verfcheidené Anecdoten en karaktertrekken, den
leeslast der jonge Lee zeren en Leezeresfen zodanig weet te
ontvonken en bezig te houden, dat zy, by het vermaaDien
LETT. '79. N0, 5,0
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kende, het nuttige tevens genieten. Verre zy het echter,
dat men dit Boekje enkel als eene Natuurlyke Historis
voor Kinderen moet houden : neen, veele bejaarde Lieden, die gaerne iets van den aart der Dieren begeeren
te weeten, en zich geene uitgebreide Werken kunnen
verfchaffen, zullen in dit Werkje zekerlyk hunne begeerte voldaan zien.
Wy hebben te meermaalen proeven uit de Natuurlyke
Historie medegedeeld, om het uit deeze beknopte BeIchryving mede te doen. Intusfchen meenen wy hèt vol
geval, als eene proeve uit zeer veele anderen, on--gend
zen Leezer niet te moeten onthouden: kunnende dezelve
dan best obrdeelen , in hoe verre men de Natuurlyke
Historie , door het aanvoeren van gebeurenisfen, bevalliger en zekerder doet worden. Het betreft den aart
der Wolven , en de onbefchroomdheid van fommige Menfcheil; welke laatfie wy 'er van afleiden.
„ Het gebeurde over eenige jaaren in de Provintie van
Connecticut , in Noord- Amerika, dat de Wolven , die
toen aldaar zeer menigvuldig waren, in de Schaapskooi
van den Heer PUTNAM, gewezen Generaal van de Republiek van Amerika, inbraken, en zeventig Schaapen
en Geiten dood beeten, behalven de jonge Lammertjen,
en Geitjens, welke zy gekwetst hadden. Deeze verwoesting was gefchied door eene Wolvin, die, verfcheidene
jaaren lang, niet haare jongen, welke zy jaarlyks voort'brast, in die nabuurfchap gezworven en veel fchade aanger;cht hadt. De jongen wierden gewoonlyk door de
Jagers gefchoten, maar de oude Wolvin was te listig om
onder het bereik van hunne fnaphaanen te komen; als
zy flerk vervolgd wierdt , vlugtte zy gemeenlyk naar
verre afgelegene bosfchen, en kwam den volgenden winter net een nieuw broed van jongen weder. Deeze Wolvin verwoestte eindelyk zoo veel, dat de Heer PUTNAM,
niet vyf van zyne nabuuren, befloot, beurtelings twee aan
twee t2 jagen, tot dat zy gedood zoude zyn. Men wist,
dat zy, in eene klem, de teenen van eenen poot verlooren
hadt, waardoor men haar fpoor gemaklyk konde kennen.
Dït (poor volgden de ,Jagers over de fneeuw tot aan eene
Rivier, wanneer zy bevonden dat zy regtftreeks te rug
was gekeerd , weshalven zy dit fpoor weder nagingen,
tot dat de honden haar opjoegen, en des anderen daags
's morgens ten tien uuren hadden de honden haar gedreven in een gat, in eerre rots, omtrent drie vierde uur
gaans
-

WAT. RIST. DER ZOOGENDE DIEREN.

199

gaans van de wooning van den Generaal PUTNAM. De
honden kroopen in het gat, maar kwamen 'Cr ffierk gewond weder uit, en wilden 'er niet weder in ; al het
volk uit den omtrek verzamelde voor liet gat met fnaphaanen , honden , vuur , ftroo, zwavel, om te trachten
den vyand te vernielen; doch, fchoon men brandend ftroo
en den rook van brandende zwavel in het gat bragt, wilde de Wolvin echter haare fchuilplaats niet verlaaten ;
dus werkte men te vergeefsch tot des avonds om tien
uuren, wanneer de Heer PU1i MM, die moede was van
zoo laag vergeeffche poogingen te doen, nog ééns trachtte zynen hond in de fpelonk te doen gaan ; doch hy
wilde niet: hy Relde daarop zynen zwarten knegt voor,
dat deeze 'er in zoude kruipen en de Wolvin fchieten;
doch de Neger weigerde dit gevaarlyk Pluk te waagen;
waarop de Heer PUTNAM verklaarde 'er zelfs in te willen gaan, en het wild dier te zullen fchieten, op dat hy
niet door de een of andere onbekende fpleet van de ruts
ontkoomen mogt. Zyne gebuuren vertoonden hem, dat
dit te veel gewaagd was ; maar by bleef by zyn voor
dat de wilde dieren voor vuur-nem,wtd
vreezen , voorzag hy zich van verícheiden ftreepen van
den bast van berkenboomen, de eenigíle brandf{ of die
toen by de hand was om licht genoeg te geeven in
dit diep en duister hol, en maakte zich gereed om 'er in
te daalen. Hy trok dan zyn rok en kaniifool uit, en bondt
een lang touw om zyn been vast , waarmede de anderen
hem , als by een teken geeven zoude, moesten te rug
Naalen; dus kroop hy, met zyn hoofd vooruit, en met de
brandende toorts in de hand, het hol in.
„ Het hol, waarin de Wolvin zat , is in de zyde van
Gene hooge rots , en de opening is slechts twee voeten in
het vierkant wyd; zoo dat 'er maar even een mensch in
kon kruipen; dan loopt het vyftien voeten fchuinsch naai
beneden, vervolgens tien voeten regt uit, en loopt dan
weder zestien voeten op, tot daar het eindigt. De wanden van deeze onderaardfche pyp beftaan uit gladden vasten rotsfteen, die door eenc aardbeeving fchynt gefpleten
te zyn; de zolder en de vloer zyn ook van Reen , en de
ingang was zeer glad, naardien hy met ys bezet was;
nergens is het hoog genoeg , dat een mensch regt op zou
kunnen (laan , en het is overal Hechts drie voeten breed.
Na dat de Heer PUTNAM by den tast was gevorderd tot
het eind van de eerfte fchuinte, zag hy, buiten den kring
vary
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van licht, welk zyne toorts maakte, niets dan de verfchriklykfte duisternis, en daar was eene groote flute in
deeze 1pelonk , waarin nooit andere levende fchepfcls geweest waren dan de wilde dieren uit de wildernis. Hy
vorderde voorzigtig voorwaards tot aan de plaats daar
het hol naar de hoogte liep, en kroop langzaam op han
knieën de fèhuinte op , tot dat hy de oogen van-den
de Wolvin zag flikkeren, ctie aan het eind van de felonk zat , en, op het zien van het vuur, op de tanden
knarfte en gramftoorig begon te brullen. Zoodra de I deer
PUTNAM deeze ontdekking gedaan had, trok hy aan het
touw, ten teken dat men hein moest te rug trekken; dit
deedt het volk, dat met finertlyken angst aan dc opening
geluisterd hadt, en, het gebrul van het dier hoorende,
vreesde dat hun vriend in het grootst gevaar was, met
zulk eenen haast , dat zyn hemd over zyn hoofd getrokken, en zyn ligchaam flerk gefchaafd wierdt. Dit fchrikte hem echter niet af; by fchikte zyn hemd weder, laadde zyn fnaphaan met negen kogeltjens, nalis dien in de
eene hand en eene toorts in de andere, en kroep dus het
hol weder in. Toen hy nader by de Wolvin kwam dan
de eerfle reis, dreigde zy hem ook ftcrker, en vertoonde
zich nog verfchriklyker, huilde , knarfte op dc tanden,
verdraaide haare oogen, en, den kop tusfè.ien de voor
leggende, was zy op het punt van op hem toe te-poten
springen. Op dit hachlyk tyditip leidde by op haaren
kop aan, en fchoot. Bedwelmd van den flag, en half ver
zich onmiddelyk uit het-ftikdoren,vhy
hol getrokken. Doch, zich wat ververscht hebbende, en
den rook wat hebbende lasten verdwynen, begaf hy zich
ten derdenmaale naar beneden , en tot by de Wolvin;
naardien zy ƒtil lag, flak hy haar de toorts tegens den
neus, wanneer hy bevondt dat zy dood was; by vatte
haar by het oor, trok aan het touw , en wierdt te gelyk
wet het dier, tot groote blydfchap van de omflaanders,
uit het hol getrokken.
„ Den Wolf gedood hebbende, heeft men flc hts het
land van een fchadelyk dier bevryd; want de Wolf is
van geen het mince nut; zyn vlecsch is niet eetbaar ;
en noch de Honden, noch andere dieren, willen het nuttigen; alleen de Wolven willen van Wolven eeten; zyne
huid kan men echter gebruiken; men maakt 'er grof bont
van, dat fterk is, en tot Moten, Wanten en Kamifoolen,
verwerkt, of in Muilen voor jichtige lieden gevoerd,
wordt.
-

-
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wordt. Het bont van den zwarten Wolf wordt echter
zeer geëcht, en is van groote waarde; de tanden der
Wolven gebruiken de Boekbinders en Vergulders om
hun werk mede te polysten."

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Een
twintigfile Deels Eerfile Stuk; vervattende het Vervul;-en
der BefchryvingP van Stad en Lande. Te flmflerdann,
Leyden, Dord en Harlingen, by J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blusfé en V. van
der Plaats, 1793. In gr. 8vo. bl.
oedkeuring en Aanpryzing vloeiden uit onze pen,
toen wy het Eerfte Deel deezer Befchryvinge van
het Zevende der Bondgenootfchaplyke Gewesten beoordeelden (*); wy moeten aan dit Eerfte Stuk des Tweeden Deels, of het Vervolg, geen mindere maate van Goedkeuring en Aanpryzing toekennen; schoon het min Ge
meer Plaatsbefchryvende is , en eigen -fchiedkung
daaraan onvermydelyk vast , aan-artighedo,
-ilemt.
In twee Hoofdflukken is het afgedeeld. Het eerfe bepaalt zich tot de Stad Groningen, en geeft een naar
eisch der zaaken omd:andig en altoos naauwkeurig bezigt
van de volgende Hoofdbyzonderheden, tot welke de mindere, in elk vak behoorende,zeer gepast gebragt worden;
als de Gelegenheid der Stad, by welke de Schryver niet
vergeet den roem, welken dezelve op Gezondheid draagt,
met de woorden des Hoogleeraars VAN DO VEREN te
vermelden.
Voorts geeft by op, de Gedaante, de Vcstinglverken, de
Poorten, Grootte, Bevolking en Naamsoor/prong. Ten aanziene der laatstgemelde byzonderheid tekent de Schryver op.
„ De Naam der Stad, thans gewoonlyk Groningen, wierd
„ in voorige tyden meerendeels gefchreeven Groeningen of
„ Greuningen. Zonder ons met de beuzelingen van eenei
„ Trojaanfchen Stichter GRUNO op te houden, komt ens die
„ Naamsafleiding de waaríchyniykite voor, waarby neen wit
.. dat

G

()Zie onze Algem. Vaderl. Letterhef. voor "t liar i 79
bi. Sá.
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„ dat de Stad Kaaren Naam ontleend Nebbe van de Groa„ ne Weiden (*) Niet zo zeer , om dat die haar om„ ringen want deeze reden kan niet, daar zy by veele
„ Steden in ons Gemeenebest plaats vindt, als een byzon„ dere voor Groningen opgegeeven worden. Maar haat
men gade die zandige hoogte, welke, uit Munjlerland
„ tot hIrwaards afgeloopen, en telkens fmaller geworden,
„ zich eindelyk tusfchen de Hunze en de 1 verliest en
„ ophoudt;. dan is niets natuurlyker, dan dat die Land„ rug, uit zynen aart gefchikt ter weelige grasdraaging,
de Ingezetenen als eerie uitfieckende Groene Weide in
„ het oog liep. Te meer, daar dezelve, aan drie zyden
omringd zynde door drasfig land, wegens de geduurige
„ overflroommgen der rivieren, by het vaalgeele van het
„ riet des winters te iLrker het groene der hoogte deedt
„ af Beken. Daar nu Ing, Inge, oudtyds betekende eene
algenzeene Weide of Beemd, moesten de eeroen , die
„ zich hier met de woon nederzetteden, van de omlig„ gende wel gezegd worden, „ te woon en op die Groene
, Inge of Wede," waar van eerst by verkortinge
„ Groen'ge,Groin'ge, en naderhand Groeninaen, gekomen
, is (t).
De
;

,,

(*) U. EMn°IJs de agro Frifie inter dmafum & Lavicam do_
gue urbe Cronin a , p. 17. M . ALTING not. Germ. in/. part.
2 , p.73.
(t) D. LVE in glosfario S'rxonico & Cothico Latino, Lond.
2772, zegt. ING, INGE, pratum, pascuurn; quod hodie etiam
*pud Anglos boreales vocatur Ing, & in plurali the Irrges. Derivatur autem a G.ithica ffnga, unde etiam Islandica tinge.
Occurrit etiam non raro in fine nominum locorum , ut Baling,
Kettering, &c,
jo. Ir-IRE in glosf'rio info Cothico, Tom.I.col. ggo. ING,INGE,
terminatio , quam habent nomina propria locorum , quaque
3Iulla fere in Suëcia frequentior eft, ut Baolinge , Bforklinge,
.Haëmringe, &c. Quid ea denotetnr , docere potei Lingua
Cambriea, in qua ING campum planitiem denotat, ut me docet
nupera editlo glosf.rii nu FAESNIANI in v. in hoc. Men heeft
daarom eezen uitgang van Ing by zulke plaatzen, welke aan
de oeveres der Rivieren , in uitgetirekte Weiden of Beemden,
liggen , p^elyk, onder anderen, aan den Donauw in de Swabifche Kreits, men agter een volgende heeft Siginaringen, Cru'

ningern, Riedliegcn, Mtnderkingen, Ehingen, Almadingen, Op.
,jsgen, ETingen, Beislengen, Dalf5,igen, unjingen, I'urlaftngen,

T^ei•
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De Oudheid en Historie der Stad laat de Schryver hier
cp volgen; hy behoort niet tot de zodanigen, die, gelyk veelal, waarde in Oudheid des Voorwerps hunner Befchryvinge fellen, en gereed zyn, wat met den roest der
Oudheid omkorst is, voor egte munt aan te neemen. --Wat de Stads Historie betreft , veel deswegen moest in
de algemeene Gefchiedenis des Gewests, in het voor
Deel behandeld, plaats vinden, en wordt hier op-gande
geweezen. Dan kwyt zich de Stadsbefchryver van zyne
daar gedaane beloften om eenige aanmerkelyke gevallen,
,de Stad in laateren tyde overgekomen, te boeken, en begint derzelver verflag met den Jaare i600, en wel met
een uitgebreide opgave van de harde behandeling, die
zy van de Alge1neene Staaten toen moest ondergaan, zo
dat ze niet alleen met een talryke Krygsbezetting edrukt, maar ook met een Kasteel bezwaard, werd. Eerre
daad, door DE GROOT bellernpeld niet den naam van bitter,
en onder veye Volken ongewoon. Kleine Gebeurtenisfen , meer voor een Kronyk dan eerre Gefchiedenis ,
flapt hy ftilzwygende voorby, en verhaalt de Oorlrgen.,
waar in zich Groningen zints 't gemelde tydvak ingewikkeld vondt ; waar onder het zesweeks Beleg , in den
Jaare 1672, met zo veel moeds doorgeftaan , cene aan
plaats bekleedt.
-zienlyk
Grafzen, Bruggen, Straaten, Markten, worden beknopt
befchreeven. Uitvoeriger, en niet de woorden des 11„nflerdarnfclren Stadsbouwmeesters , J. 0. HUSLY, wordt het
Stadhuis, met welks bouwen men bezig is, opgegeeven,
en alles door eerre Plaat, dit meesteríluk der Bouwkunde
verbeeldende, opgehelderd. De verdere openbaare Ll%ereldlyke Gebouwen en Kerken krygen hun aandeel, en de
voornaamfte gaan met Afbeeldingen vergezeld. I-Iy
gedenkt aan de Geleerde Mannen, die hier bloeiden. Dit
is wat kort; doch Raat die kortheid geboet te worden
door een Werk, waarvan de Schryver in Bene Aantekening fpreekt als te wagten ; zeggende: „ Waarfchyn„ lyk ziet weleens een Groninga erudite het licht.”
Koophandel en Neering trekken voorts des Schryvers
aandagt ; en daar wy,, by de aankondiging des Eerden
Deels,
JVeifsngen, enz. Ook heeft men, in ons Gemeenebest, Wageningen , Iim rlingen , en in deeze Provincie 1i'elzing , Huizing,
7hezing, ja zelf Hunfrnge, Fivelinge.
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Deels, wegens den Koophandel 'deezes Gewests in 't alge.
meen iets hebben overgenomen, zullen wy ook mededeelen
't g :n by van dien der Stad in 't byzondcr zegt. „ De
„ Koophandel en Neer ing is te Groningen in eenen vry bloei,, jenden toestand; ook is haare Scheepvaart al oud, gelyk
„ zy reeds daaromtrent in 1257 binnen Engeland veyheden
,, genoot (*) ; zy is ook aanzienlyk geweest, alzo men
,, Groningen al vroeg vindt onder de Hanzee Steden (t).
„ Naa de Reducie zogt de Regeering by de Koningin
ELIZABETH te bewerken, dat de Engelfche Coert in
„ haarti' Stad geplaatst wierd (.l-), naar die pooging liep
„ vrugtloos af.. - De handel in Graaneis is de aanmerke,, lykfte; inzonderheid de verzending van haver na Enn„ geland, werwaards men rekent dat jaarlyks veele dui„ zenden lasten gefcheept worden, ,- Ter bevordering van
i grien der kleine
den Handel heeft men alhier A'omrnisf
„ Zakken welke alle verfehillen over mislcvei;in ; der
Graanen, op ftaal verkogt, de plano ontfcheiden ; ook
,, dient daar toe, de zedert eenige jaaren opgerigte Koornbeurs. Tot liet inwendig vertier bchooren mede
de `twee weekclykfchc marktdagen op dings- en vrydag,
,, de twee vrye jaarmarkten, de vyf Paardemarkten bui
markten, des Vourjaars-,tendHrpóo;twe
en' 's Herfsts, van mager en vet Vee. Wyders zyn
in de Stad genoegzaa;u alle die Fabryken en Trafy„ ken,` welke men elders vindt; hoewel derzelver flyting
„ zich mèestal tot het inwendige bepaalt , daar zy in
uitwaardfche verzending moeten zwigten voor de Frie„ fiche , als niet genietende die belooningen op den Uit
voer, en die vermindering van 's Lands lasten on-„
„ de verwerkt wordende fto en , waar mede men al:.
, daar dezelven aanmoedigt. Alleenlyk kan men uit„ zonderen de Kousfenbreiderijen, die , fchoon uiterlvk
„ een klein voorwerp , daarom verdienen gemeld te
, worden; wyl zy eerie overgroote menigte der fcha„ me,

-

V

(*) Brief van Koning RENDRIE
0.

, in de Stads Archiven ,

I. 12.

(t) Zie de Lyst van 1370, by asmis Charterboek , Ill D.
bl. 23I.
(4.) Misftve der Stad Groningen aar. tlazAaETH, 3T 0&. 1597,
by RYMER 4t puhlic. Angliie t. 7, p, i9. Wat de Engelfc.. e
Court zy • kan de des begeerige zien in den T genw. Staat
aa Zcelíi:'.'.

nes
mele Gemeente aan den kost helpen; en de Gronim
ger Kousfén wyd en zyd verzonden en gretig gezogt
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„ worden."
Voorts fpreekt hy over de Gilden, Burgervaandelen, Be,
Pegeering, oudtyds, zints den Jaare 1013, en hedendaagsch, zedert 1748 tot i79o, waar in veele byzonderheden, aller opmerking waardig, voorkomen: zo als mede in het verflag der Waardigheden te Groningen in de
Stads Regeermg plaats grypendc , en de Mededingingen
tusfchen dezelven, van tyd tot tyd, gereezen, die íoms
zeer hoog liepen tusfchen de Koiiele Groningers, onJlaafsch gebooren , gelyk de Groninger Dichter L. TRIP
zyne Stadgenooten kenfchetst.
Het Tweede Hoofdjhik levert ons de Befchry ving der
Heerlykl eden van do Stad Groningen; als het Gerigt van
Selwert; het Goregt, met de Dorpen daarin gelegen, --de Regtftoel van Sappemeer ; dan eer hy ter bcfchouwinge van de daar in zynde Dorpen treedt, denkt de
Schryver veelen zyner Leezeren dienst te zullen doen,
door eene korte mededeeling zyner Gedagten over den
aart der f Benen, en door een Gefchiedkundige Schets van
derzelver aanleg hier te lande. Beide onderwerpen, die
hier kort, doch voldoende, behandeld worden, en gevolgd
van de Befchryving der drie Kerkdorpen der Veenkolonien, bet Hoogezand, Windetiveer en de"Lola, en Sappe meer. Ten hot aanmerkende : „ Tot de Voikrykheid
geezer drie Kerkdorpen, waarin by de duizend Iiuisgezinnen zyn, heeft zeer veel toegebragt de Verdraagzaam
alle Gezindheden toegelaaten-heidrRgn,
heeft aldaar haare Godsdiensthuizen te hebben. Dus is
'er eene Lutherfche Kerk ten Zuiden de Vaart in Sappemeer, eene Roomniche in het Kleinemeer, en etlyke Vermaanhuizcn voor de onderfcheidene en talryke Gemeenten
der Doopsgezinden," Hier op volgt het Old-Ampt,
eene vermogende Landllreek. Als eene byzonderheid
geeft de Schryver op, dat de Predikanten en Kerkvoogden in het Ol Anpt het refit hebben om alle Burgerlyke
Handelingen van koop, verkoop, huwelyksvoorwaarden,
uiterfte willen, etiz. op 't francyn te brengen, en met het
Kerfpels Zegel te bevestigen. In Wol: 0ld-Anpt
fleeken de Dorpen L'ee,idamn en de Wilderrank uit;
neen telt in beide die Dorpen by de 2000 Huisgezinnen,
en vindt 'er, even als in de Stads Veenkolonien, eene
Lutlierfche Kerk een Vermaanhuis der Dact cgeái'nder,
05
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welk alles t_,t de Volk rykheid veel heeft toegebragt. Van
de verdere Dorpen daar in, als mede in het Klei-Old Anpt
gelegen, zyn de befchryvingen kort, doch voldoende.
Te meermaalen moest de Schryver van den Dullard ge waagen, 't welk hem ten Plot over den Oorfprong van dit
Water doet fpreeken, en des een berigt geeven, 't welk
der overneeminge waardig zou weezen ; doch wy moeten
ons bekorten, en alleen melden, dat de zamenvloeijmg van
een en ander Water, en de grondsgefteltenisfe, hoogstnoodig maakte een onafgebrooken en eenpaarig onderhoud
der Eems en Binnendyken; „ dan daar voor heerschte,
onder de g roote Landbezitteren, nayver, vyandfchap,
„ en verdeeldheid, en, om die tot hunnen plagt te hou„ den, ontbrak in die tyden de noodige magi. Zelfs
verhaalt men van eenen zeer vermogenden, dat die ge, zegd zou hebben, liever zyne Landen ter hoogte eener
„ fpeer onder de wateren te willen zien, dan ééne fchup
„ aarde te befteeden, om daar mede de Dyken zyner na„ buuren te maaken. Van hier het natuurlyk gevolg,
„ dat alles verwaarloosd wierd , hier een gat kwam en
„ daar de Dyk zakte. In deezen toefarad komt, omtrent
Kerstyd des Jaars 1277, een Orkaan en Springvloed
, deeze kusten teisteren, en die by , en/um en Wil^um
, de Dyken doorbrak, waardoor al het laage land, tusfchen den hoogeren Zoom van Reiderland en de Adyken, onder water gezet wierd. Door verzuim of on
„ magt, om de gebrookene dykgaten te herffellen, bleef
„ dit binnenwater niet alleen een invreetende kanker,
als het, door gewoone winden in beweeging gebragt,
„ de aangelegene laage Landen inkabbelde en verflondt;
„ maar rigtte ook telkens, als het by hooge vloeden
„ door de Zeewateren op nieuws was o p gevuld, ver„ fchriklyke verwoestingen aan." „ Tot de vorming
„ van deezen boezem deed veel de Watervloed van het
„ Jaar i o ; als welke zo hevig was, dat EMMIUS 'er
van aantekent, hoe een fuk lands, waar op tien of
twaalf Beesten liepen te weiden, in zyn geheel opgenomen en driftig geworden, door den wind na Rei„ derldnd gedreeven wierd, gelyk ook groote Eikenboo;, men met den grond opgetild, en op andere plaatzen
„ nedergezet wierden, alwaar zy bleeven groeien; zynde
daar van in het Jaar 1530 nog een Eikenboom in het
volle loof tot verwondering der aanfchouweren overig."
Door herhaalde Overftroomingen heeft de Dullard 33
voor-
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voornaame Dorpen , en verfcheide kleindeze Buurfchappen, verflonden. — Doch de Dullard geeft thans, betere
Landen weder dan by genomen hadt, in welker aanwinst
het 0ltl4mpt en het Vorflendom Oostfricsland deelt.
Het gaar twee duizend vier honderd en veertig; een Droom,
door den Heer MERCJER, thans Lid van de Nationale
Conventie, enz. naar den derden Druk uit het Fransch
,vertaald. Derde en laatf e Deel. Te Haarlem, by F.
Bohn en A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. a56 bl.

aankondiging van het Eerfte Deel

langen

deezes
y de
meest Staatkundigen Drooms, die door de uitkomst
J3
in veele opzitten meer bewaarheid is geworden dan de

meeste Droomen, hebben wy eerre en andere aanmerking
op 't geheel toepasfelyk bygebragt (' ) , en vinden dit
zo min noodig hier, als by de Beoordeeling van het
Tweede Deel (t), te herhaalen; daar heen te wyzen zy
voldoende.
Wy hebben, van de voorgaande Deden, den Inhoud
der Hoofdll:ukken, of derzelver Opfchriften, opgegeeven;
fchoon deeze, althans in het Eer/le, foms Benige duisterheid hadden, zullen die van het tegenwoordige klaar
genoeg medebrengen ; althans de meeste om na-heids
den Hoofd - Inhoud niet te raaden, hoewel men by het
leezen 'er veel onverwagts zal aantreffen, en in de Aantekeningen bovenal een fchat van door- en verre ziende
Staatkunde.
Dit Deel maakt een aanvang met het LXIV Hoofdituk.
Registers — LXV. Scheuringen. — LXVI. Fabelkunde.
LXVII. Van de groote uluislyke Lhet. LXVIII.
De Nieuwspapieren. — LXIX. Lykreden op een Boer.
LXX. Gasthuizen. LXXI. Vervolg van den Leeraar
in de Staatkunde..---- LXXII. Vryheid van de Drukpers.
LXXIII. Vervolg van het voorgaande. LXXIV.
herteeringen in de groote Steden. — LXXV. Weelde. —
LXXVI. lean zekere Edellieden LXXVII. Hervorming. LXXVIII. Kanaalen. LXXIX. yooden.
— LXXX. Legers. — LXXXI. Ver/au/es. — LXXXII.
1Vaafchrift.
-..

Niet
(*)

Zie onze 4lgern. Bader!. Letteroef. voor 1793. b!. 22o.

(t)

--- ---^ r^y4. bl. 230.
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Niet ongepast zullen wy den Leeraar in de Staatkunde
de Vraag: „ Hoe zyt gy vry geworden? hooren beantwoorden. Op 't verzoek, „ zeg my dat eens ?" luidt
zyne taal: „ Daar is maar een hcerfchend denkbeeld en
„ rypheid toe noodig ; daar wordt maar eene nateuurlykc
,, denkwyze toe vereischt , die zig voortplant , om alle
„ Leden van Benen Staat eensklaps aan het gisten te brengen; hunne gevoeligheid gelykt dan naar die van eencri
„ eenigen mensch, die zwaar beledigd is; en alzo ieder
beledigd meent te zyn, fpruit 'er, uit de gevoeligheid
van alle, een ontwerp van algemeene wraak , welke
„ men zo verre dryft als het gaan kan.
„ Als de Souverain eene Natie veragt, gaat de veront, waardiging voort met de kragt en fiielheid van het
„ ele&rike vuur; want alle rangen van menfèhen zyn in=
„ een gefmolten in den toeftand van menichen, die tot
„ vernedering gebrast zyn.
„ Zzvitzerland , lb/land, de Tngel rche 1meriknanfche
,, Volkplantingen, zyn niet opgeftaan dan door do abort van
„ veragting , welke de Souvereinen hadden voor hunne
„ gewaande zwakheid. In alle groom omwentelingen is
„ de denkwyze van den onderdrukten de vêerkragtige
„ lichaamen gelyk, wcïker kragt vermeerdert naar even„ redigheid van het gewigt dat hen nederdrukt. Dan
„ tragt men zich flegts te vereenigen; men vertrouwt het
„ beftier der openbaare zaaken aan den geenen die zegt
„ Ik zal u leiden; ik zal u irreeken. Zoo die geleider
de behendigheid heeft van het opgeftaan volk zoo verre
„ te doen voortgaan dat hy het beletten kan te rug te
„ wyken, door 't zelve in de noodzaakiykheid te brengen
van te flerven of te overwinnen. iet hoofd van een
opgeftaan volk moet de menfchen , die hunne uiterfte
poogingen aanwenden om de vryheid te herkrygen, aan
„ den gang houden. Alle behendige hoofden van partyfchappen beletten dan dat hunne wonden geneezen voor
de volvoering van dat groot werk, De ftaatkunde
„ eischt, dat men haar doe bloede, op dat de fpyt ei#
de gevoeligheid den tyd niet hebben om te verkoelen.
De vereeniging van kragten, de gelykheid in de denk„ wyzen, hangen van eene foort van mededeelbaar rnedely„ den af, dat nooit ilerker op den mensch werkt dan
„ wanneer hy een gevaar met verfcheiden anderen deelt;
„ ziet daar onze gefchiedenïs in weinig woorden, en zy
is niet zeer oud.
, Gul+
,
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„ c LASE, CAOMWEL•, WILLEM VAN NASSAU, de hoof-

„ den der opflanden, hadden de geesten des volks zoda,
nig opgewonden, dat zy zelve niet meer van verzoe„ ning konden fpreeken. Het enkel woord Wapen -Stil„ f and zou hun voor verraaders hebben doen i^helden;
„ naauwlyks

zouden

zy

's volks woede hebben kunnen

„ ontkomen.
„ De Spanjaards kwamen den verbitterden Batavieren
„ erger voor dan Turken en Mooren. De Verlosfers der
„ Nederlanden zouden de geesten niet weder hebben kun
doen bedaaren, noch dezelve weder tot hunne oude-,ne
„ meesters hebben kunnen brengen. De Nederlanders
„ zouden zich liever onder de wateren van den Oceaan
„ bedolven hebben, dan zich weder met die ryke en
trotfche Natie te vereenigen.
„ Zoo, in het begin van eenen opftand, de eerfte ge„ vegten in ornaten en fieegen voorvallen, zoo voorfpelt
„ egter daar uit niet , dat liet een ligte of belachlyke
oorlo g zal weezen. De Fronde zou verder gegaan zyn
„ dan de Ligue. De kragt der gevoelens, die alle Bur„ fiers bezielen , doet hen fnelle vorderin g en maaken.
Het Zwitzersch Verbond, de Unie van Utrecht, do
verjaacing van den Koning van Engeland, de Ameri„ caanfc1ie Confederatie, waren het werk van eenen oo„ genblik. Hoe minder die groote dagen van te voorera
„ beraamd zyn, hoe fchielyker en verfchriklyker de uit„ barfting is. Somtyds Raat een volk op g elyk een leger
dat uit elkander loopt. Eene fchending des grondwetti,
gen Regeeringworms, en fomwylen een zwaare hoon,
ecuen burger aangedaan , vervoert alle geesten naar de
„ zyde der onafhangelykheid: een Vorst, die het volk
doet ftygeren, is een ruiter, die door zyn paard wordt
„ afgeworpen. Voeg daar by, dat een volk, dat pootyin„ gen doet om tot een Gemeenebest te fpoeden , nood„ wendig belang inboezemt, en dat deszelfs nabuuren het
„ voorfpoed toewenfchen. Zelfs de Souverainen willen in
„ hunne nabuuríchap liever een Gemeenebest dan eene
„ Monarchie hebben: want zy worden minder door veye
„ Staaten ontrust.
„ De Planten groeijen best na fiormen en donderíla„ gen; dus doen de burgeroorlogen eene Natie herbooren
,, worden, en een volk ontvangt door die nuttige fchok,, ken eene nieuwe kragt. De fierheid der Natie wordt
opgewekt, en daar is flegts eene laatlle belediging noo3^ dig
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dig om eindelyk de gevoeligheid eeiier edelmoedige
Natie te ontwikkelen."
Behalven dat wy, dit leezende, ons herinneren moeten,
dat een Leeraar in de Staatkunde van derf Jaare Tweeduizend vierhonderd en veertig hier het woord voert, is het
ook noodig op te merken, dat de Uitgave deezes Drooms
van MERCIER van den Jaare 1788 is.
Zeker zullen veelen onzer Leezers nieuwsgierig weezen, hoe een Drooner, die drie bekwaame Boe.deelen vol
droomde, wakker werd. Het Hoofdfluk, 't welk TTerfciilles
ten opfchrift heeft, leert het ons; wy zullen het, de Aantekeningen agterwege laatende , niet om dat ze on,;ewigtig, maar voor ons te veel en te lang zyn, geheel !ecven.
„ Ik kom te Verfailles , ik zoek met liet oog dat trotsch
„ Paleis, waarin het lot van verfcheide Natien beflist
„ werd. Hoe was ik verwonderd! Ik zag niets dan puin„ hoopen , gefcheurde muuren , verminkte beelden ; ce„ nige galeryen, die half omverre lagen, gaven een ver„ ward denkbeeld van deszelfs aloude pragt: ik trad over
„ die puinhoopen, wanneer ik eenen grysaart ontmoetede,
„ die op het kapiteel van eene kolom zat; „ „ ach! zeide
ik hem, wat is 'er van dat groot Paleis geworden ?"„ Het is ingeflort. „ „ Hoe?"" — Van zelf. „ „ Een
„ „ Mensch heeft hier in zynen onverduldigen hoogmoed
„ „ de natuur willen dwingen; hy heeft gebouwen op
gebouwen geftapeld ; greetig om zyn grilligen wil te
genieten heeft hy duizenden zyner onderdaanen afge„ „ mat. Hier is al het geld van het Ryk komen ver„ „ zinken. Hier is een rivier van traanen geftort oin
„ „ die vyvers te manken, van welke geen voetflap meer
overig is. Zie daar wat overblyft van dien trot„ „ fchen en broozen Kolos , dien een millioen armen
„ „ met zo veel moeite hadden opgerigt. Dat Paleis
deugde niet in zyne grondvesten, het was liet beeld
„ „ van de grootheid des geenen die het gebouwd hadt.
De Koningen, zyne Opvolgers, hebben moeten vlug„ „ ten, uit vreeze van 'er onder verpletterd te zullen
„ „ worden. Dat deeze welfpreekende puinhoopen alle
„ „ Vorlten toeroepen , dat zy,, die een kortflondige
magt misbruiken, flegts hunne schande en zwakheid
„ „ voor het volgend geflagt bloot leggen ! ..." " Op
„ die woorden vergoot hy een vloed van traanen , en
„ zag niet een bedrukt gelaat naar den hemel.... Waarom
„ fchreit gy? vroeg ik hem, ieder is gelukkig, en deeze
„ puin-

HET JAAR -2x}40.

221

„ puinhoopen kondigen ílegts het algemeen geluk aan;
„ by verhefte zyne item, en zeide: „ „ Ach! ongeluk,,,, kige, weet dat ik LODE W YK DE XV ben! die dit
„ „ treurige Paleis gebouwd heb. De godlyke gerech„ „ tigheid heeft de kaars van myn leeven weder ont„ „ ftooken , om my myn trotsch en beklaaglyk werk
„ „ van nader by te doen zien.... Wat zyn de ge„ denkflukken der trotsheid broos ! ... Ik fchrei en
„ „ zal altoos fchreien... Ach! waarom heb ik niet
„ „ geweeten! .... ' Ik meende hem te omarmen, wan„ neer een flang, waar van die plaats nog vol was,
„ uit een íluk van een kolom fchietende om welke
„ zy zich gekronkeld hadt, my aan den hals flak, en
ik ontwaakte.
„ Ik ben ontwaakt, en ik bedroef my, quando hac
„ girant, Dii vita nojtra jecundent!"
Een Droom, die een Droompje mag heeten in vergelyking met de dus beflootene, en de Tzeren Man getyteld,
fluit dit Boekdeel en dit Werk. De Heer MERCIER
fchetst in denzelven, wat hy, met magt bekleed, tot verbetering en heil des Menschdoms zou uitvoeren, in het
weeren van dwaasheden, vooroordeelen en ondeugden.
Men zal, daar by weer gaat flaapen , met hem gaarne
droolnen. Wy neemen alleen, daar wy zo ryke keus
hebben, ééne Afdeeling over. „ De ontrouwe bewaarera
van de openbaare geldmiddelen gevoelden de zwaarte
„ van mynen arm. Daar was een groot getal magtige lie„ den, die veel belang hadden, dat de verantwoording
der geldmiddelen van het Ryk met duisternis omringd
zoude zyn. Groote Amptenaars verfpilden het geld in
menigte onder den naam van geheime uitgaven, van
welke zy geene rekening aan hun Departement deeden,
het zy om hunne byzondere bezittingen daar mede te
„ vermeerderen , het zy om afhangelingen te maaken.
„ Ik onderzogt met alle geftrengheid het gebruik der
gelden, welk elk Minister by elk der Departementen
„ moest verrekenen. Ik verdeedigde 's Konings geld,
gelyk Bene Leeuwin haare jongen. Ik belettede de wan„ orden, de verkwistingen, de onnutte uitgaven, de fchel„ meryen , de dubbele posten, en myn hoofd hadt al
zyne terkte noodig om in die vreeslyke rekeningen te
„ wroeten. Dit werktuigkundig gedeelte van de beflie„ ring der geldmiddelen kostede my het meest. Ik moest
eenen hardnekkigen arbeid verrigten; maar ik bragt dat
„ moei-
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moeilyk en lastig werk ten einde, uit liefde tot de belangen van den Vorst en het Vaderland, en toen ik
„ dien gewigtigen taak afgedaan hadt, gaf ik alle de
fchelmen fchcrpfnydende knippen voor den neus, dat
de geheele waereld deedt zien, dat zy den Koning ein
„ het Land beltoolen hadden o! hoe veele platte
„ neuzen! "
Antwoord op de ilantyygingen -van den Meer BURKE , tegen
de Heeren COOPER en WATT aan;ev<erd, ir het Huis
der Gerneentens, op den ,o AI ril i79e, door THOMAS
COOPER. Naar de tweede Uitgare uit het Enge/ach ver
Te .4nzflerdam, by W. Wynands, wet de By.-tald.
laagten 2t9 bl. in

gr. 8vo.

de geflaagen Vyand en heftige BefIryder der
Franfche Staatsomwenteling, ontmoet, in het vrydenB
kend en vryfchryvend Groot- Brittanje, geilaagen en wakuRKE,

keren wederftand; en, íchoon BURKE'S Aanvallen wel
aangekondigd zyn om in 't rlederduitsch vertaald te worden, is die Vertaaling, voor zo veel wy weeten, niet
verfciieenen, daar wy in handen hebben de Tegenfchrit
ten van eenen vuurigen PAYNE , en eenen diepdenkenden
en luikt redeneerenden MACKINTOSH (*).
In het Stukje thans voorhanden ontmoeten wy een nieuwen Kampvegter, die, ter beftrydinge van den Heer BuRK£, in het ftrydperk treedt, en wel gewapend hem aana
tast. De gelegenheid welke den Heer COOPER daar toe
bewoog was kortlyk deeze. Dc beide Heeren cooPFF.R
Cll WATT, zich te Parys bevindende tot het voortzetten
van bezigheden hunnen Handel betreffende, kreegen van
de Con/titutioneele Societeit van Manchester een- verzoek,
om, uit haaren naam, met de Patriottifche Sociëteiten in
Frankryk in onderhandeling te treeden; ten einde met
dezelve, over de Regten van den Mensch, en het Geluk
des Menschdoms, eene onderlinge Verftandhouding aan te
gaan : zy voldeeden aan dit verzoek wel gaarne, en het

Voor-

(*) Zie, over het Werk van PAYNE, onze iligern. Vader!. Let•
teroef. voor 't Jaar 1791. I Stuk, bi. $72. en voor 't Jaar 17934
bi. 32. Wegens dat van aIACnn Tosf1, aid. voor 1792. 1 Stuk,
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Voorflel werd door de toen zo veel invloeds hebbende
Club der ,^acobynen te Parys even greetig aangenomen.
Wat zy verrigt, en welk antwoord zy bekomen, hebben,
blykt uit het lanharzgzel van dit Werkje , als waarin
WY de Aanfpraaken, door COOPER en WATT te dier gele
Club der 7acobynen gedaan, derzelver Be--genhid
antwoording, als mede de Brieven, tusf Chen de f acobyner
en Manchester Societeiten gewisfeld, aantreffen.
De Heer COOPER, in Engeland terug gekeerd, vernam,
met zo veel bevreemdings als ongenoegens, dat het Adres,
door hem en zynen Reisgenoot , wegens de ConJlitutioneele Societeit van Manchester, aan de Club der 7acobyren
in Parys aangeboden, ten voorwerpe van een ParlementsOnderzoek geftrekt hadt, en oordeelde, de ParlementsHandelingen geleezen hebbende, niet te mogen ftilzitten,
maar zyne zaak tegen de Aantygingen van den lieer
BURKE te moeten handhaaven.
BURKE'S hoofdbefchuldiging kwam hier op neder: dat
'er zich in Engeland Meniclien, Mannen zelfs van eenig
aanzien, bevonden, die zich niet ontzagen, met een fiioode
hoop van de ergtte Verraaders en Vorflenmoorders, van
welke de Gefehiedenisfen immer gewaagden, eene Ver
aan te gaan ; dat meii zelfs tot het fout beftaan-bintes
gekomen was, om Afgevaardigden aan de finoode Club •der
_Vacobynen in Frankryk's Hoofdtlad , de Moeder - Club van
zo veele andere even verderflyke, toe te fchikken , om
met dezelve eene Verbintenis te bewerken; dat zich tot
dit wraakbaar bedryf verledigd hadden de Heeren cooPER en WATT, die gevolglyk met de fnoodfle Menfchen
in het ganfche Ryk zich zeker moesten vereenigd hebben,
Aantygingen, welke de Heer COOPER, op eengin zeer
vrymoedigen trant, met het vuur der verontwaardiginge
vervuld, wederlegt ; den Heer BURKE niet fpaart, maar
hem van lomp bedrog en tastbaare valschheid beíchuldigt; met bygevoegde uitdaaging van dien Aanvaller, om
zyne hellingen openlyk te bewyzen, of te herroepen. Hy
verheelt zyn oogmerk niet, om de Parlements- Vergadering van Groot- Brittanje, vol van verkeerdheid, in dier
voege te hervormen , dat het Volk niet meer bedroogen
worde, maar eene wel zekere waarborge hebbe, dat zyne
Gevoelens altoos en geregeld door het` Huis der Gemeenten gefprooken en uitgebragt worden.
Veel is 'er in, en dit volgt uit den aart des Werks
onvermydelyk Voort, 't geen op dit Gefchil,, en Enge land,
P
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land, meer byzonder pasfe; dan de nadruk waar mede
Liles aangevoerd wordt, en de ichryf\vyze, houdt des Lee
zeis aandagt leevendig; en vindt zich dezelve opgewakkeit, als de Heer COOPER, door zyn Onderwerp daar toe
geleid, algemener (lukken van den dag behandelt, en
in een Onderzoek treedt van de Er flyke Opvolging, van
de ongery ndiaeid der bevoorregte Standen, van de fchadelyklieid der Jiaande Legerzraagten, van de naoodzaaklykheid eener 41gemeene Htrvornu ng, en de herlichting van
.den geweereen Man, met het geen aan deeze Onderwerpen paalt. Een kloek verfland en een geest van vrymoedigheid vertoonen zich allenthalven in de wyze van voor
geen oogenblik, of allen, die dit-dragt,enwyfl
Stukje doorleezen, zuilen 'er trekken in vinden, ook elders toepaslyk, die, althans in dat licht, by geene andere
Schryvers voorkomen.
Wy vergenoegen ons ten flaale alleen op te geeven.
Dc waereld begint reeds in het vermoeden te geraaken,
„ of die tcedere zorg, welke men voor de Britichc Con„ ftitutie fchynt te hebben, niet tot Bene onverantwoor„ delyke ten minfte tot eene onvoorzigtige buitenfpoo„ righeid gedreevcn wordt. In liet gewoon gebruiklyk
fystema van Staatkundige Botanie der groote en fat„ zoenlyke waercld wordt de Conftitutie gehouden, als
„ een niet gevoel bezielde plant, die daadelyk fchrenkt
en zich famentrekt by het geringfte windje van onder„ zoek, en diensvolgens ten fterkf}en diende omheind, en
,,voor de befchouwing van naby door de doorns en
braamttruiken der wetten afgefchut te worden, terwyl
intusichen de Procureur Generaal, even als de ftraf„ fende Engel aan dc deur van liet Paradys, den ingang
naar dien heiligen grond bewaart, en met zyn vlam„ mend ex officio Informatie - zwaard rondom zwaait, om
„ fchrik en verbaazing in het hart van iederen ftouten en
„ ongenoodigden gast te jaagen. Men vordert Hechts
;, de Verborgenheden van deeze wydberoemde Conftitutie
ter goeder geloof aan te neemen; de: Staatkundige On„ feilbaarheid te onderíchryven, niet alleen van de Staatsdienaars deezes tyds, maar ook van die der Voorvade„ ren, zelfs van do onheugbaarfle tyden der Menfchcn,
„ en vooral hier niet tegen aan te lruifchen. Dan, hoe
„ uitzinnig en talloos de ongerymdheden ook zyn , die
wy gelooven moeten, hoe grootei (zegt men ons) ook
de, verdiçnilen, die wy daar door hebben; en ons wordt
,, ge-

1

ANTWOORD AAN BURXE.

215

,, geleerd dat in Staat en Kerk het Geloof begint wanneer en waar de Rede eindigt.
„ Maar Betters zyn ze (de Heer BURKE noemt hun
„ Atheisten) zo vel in het Staatkundige als in den Gods„ dienst. Die op overtuiging alleen willen gelooven ---„ en ook alleen willen overtuigd worden door behoorelyk
„ onderzoek — die denken dat het algemeen recht heeft
„ tot het volle genot van navorfching en onderzoek in
„ zaaleen„ die het algemeen zo hoogst en nadruklyk be„ treffen. Voor zodanige Mannen, ook voor de ganfche
„ waereld, is 'er iets meerder, en gegronder Bewys gron„ den, noodig dan verbitterde Manufcripten eener lnfor„ matie in cas van Libellen. Dit heeft en zal geen an„ der uitwerkzel hebben, als alleen maar het kwaad ver„ grooten, het onderzoek aanwakkerende, en, even als de
„ gronden en bewyzen der oude Geestlyken , brandita„ pels en takkebosfchen, nimmer flaagende , maar ook
„ nimmer nalaatende liet getal der ketterfche ongeloovi„ gen te vermeerderen. Wat my betreft, ik kan niet be„ grypen waar een Conftitutie goed voor is en toe dient,
„ welkers beginzels de proef van onderzoek niet kun„ nen doortraan; noch ook hoe men dat Land vry kan
., noemen, daar de Menfchen geffraft worden, die op
eene vreedzaame wyze de misflagen en gebreken der
Regeering, waar onder zy lecven , aan hunne Medeburgeren aantoonen. Ik kan niet begrypeii , hoe 'er
immer eenige verbetering hadt kunnen plaats gegree„ pen hebben , zoo dit Systema van Staats- Inquifitie
„ voormaals en altoos ten fí:rengffen was opgevolgd geworden, of hoe dat 'er ooit in 't vervolg eenige ver
betering tot fland zoude kunnen gebragt worden, zoo-„
„ alle bronnen van onderzoek op die wyze voor eeuwig
„ en altyd gefopt of afgefineeden worden.
„ Iemant, die zyn medeburger aanzet tot oproer, moet
„ de gevolgen zyner ftoutheid of roekloosheid draagen;
,, maar indien by hein blootlyk aanfpoort tot navorfc hing
en onderzoek, is het Despotismus, is liet de Despoot,
en niemant anders, die hem als fchuldig kan vcrklaa„ ren. Ja! zelfs offchoon by al eens van de misflagen
en gebreken met eene eerlyke verontwaardiging , en
overeenkomftig derzelver ysfelykheden mogt fprceken,
,, zoo komt het my voor, dat by niets meer doet dan
„ een zekere opregter geloofsbclydenis der gewaarwor„ ding, die de blykende bezwaaren in hein verwekken,
P2„
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af te leggen, en daar hy de vreedzaame middelen va
hervorming, die de Wetten en de Conttitutie geregel3
„ toeftaan , aan de hand geeft en aanbeveelt; vraag ik,
wie hem zyn Patriotismus ten misdaad kan rekenen, en
hem befchuldigen ? Die, en die alleen zyn Oproer„ kraaijers , deeze zyn de Libelmaakers der Conftitutie,
„ die het verhandelen van zaaken verbieden ; die onderzoek en naavorièhingen fcraffen; die daadzaaken doojr
breuken en beboetingen, en gronden en bewyzen door
„ het fchavot, wederloggen; en die als waare en afgerigte
Slaavendryvers van het Despotismus ftecds klaar en
„ met de roede der Wet gereed ftaan om de foute Kin„ deren van onderzoek te geesièlen, en tot de doudlykfte
gevoelloosheid en ftilíte onderwerping en vernedering
te brengen.
Schoon een Werkje van deezen aart geen cierlykheid
van Styl en Taal vordert, heeft het egter eisch op klaar
dat het daar aan den Vertaaler ( x-heidnulyk;
geen zeer te bejammeren is,) niet zelden ontbreeke, kan
het afgeièhreevene gedeelte uitwyzen , fchoon 't zelve
geenzins onder de meest wraakbaare, ten doezen opzigte,
behoor:.
Iti & Antecestbris, Oratio, de
eo, quod ex Vetuftatis Ufurpatione, in quibusdam Belgarunl Legibus, Uluque Forenfi, nimium esfe videatur.
labita Traje&i Batavorum, in majori Academie auditorii . Prid. Kal. Aprilis MDCCXCIV, cum Magifiratu Academlico fe abdicaret. Traje ti ad Rhenum.
Ex Officina T ab Tzerworst, Acad. Typographi. In
4t0. f. m. 95 pag.

HENFt. JOAN. ARNTZENII,

een afgezaagd Onderwerp koos de Rcgtskundige
Hoogleeraar ARNTZENIUS, toen hy, by het onlangs
nederleggen der Waardigheid van RetEor Magnifacus aan
Utreclits Hoogefchoole , de Toehoorders onderhieldt met
eene Redenvoering Over 't geen uit liet Gebruik der Ouden in Ncmmige 1Vederlandfche Westen en Prac`lyk enge.
past fchynt; en heeft by in de behandeling zich weeten
te onthouden van dat verveelend drooge, 't welk menigvond der Regtsgeleerden Redenvoeringen aankleeft ; en
tl1en deskundigen zyn Latynfchen Styl roemen,
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Met den aanvange hangt by Bene Schildery op vn
onze vroegere en laatere Voorvaderen, en dolt met reden vast, dat men in derzelver Wetten en Regtsgebruiken veel zal aantreffen, 't geen aan den Tyd, het Staats
Godsdienst, en liet Burgerlyk leeven, toen-beftur,dn
voegde; doch weinig gefchikt is naar In veranderden Regeermgsvorm onzer Gewesten veel , 't geen aan de meer
gemaatigde en befcbaafde Zeden onzer Landzaaten hard
en wreed voorkomt; veel, eindelyk, 't geen tegen de na
aanloopt, en 't welk men hadt die--turlykeBihd
nen af te íchaffen toen men de Wetten meer overeenkomflig naar de voorschriften der Billykheid maakte.
In de breedere ontvouwing zyns aangeduiden ryken
Onderwerps, 't geen door 1j^reekende Voorbeelden diende
opgehelderd, en in klaaren dag gehaald te worden, ontleent by dezelve eerst uit het Iierklvk Rest, en toont het
ongepaste, 't welk in de Huweiyks- Wetten, veelzins, is
overgebleeven uit het oude denkbeeld, dat men het Huwelyk voor een Sacrament hieldt. Zyne aanmerkingen
desbetreffende zyn zeer bondig, en verdienen in de Redenvoering zelve nagegaaii te worden.
Vervolgens verfchaft het Burgerlyk legt den Hoogleeraar
geen min fterk spreekende Voorbeelden ten bewyze zyner
Stellinge: by kiest 'er eenige uit de gewigtige en voor zo
veel verbeterings vatbaare fl•oWe , de l rfenisfen door
Versterf en by Uiterften Wille ; het onbillyl:e van niet
weinige nog heerfchende Vastftellingen , uit oude Gebruiken overgebleeven , aantoonende.
WTie moet met den
Redenaar den wensch niet uitboczemen, dat, daar men
thans zo veele verfchillende wyzen en vormen heeft,
om een Uiterflen Wil wettig en voldingend te maaken ,
als men Gewesten telt, meestendeels voortfpruitende uit
aankleeving van oude Gebruiken, de tyd ni gt gebooren
worden, dat men voor geheel Nederland in liet Stuk der
Uiterfte Willen een en dezelfde Wet v stílelde.
Hoe" groot is, gelyk hy, onder anderen, aantoont, liet
verfchil niet tusfchen den Ouderdom, op welken in onderfcheide Gewesten iemand bevoegd is om over zyne
Nalaatenfchap te befchikken! Als mede wanneer men in
Iaat gekeurd wordt tot beheer zyner zaaleen. Men leeze de
Redenvoering, die zo veel ongerymds als in één gezigtpunt onder 't oog brengt.
Schoon 'er in oude tyden Bene billyke reden kon gegeeveta
worden voor het betalen van den tiendm, v} fti iiden of
P3
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twintigf'cen, Penning der Goederen, die men in een ander
Gewest by Erfenisfa beurt, houdt, volgens de gegronde
bedenkingen onzes Redenaars, die rede thans op. Het
Regt van Nasten ontgaat zyne afkeurende aanmerkingen niet.
Dan, niettcgenflaandc de aanwyzing der veelvuldige Gebreken, uit liet Ourle herkomstig, hier met groote bedreevenheid in de Vaderlandiche Wetten en Regtsgebruiken voor
ARNTZENIUS, daar by zyne-gefld,isIora
Redenvoering ten einde duurt, vry fchroomagtig om dezelve te verbeteren.
By de aanvoering van twee Voorbeelden, ten bewyze
ftrekkende , hoe uit het Gebruik van het oude ook Gene
verkeerde Uitlegging van het Romein/die Regt voort
konden wy niet nalaaten ons te herinneren de taal-vloeit,
van den 1-Ieere JEAN TREMBLEY, in zyne Verhandeling,
by de Haurlemfche Mactfchappy niet een Gouden Eerprys
bekroond, over de Nuttigheid der Giclkuncle. Wy hoegen ze na, en oordeelen het af chryven van dezelve niet
ongepast ten flot deezer Aankundiginge. „ Het zou ze„ kerlyk niet moeilyk geweest zyn, uit de Roornfche Regts„ geleerdheid de beste flukken, de nutte GrondtIellingen,
„ te kiezen, en dezelve naar de tegenwoordige omftan„ digheden en behoeften der Maatfchappy te verschik„ ken. Doch liet Lichaam der Regten (Corpus uris)
„ wierd gevonden in de tyden der duisterheid en domme
„ cnweetenheid; het diende eenigzins om den lust tot de
„ Letteroefeningen weder op te wekken; doch de Uitleg„ gors, aan hunne eigene grondbeginzelen onaffcheidelyk
„ gehegt blyvende, maakten hetzelve eerlang tot een ge„ heiligd werk , waar aan niet geoorlofd was iets te
„ veranderen. De onweetenheid en lafheid der diestyds
regeerende Vorflen wettigden dit misbruik; en men ver,, genoegde zich met flegts van tyd tot tyd die Inftellin„ gen 'er by te voegen, welke de voorkomende gelegen„ heden noodwendig eischten; en hier door vermeerderde
„ men flegts de wanorde en de verwarringen.Een zo mislyk
zamenmengzel van oude en hedendaagfche Inrigtingen
„ moest noodzaaklyk dit gevolg voortbrengen. Dus is de
„ Beoefening der Wetten een doolhof geworden , waar
„ uit liet bvna onnmo elyk is zich te redden. De uitvoering der Wetten is aan duizenderlei moeilykheden on„ derhevig. Telkens vindt men zich gefluit door afwy„ kende uitzonderingen en onzekerheden. In één woord,
cn het
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„ het is oneindig moeilyker geworden die Wetten uit te
leggen, dan het zyn zou nieuwe in te voeten, overeen„ komíll g met de vastgeftelde Grondbeginzelen des Natuur„ lyken Regts. De Pleitzaal is de íc%uilplaats geworden
„ der vitterye en der boze ftreeken, en de Bezittingen der
„ Ingezetenen worden uitgeput door de fchikkingen zei„ ve, welke men voorgeeft tot derzelver bewaaring uitgedagt te zyn (*)."
(*) Verhandelingen van de Hol!. Maat/ch. der Weetenfchappen
te Haarlem, XXíle Deels alle Stuk, bl. 178.
Bydrage tot P'erlichting van het Algemeen, en byzonder voor
de hrienden van het voormalige Bejiuur, door een kerdrukten
van 't zelve. Waar by eene exaé7e Lyst der gevangen geweest
zynde Burgers op het Blokhuis, in Vriesland; met derzelver
Befchuldigingen en Sententien. Het eer Jle Jaar der Bataaffche
Yryheid. ,11om te bekomen. In gr. 8vo. 24 bl.
aan 't hoofd

van dit kleine
het ophelderend Voorberigt ,
geplaatst, vinden wy dit verflag van den oor
I n Boeksken
Proeve van Verdediging-fprong.„HetFam,f

„ voor de zulken, welke, zedert September 1787, uit order
„ van het Hof, op last van de Meerderheid der Sturen van
„ Vriesland, in 's Lands algemeene Gevangenis, het Blokhuis
„ genaamd, gevangen gezet, en van de zogenaamde Amnestie
„ uitgeflooten zyn welke ik u hier ter leezinge aanbiede,
„ is door een welmeenenden Vriefchen Patriot C. S. in rubriek
„ gefteld althans zodanig is het my op 's Lands Blok„ huis ter hand gekomen ; om daar uit in myne en myner Lotgenomen Verdediging zodanig een gebruik te maaken, als
„ ik oordeelde , met voorzigtigheid , en tot ons weezenlyk
„ nut, 'er uit haalen konde." Van 't zelve heeft ook de Uit
W. C. (vry zeker, zo als wy, uit de agtergevoegde-gevr
Lyst der Gevangenen op het Blokhuis, kunnen opmaaken,
worxo cNooP,) gebruik gemaakt.
„ Naa myne Ontflaaking," vaart by voort, „ uit dit akelig
„ Verblyf, in 't welk wy door de nukken van eenen fchraap.
„ zugtigen Cipier dikwerf geplaagd wierden, zou ik, geduw„ rende myne Ballingfchap , deeze Proeve wel hebben willen in
„ liet licht geeven ; maar dit heb ik nagelaaten
„ eensdeels om dat het toen niet dan bedektlyk had hun„ nen gefchieden , en ten anderen genoegzaam alleen on.
„ der het oog zoude gekomen zyn van de zulken , we!„ ken, uit hoofde van hunne kunde aan foortgelyke natuur•
lyke verdediging van de handelwyze der Patriotten, hunne
„ VrienP 4.
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deeze niet noodig hadden. Ik heb liet daar.
„ om liever willen laaten rusten tot een gelegener tyd, om 'er
, dan meer nut mede te bewerken."
Dit guniliger oogenblik fpoediger opgedaagd zynde dan
de Schryver zich hadt durven voort}ellen , neemt by 't zelve
waar.
Het Fragment, of Ontwerp van Verdediging voor de zulken,
welken in eene Staats/èheuringe deel hebben genomen en overwonnen zyn , vangt aan met eene overweeging van de moeilykheipi voor den Burger, om, te midden van de tegen elkander
aanhortende Staatsinrigtingen en Staatsbefluiten , niet te
dwaalen.
Vervolgens zet zich de Opfleller, om de Vraag, wat Oproer
is? te beantwoorden. Dit gedaan, en het alzins wraakbaare
daar van getoond hebbende , komt by tot de inoeilyker bepaa.
ling van 't geen Op/land is, in onderfcheiding van Oproer (*),
met byvoeging van eene bepaaling , in welke gevallen een
Op/land rechtmaatig mag heeren. IIier fielt by de vier vol
„ i. Wanneer de hooge Overheid, wie-gend
gevallen.
„ die moge verbeelden, tegen haare Inftruétie zodanig handelt,
,, dat de Burgerflaat of Maatfchappye hier door zichtbaarlyk
„ in lyden geraakt, of derzelver Rechten verkort worden , en
„ wanneer deeze verkeerde handeiwyze die Overheid , langs
„ confiitutioneele wegen , in behoorlyke termen , by herhaalin„ ge, te vergeefsch onder 't oog zyn gebragt, door ben, die
„ dit lyden onmiddelyk of by gevold tre king ondergaan.
2. Wanneer de Wetgeevende Macht zodanige Wetten vast„ ílelt waar by deszelfs macht en onafhanglykheid vergroot
„ wordt , tegen het belang en welvaaren des Volks, die de.
„ zelve eerbiedigen moeten , naa dat dit Volk alle wettige
„ middelen te vergeefsch heeft aangewend om de invoering
„ dier Wetten te voorkomen, of derzelver fchadelyke uitvoering af te wenden. 3. Wanneer de Wethouderfchap al.
„ le zulke Wetten verwaarloost, welke ingericht zyn om hun
„ zelven te bepaalen in willekeurige handelingen, ter nunner
„ verheffinge en ter vernedering van de overige Leden der
„ Maatfchappye, wanneer deezen te vergeefsch hunne billyke
,, klagten behoorlyk hebben ingebragt. — 4. Wanneer de
„ Overheid de raadgeevingen en ontwerpen , ter verbeteringe
„ der Staatsgefteldheid , op eene behoorlyke en lecente ma,, nier, door de Meerderheid van het waare belangryke en deel„ heemende Volk ingebrag , by aanhoudenheid verfmaadt
„ en verwaarloost , zonder dat Volk voldoende reden te
gee( Wv hebben, hier hoven , bl. ai, de Tafereelen van de Staatsnnawenleling in Frankryk beoordeelende , bl. 3a de Onderfcheiding van Oproer en
Opftand , daar breeder ontwikkeld, opgeaeeven , en wyzen onzen Leezez
+Igrwaards,of liever tot de zo meesterlyk gefchreevene loleidiag.
„
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, geeven , waarom zy in die Voordragten niet konden be.
willigen."
Hier aan hegt de Opfleller de Voordragt van een twintigtal Staatkundige Vraagen, tot dit einde , in den Jaare 178$,
gedaan. Te regt merkt de Opsteller van her Voorberigt op.
„ Hoewel nu , door de groote verandering van zaaken, en
„ de gefleldheid der tegenwoordige provifroneele Regeering, 'er
„ Stellingen en Vraagen in voorkomen, welke thans van zo
„ veel aangelegenheids niet zyn als onder de voorige Orga :ifatie
,, van Regeering; zo blyven 'er egter nog al een genoegzaam
„ aantal over, welke nu en ten allen tyde nuttig, en daarom
de aandagt van Burgers en Beftuurders wel waardig zyn,
„ en uit dien hoofde de Publiciteit nog verdienen ; at ware
„ het dan ook voornaawlyk, om te doen zien, dat alle de voo„ rige 5taaten, en inzonderheid die van Vriesland, de verne„ derde Patriotten meer hebben vervolgd , om haar eigen
„ Iloogrnoed en GPraakzuot te voldoen, dan om de rust, vrede en eensgezindheid , te doen herleeven , welke zo hoog
„ noodig is om ons Land te beveiligen voor buitenlandsch ge
inwendig te doen bloeijen."
-„weld,n
Het bepaald oogpunt , waar uit alle die Staatkundige Vraagen moeten befchouwd worden, met alle befcheidenheid aan•
geweezen hebbende , hegt de Uitgeever aan dit Fragment
Bene Lyst der Gevangenen, welke , om vermoede 117isdaaiiee tegen den Staat, op het Blokhuis te Leeuwarden zyn gezet, en,
vaa van de 11,nnestie uitbe/looten te zyn, aldaar Proces tegen den
Procureur Gencraal hebben gevoerd benevens derzelver
Befrhuldigingen, en de daar op gevolgde Sententien, na de orde
des tyds.
Ons hiaat voor, dergelyk eene loste gedrukte Lyst gezien te
hebben. Deeze Lyst komt ons egter veel Exacter voor, en is
zeer eigenaartig hier bygevoegd , om te beter bewaard te worden.
Vrymoedige -lanfpraak van eer en Bataaffchen AVysgeer aan het
verlicht en denkend gedeelte zyner Landgenooten. Symb. Non
omnibus dormio. Te Rotterdam, by J. Holfleyn, 1 795. In
gr. 8vo. 24 bl.
ces Wysgeer,, zo als hy zich noemt, toont in dit Stuks D
ken veel Gematigdheid en Welmeenendheid; en , eigenlyk niet voorhebbende de Na ie zelf te verlichten, tracht hy,
-

volgends den titel, het reeds verlicht en denkend gedeelte derzelve aan te fpooren om Verlichting te verfpreiden, en daar
door eendragt en eensgezindheid , als uitmaakende het geluk
der Maatfchappye, en de [lerkte van het Land, te bevorderen.
Een waarlylt pryslyk oogmerk ; doch wy hebben in deeze
Aanfpraak niets gevonden dat nieuw, maar veel dat by veelera
te vinden is.

IJ t
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lIet teaare Wezen van het hristendom , volgens de uitfpraakert
van ,fezus en zys2 /ipc telen , door COR ELLS ROGGE., Leer.
aar der. Remonfirante,a, te Berckel (thans te Leiden. Te Rotterdam, by J. Meyer, ily.}• In gr. 8vo. 221 bl.
7ndien wy ons niet bedriegen, heeft, llegts voor weinige jaa.
1 ren, de zeer verdienftelyke Nederlandfche Maatfchappy:
Tot Nut van het algemeen, eere Prys vraag uirgefchreeven, over
het volwigtig Onderwerp , in den titel deezes Boes vermeld;
doch, om redenen , haar daar toe beweegende, aan geene der
ingekoomene Antwoorden den Eereprys toegeweezen. Sints
dien tyd wierdt meer dan ééne Verhandeling in 't licht gegeeven, door derzelver Opstellers , niet aankondiging dat zy na
den Prys gedongen hadden. Waarfchynly{ is dir iusgelyks het
eval ten opzigte van het Gefchrift van den 12exaar ,to ;GE,
oewel hy, zo min in de Inleiding als elders, des geene melding maake. De Vraag na het waare Weezen van het Chris.
tendom is eenigzins duister, althans dubbelzinnig, en aan ver
opvattingen onderhevig. En dit , veelligt, zal de-fchilend
reden geweest zyn , waarom de Keurmeesters der Maatfchap.
}eye, om het wyd uit een loopende in de Antwoorden , getanden hebben geoordeeld , het Eeregoud en Zilver te rug te
houden. Naar ons oordeel , zo als wy de Vraag begrypen ,
hebben de Uitfchryvers alleenlyk verlangd te veeeten, wat het
zy, 't geen in den Christlyken Godsdienst den boventoon llaa;
dat geen, waarop CHGISTOS en de Apostelen hebben aangedrongen , als iets , 't welk in tienen belyder derwyze wordt vereitilt, dat hy, hetzelve bezittende, een Christen mag genoemd
worden, doch, daar van ontbloot zynde , op dien naam geene
aanfpraak heeft; terwyl, zonder die aanfpraak te verliezen,
hein de • veyheid wordt gelaaten, om, in zoturnige ltukkett, op
deeze of op geene wyze te denken of te handelen. Het Ge
Leeraar ROGGE wykt eenigzins af van-fchritvandeBug
deeze onderftelde bedoelinge; kunnende hetzelve meer den naam
voeren van een ontwerp of kort begrip van Christlyke God.
geleerdheid en Zedekunde, dan van een onderzoek omtrent die
ééne groote en voornaame hoofdbedoeling. Met dit alles be.
fchouwen wy het Werkje als nuttig, en ten hoogilen leezenswaar.
dig, voor de zodanigen, die hunne begrippen omtrent de leere
van 't Euangelium op de eigen woorden der eer(le Verkondigers wenfchen te bouwen; en in de redekavelinge, daar uit af
gezond verfland , met gemaatigdheid en befcheidenheid-gelid.
gepaard, verlangen. Vuurig wenfchen wy , dat veelen onzer
Landgenooten met den afgegeeven arbeid des Leidfchen Leer.
aars hun voordeel mogen doen; 't welk, by eene onpartydige
en aandagtige leezing, niet zal kunnen ujtblyveu.

M. STUART, REDENVOERING.
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Redevoering ter veering van allen nadeeligen invloed eener zwaar

-moedignkwyzvrhtelNudMafcizpy

tot Nut van 't Algemeen , uitgefproken by gelegenheid der
derde Verjaaring van derzelver Utrechtjihe Departement, gevierd den 17den van .Bloeimaand 1793 , door den daar toe
benoemden Lóorzitter M. STUARI. Uitgegeven door het Utrechtfche Departement. Te Utrecht , by G. T. van Paddenburg
en Zoon, 1795• In gr. 8vo. 46 bl.
onzen Landgenooten, door zyne
e kundige Burger
zo wel bewerkte RL meinfche Ge/chiedenis, zo gun(tig be.
1D
kend , beredeneert, in deeze Redevoering , de volgende drie
STUART,

flueken. r.) Wyst hy aan , dat het onzekere het kenmerk van
al het toekomende is; dat echter 2.) niets zonder uitwerking
blyft , en dat 3.) onze verplichtingen geenszins afhangen van
onze gebrekkige berekeningen van derzelver nuttige gevolgen.
Deeze flellingen gebruikt hy , met toepasfrng op de Maat.
fchappy tot Nut van 't Algemeen, om den moed der Leden
van dat Genootfchap op te beuren en te verlevendigen , door
hen op den zeer waarfchynlyken goeden uitlag hunner poogi.n.
gen te doen heopen, daar by hen tot het reeds geftichte nut
terugge wyst. Waarom STUART, die deeze Verhandeling
aan de beoordeeliug der Maatfchappye had onderworpen., goed.
gevonden heeft, dezelve niet door deeze ,maar door het Utrechtfche Departement, te laaten uitgeeven, weeten wy niet. Genoeg i het, voor alle Voorftanderen dier Maatfchappye, dat
deeze Redevoering het licht ziet ; dewyl ze , zo wel in als'
buiten dezelve, niets anders dan goed kan doen.

Verhandeliyig over de Praag: Welke zyn de best gefchikte uzidde.
len om het nog hee.fchend 'ooroordeel tegen pie iWaatfchappy,
tot Nut van 't Algemeen, weck te neenaen? Met eenti Voorrede
aan alle Nederlanders, byzonder aan alle Leden der gemelde
Maatfchappy, onder de Zinfpreuk: ten Nutte van 't Algemeen. Te 4mflerdane , by 1 I. Keyzer, 1795. In gr. 8vo.
87 bl. behalven de Voorrede.
-

e zich niet noemende Schrvver, (fchoon by zich wel wil
D
bekend maaken aan des belangneemenden, ; deezer Verhandeling berigt ons, in de Voorrrue, ( die
bi. beflaat,)
21

dat by op de bovengemelde opgegeevene Vraag der Maatichappy , tot Nut van 't fIlgeineen , e. r! Antwoord had ingeleverd, het welk, fchoon het geoordeeld werd reele goede zaaken te bevatten , die eene lofelyke melding verdienden, echter
niet bekroond werd. Evenwel oordeelde hy deeze Verbande•
tug zo belangryk te zyn, dat hy befoot, dezelve he licht
t®
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te doen zien. Wy zullen de Voorrede daar laaten , (die vee.•
len mooglyk vry knorrig zal voorkomen,) als meest byzonderheden en critiques bevattende , dle 't beter ware geweest,
in eene Departements- Vergadering, (daar ieder Lid niet alleen
veyheid heeft, maar zelfs verzogt word, zyne aanmerkingen,
vooral op de punten van befchryving, en dus ook van Prys.
vraag en , voor ce Hellen,) voor' te draagen , dan ze door den Druk,
byzorider als men de Vooroordeelen weg wil neemen, gemeen
te maaken. De Verhandeling zelve is zeer wel opgefleld,
hoewel ons het laatttegedeelte, over de Wegneeming der Voor
niet zo wel voldoet, als de Opgave der Vooroor -ordeln,
zelve • en de Ongegrondheid daar van. Wy zouden,-deln
uit dien hoofde, met den Schryver, gaarne gezien hebben, dat,
by den welverdiender lof, aan deeze Verhandeling, op de Algeme,ene Vergadering, gegeeven , gevoegd waren geworden
nadere bepaalingen, ophelderingen en aanwyzingen van en om.
trend het gebreklyke, dat men, in deeze Verhandeling, meende te vinden: dan had de Schryver mooglyk gelegenheid ge
zich daar naar te richten; en wy hadden dus eene vol -had,
Verhandeling, over dit belangryk onderwerp, mogen-ledigr
verwagten. Ten minflen, indien deeze Redevoering door de
Maatfchappy ware uitgegeeven , zoude men een meer zuiver
ren íly1 en mindere drukfouten ontvangen hebben.
Faderlandfche Kindervreugd, vertoond in agt Kunstplanten, met
toepaslyke Gedichtjes. Te 4Imflerdam, by Kuiper, van Vliet
en t:en Brink, 1794. In 8vo. 25 bl.

en niet onaangenaam Gefchenk voor de Jeugd. In
zulke Stukjes moet men niet veel Dichtkunst verwagten;
genoeg is het, als zy den Kinderen geene kwaade indrukken
geeven, hun tydkorting en vermaak, en den Autheur en Boek=
verkooper eenig voordeel, verfchaffen. Dan beantwoorden
gy immers aan hunne betlemming?
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LETTER- OEFENINGEN.
flardrykskunde des Bybels, door YSBRAND VAN HAMELSVELD. Vyfde Deel. Te 4mflerdanz, by J. Allart, '.94.
In gr. 8vo. 490 bl.
deeze Bye geleerde .en yverige
D
belfche llardrykskairzde met het Zesde Deel willende
fluiten, deelt, in dit Vyfde Deel, i) de Befchryving of
VAN HAMELSVELD,

Lyst van eenige Steden des Joodfchen Lands mede , die

in de 4okryfe boeken , JosEFVS , enz. voorkomen.

2) Een kort bericht van de laatere veranderingen in de
landverdeeling van Palestina; en Schets' bán den tegen
van dat _Land', en deszelfs béw?oners.-wordigcntéflaz
3) Een onderzoek naar de ligging van het Pàradys.' 4) De
eerfle Wóonplaatfen der -4ardsvaderen, na 'den Zonvloed
5) De Oorfpróig der Volken, volgens IfOSES.' 6) ',Dé
Wjloonp iantfen'van ABRAHAM en zyne Voorvaderen, vóór
's mans komtie in Kanarizi. Eindelyk, in .vyf byzondere
Hoofditukken, een gedeelte der uitfieenzfche i1ardrykskuszde
an den Bybel, in het byzonder, als r) Fenicië. 2)' Sy rië. 3) Ammonilen, Moabiten, en de Zwervende Stammei
in de Woestyn van Syrië. 4) De Volken , welken telt
Zuiden 'van Palcestintz, in het ,Steenachtig Arr b e, de .na
buurcri der Israëliten geweest zyn; Edomiten, 17nálekiten, enz., , e i 5) ' De Fili/lynen , woonende ten Westen
der Israeliten. ;Dit Deel ,verdient dezelfde goedkeuring,
met welke wy meermaalen van dit Werk gefproken hebten bewyze daar vin zullen wy 'er eenigé berichben, ten
ten uit overneemen wegens Tyrus, welëer bet' Tooneel
van een onmeetelyken Handel en Scheepvaart, de Wieg
der Kunften "en Weetenfcháppen , en het Vaderlànd vàn
misfchien het nyvrigst en werkzaamst Volk, dat ooit op
den aardbodem geleefd heeft.
„ De naam Tyrus is duidlyk dezelfde iet dien van
Sor
Zor, gelyk by in het Hebreeuwsch luidt, en Sur
af Sour, die nog heden in gebruik is, trouwens, de ouden hebben dien ook Sara of Sarra uitgedrukt. Zor
betekent by de Hebreën eene rots of fieenklip, en deze
naai
Q
i.ETT, 1795 • Pio. 6 .
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naam is aan de Stad gegceven, om de rotzen of klip
daar op de kust in menigte vindt. Ezz--pen,dim
CUIEL doelt 'er op met Bene woordfpeeling , 'Ezech.
XXVI. 4. Ik zal Tyrus to eene gladde Steenrotze maahen. Andere naamsafleidingen vindt men by BACHI NE , III .Deel. II .Stuk. bl. 378.
„ De Stad was, van de zyde van Palestina, de eerfle
Stad van Fenicië; gelegen aan den voet van den Antili
niet verre van de plaats, waar de rivier Kafirzir-bano,
in Zee valt. In de oude Landkaarten van Palcestina ziet
men ze verfchillende geplaatst, in fommigen op het vaste
Land, in anderen op een Eiland, en weder in anderen op
een Schier - eiland, het welk door eene landëngte aan de
vaste kust verbonden is. De reden hier van is in de gefchiedenis van Tyrus te zoeken, volgens welke men Pa!dTyrus, of Oud -Tyrus, wel moet onderscheiden van het
jongere Tyrus. Men is. wel niet eens, of de Stad op het
iland niet in de daad de oudfte zy, maar dat derzelver
inwopners, toen zy hun te klein werdt, de Stad op het
vaste Land, tegen over het Eiland, hebben aangelegd,
en derwaards alle pracht en vermogen overgebragt hebben; doch hoe dit zy, Pale-Tyrus, of het Oude Tyrus,
is de naam der Stad op het vaste Land; doch deze van
NEBUCAANEZAR belegerd wordende., veeeken de inwooners naar het Eiland, het welk die Vorst, fchoon by de
Stad op het vaste Land innam en verwoestte,• niet kon ver
Stad op liet. Eiland Nieuw -mestrn;uwd
genoemd, of enkel Tyrus, tot dat ALEXANDER de-Tyrus
Groote ; deze willende te. onderbrengen , de zeeëngte ,
welke. liet Eiland van liet vaste Land fcheidde , gevuld
heeft roet eenen dam , gemaakt van de puinhoopen van
het. Oude Tyrus , waar door die Zeeëngte in eene Landëngte is veranderd geworden. Dus ziet men., hoe Tyrus
op de Kaarten kan vertoond worden als Bene Stad op liet
vaste Land, op het Eiland, en op een Schier - eiland.
„ Wanneer Tyrus gefliciit zy, en door Wien, is onbekend; zy is zeker eene oude Stad, ,hef. XXIII. 7. en
mei. heeft oenigen tyd getwist, of aan haar 4 clan aan
Zidon, de eer der oudheid moest worden toegekend. —
Doch , deze twist is thans lang uitgemaakt; .wy weeten
met genoegzaamc zekerheid, dat Tyrus eene Volkplanting is der Zidoniërs. Van de Zidoniërs gewaagt
reéds HOMERUS,, die komen ook in de boeken van MosEs
voor, maar geen van beide deze aéloude Schryvers maakt
ee-
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Benig gewag van Tyrus; een bewys, dat deze Stad in
hunnen tyd nog geen beflaan hadt. Volgends de rekening van JOSEFUS (*) is Tyrus gefcicht 24o jaaren vádr
den Tempelbouw van SALOMO, het welk omtrent overeenkomt met de tyden van den Richter GIDEON . Ook
wordt Tyrus uitdruklyk Zidons Dochter, dat is, Bene.
Volkplanting van Zidon, genoemd, 5ef. XXIII: I2. Het
is waar, dat 'er, lof. XIX: zg, onder de Steden van At
voorkomt eene met den naam, in de gewoone vertaaling,
van de, vaste Stad Tyrus; doch deze is niet de Stad Tyrus, die naderhand zoo vermaard is geworden , zelve,
maar eene bergvesting, op Gene rots.
„ Tyrus zelve behoorde, zoo min als Zidon:, tot de
plaatfen, welke de Israëlitcn bemagtigd hebben, als zynde buiten de grenzen van het eigenl y ke Kanaän gelegen;

doch de Stad en Naare Inwooners hebben doorgaands eene
goede nabuurfchap onderhouden niet de Israëliten, fchoon
nu en dan deze vriendfchap fchynt afgebroken geweest te
zyn, ten minften Pf. LXXXIII: 8. worden de inwooners
van Tyrus ook genoemd onder de Volken van het groot
Bondgenootfchap , het welk zich tegen DAVID, in . het
begin zyner regeering, verëenigde, op het welk toch de
inhoud van dezen Pfalra , naar alle waarfchynlykheid,
behoort. Doch, na de overwinningen, door DAVID
behaald, fchynt de goede nabuurschap herfteld te z y n,
en veranderde dra in eene byzon Jere vriendfch^ a ptusfcher4
.

T p

DAVID en HIRAM, Koning van Tyrus.
VK y moeten
ons hier over te min verwonderen , dewyl de belangen
der beide Volken zulke goede nabuurfchap en _ verfiándhouding vorderden; wy vinden dit opgehelderd door een
merkwaardig voorbeeld, Hand XII: 20 : HEFODES ANTIPAS, Koning der Jooden, was ten hoogften misnoegd
op de Tyriërs en Zidoniërs, welke van hunnen kant alles
aanwendden, om dien Vorst te bevreedigen, en voldoe
te bezorgen, overmids, zegt de gefchiedenis, hun-nig
land uit het Joodfche land gefpysd wendt. -- Te wee-.
ten, de fmalle Zeekust van Fcnicië leverde geen ge
levensmiddelen op voor de talryke inwoo--noegzam
.

ners der handeifteden Tyrus en Zidan, terwyl de Israëli ten de vruchten van hunnen Vee- en Landbouw daar te gen aan hun het best flyten konden.
Dus zien wy
ook, waarom het leveren van Bouwfloffen tot den. Tempel .
(*) 4nt. Suds VII.I. 3. 1.
.
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pel, welke die van Tyrus van Libanons gebergte, enz,
aanvoerden, door SALOMO met Benen goeden voorraad
van Koorn en Olie vergolden werdt, i Kon. V. Ook
leverden die van Tyrus en Zidon de bouwftoffen tot
den tweeden Tempel, Ezra III: 7. Insgelyks bragten
de Tyriërs Visch en andere Koopwaaren op de Markten
te ,erufakm , Ne/i. XIII: 16.
„Het is algemeen bekend, hoe grooten en uitgeftrekten
Koophandel die van Tyrus gedreven hebben ; daar was
de Markt der Volken; de algemeene Stapelplaats van de
Kooplieden der gcheele toen bekende Waereld, Ezech.
XXVII: 3, welk geheele hoofdhuk ons een denkbeeld
geeft van alle de voornaamfte Volken en Plaatzen , op
en met welken de Tyriërs handelden.
„ Hoe magtig Tyrus op de Middelandfclie Zee en in
liet Westen geweest zy, is genoeg bekend. Karthago,
Utica en Kadix , Volkplantingen der 'I yriërs, zyn 'er
beroemde gedenktekenen van. Men weet, dat die Stad
Naare Scheepvaart tot in den Oceaan, ten Noorden tot
voorby Engeland, en ten Zuiden tot voorby de Kanari.
fehe Eilanden, uitftrekte. Haare gemeenfchap met het
Oosten, fchoon minder bekend, was niet min aanmerk
Eilanden Tyrus en fradus (thans Barhain,-lyk(*);de
in de Perfifche golf) de Steden Faran en Phenicunz
Oppidum , aan de Roode Zee, die reeds ten tyde der
Grieken vernield waren, bewyzen , dat de Tyriërs zedert langen tyd de .Irabifche en Indifche Zeeën bevoeren, enz.
„ Byzonder heeft de uitvinding der purperkleur de
7'yriérs vermaard gemaakt, met welken zy Lakens en
zyden Stoffen plagten te verwen, het welk in oude dagen eene Koninglyke dragt was. Deze verw werdt bereid uit het bloed der puiiperf ak , die eeniglyk in de
Zee by Tyrus gevonden werdt; de wyze dezer bereidin
befchryft LUNDIUS oodfche Hell/gd. I Deel, bl 16 en 17.
die ook meent, dat het Scharlaken, naar ditzelfde 7'y
ras., Sarra benoemd is, zoo veel als Laken van Sarra,
(^

of
(•) De reden daar van vindt men in ROBERTSON'S Cefchied.

kundig Onderzoek, wegens de kennis die de Ouden van Indië
- hadden, bL 14; welk Werk by den Uitgeever deezer Letter

oefeningen, J. YNTEMA, en A. LOOSJES Pz., te bekomen is.
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of Tyrus, hebbende men de beide kleuren, Purper en
Scharlaken, fomtyds by de Ouden verwisfeld.
Door dezen Koophandel werdt Tyrus ryk en . magtig; de buizen der Stad waren groot en fchoon, en hadden, volgens STRABO , 3 en 4 verdiepingen: Zacli. IX:
3. zegt, „ dat Tyrus het zilver vergaderd hadt, als het
„ ftof,, en het goud , als het flyk der flraaten." De
Dochter, dat is, de Burgery van Tyrus, heet de rykjtc
der Yolken , Pf. XLV: i3. „ Haare Kooplieden waren
Vorften , en haare Handelaaren de heerlykílen in den
lande ," ,'ef XXIII: 8. Zy beroemde zich, met één
woord, te recht: ik ben volgnaakt in Schoonheid, Ezech.
XXVII: 3.. Zodanige voorfpoed bragt, gelyk het gaat,
weelde en dartelheid te wege, gep aard met trotschheid
en hoogmoed, welk. één en ander door de Profeeten, haar
te last gelegd wordt, maar ook, in vervolg van tyd, eene bedreiging van Godlyke oordeelen. Men beeft meer dan ééne
voorzegging nop ens de lotgevalleta van deze beroemde
Kooptlad, by de Profeeten. ,Ier. XXVIII: 3. voorzeide,
dat deze Stad zich aan NEBUCADNEZAR , den Koning
van Babel, zou moeten onderwerpen. Ye!: XXIII. voor
ondergang , en Ezech. XXIX: i8.-Ipeltharngfc
heeft zelfs deze byzonderheid , dat de belegering ongemeen lang zou duuren, zonder dat de Baby1 niérs eenigen
loon zouden hebben van, hunnen dienst. Dit is gebeurd. JoSEFUS (*) verhaalt, Uit FILOSTRATUS, „ dat NEBUCAD„ NEZAR de Stad Tyrus belegerd heeft , geduurende den
„ tyd van dertien jaaren : als daar de Koning ITHOBAAL
Doch hier in_ fchynen JESAIA. en EzE„ regeerde."
CHIéL te verfchillen, dat volgens JESAIA , na een tydsverloop van 7O jaaren, de Stad uit haare verwoesting weder zal herryzen, ,7el.' XXIII: ir„ terwyl Ezech. XXVI:
14, ai, haar eene eeuwige verwoesting bedrei gt..
De gefchiedenis heeft dit opgehelderd, ei den fchynflryd
weggenomen. Palo-Tyrus, door NEBUCADNEZAR verwoest,
is nooit weder opgekomen, maar de Inwooners hadden,
gelyk men verhaalt, geduurende de belegering, hunne
beste goederen op het Eiland geborgen, en lieten einde
ledige huizen en gebeukte Stad aan de Babylo--lykde
Dit Nieuwe Tyrus op het Eiland herhaalde
aziërs,
zich in de daad, onder de PerJJche alleenhe rfching, tot
dat
(') 4nt. 7ud. X. u.
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dat ALEXANDER de Groote, na, met ongelooflyke moeite
en kosten, door eenen dam, het Eiland met het vaste
land vereenigd te hebben, zich, na Bene belegering van
7 maanden , ook van Tyrus op het Eiland meester maakte, en dus den ondergang der Stad voltooide. Evenwel,
de voordeelige gelegenheid der Stad, de Scheepvaart en
de Vislchery der pu perflakken, deedt nogmaals de Inwooners van Tyrus het hoofd boven Naalen , en weder
Benen aanmerkelyken bloeifland herneemen, welken zy
nog eeuwen naderhand genoten heeft.
„ In het Nieuwe Testament is de Stad ook bekend; en
fchoon de Heiland der Waereld niet gelezen wordt
haar ooit bezogt te hebben, is by evenwel in naare nabuurfchap geweest, en heeft daar dat wonder verricht aan
de Dochter eener Fenicifche of Kananeefche Vrouw, het
kve1k wy Matth. XV: 2t, en Marc. VII: 24, lezen.
EUGESIPPUS verhaalt, dat, in zynen tyd (Ao. 1040.)
even buiten de Stad , een Marmerpeen vertoond werdt,
op welken '.jEsus, ten dien tyde, zou gezeten hebben;
doch dien de Franken, geduurende den Heiligen Oor
hebben weggevoerd. Hoe het zy, reeds vroeg-Iog,
vinden wy Christenen in Tj'rus, Handel. XXI: 3-6,
die in de vervolgingen der Heidenen tegen de Christenen gedeeld he ben , volgens EUSEBIUS.' In volgen
Eeuwen was zy een Bisdom, daarna een Aardsbis--de
dom.
„ De Stad werdt, in 't ,Jaar 636, door de Arabieren
veroverd; in het Jaar 1112 wordt zy door den Christen Koning van erufcilc;a, BOUDEWYN, vyf maanden
lang vergeefs belegerd ; maar twaalf jaaren daarna , in
het Jaar 1124, bemagtigd, en zoo verdeeld, dat de Kohing van e rif alen twee derde , maar de Republiek
1/enctië een derde deel bezitten zou. Toen werdt de
Stad ook, tot een Aardsbisdom verheven, welks Zetel,
onder meer anderen, bekleed heeft `WILHELMUS, daarorg
TYRIUS gehvnaamd, de vermaarde Schryver van de zogenaamde .Heilige Oorlogen. Ingevolge het bericht van
dezen Scliryver , aangaande den toeftand der Stad, in
zynen turd , wad dezelve aan den Zeekant genoegzaam
tjatuu?ly? rr w;-ze beveiligd, door de menigte der blinde
klippen die ze 1chier ongenaakbaar maakten, voor die,
we?ke van ':et vaarwater g .ene gen ,egzaame kennisre hadden; doch zy was, daar benevens, aan die zyde, met
eencri dubbelen muur omringd; van afstand tot afpand verIterkt

AARDRYKSKUNTL DES EYRELS. 23I

ttcrkt met toorens; en aan de landzyde, ten Oosten, met
eenen drie dubbelen muur, voorzien van toorens , van
Bene verwonderingswaardige hoogte en dikte, zeer digs
by elkanderen geplaatst. Aan de Noordzyde was de
Haven binnen de Stads muur belloten; hebkende eene
naauwe opening, tusfchen twee toorens, waarin de Schepen zeer veilig waren. In het Jaar i 187 belegerde SALADIN de Stad , maar kon ze niet veroveren; maar in
het Jaar 1287 gelukte het den Sultan van Egypte haar
te bemagtigen, wanneer zy ook geheel verwoest is geworden. Zy heeft onder de Osrannifehe heerfchappy
wel gepoogd zich te herflellen; de Drufifche Emir FARTIREDDIN hadt 'er zelfs een Paleis voor zich gebouwd;
maar zy is in dat verval verzonken gebleven, waarin zy
thans list. MAUNDRELL zegt, dat 'er thans bima
geen en geheel huis te vinden is; dat de Inwooners
zeer arm zyn, en van den Vischvangst leven. K0RN. DE
BRUIN vondt aldaar. nog 12 of 14 flegte huizen, door
Tarken en Arabieren bewoond, die geen ander heftaan
hadden dan van den Vischvangst: deze en andere Reizigers merken te recht aan, dat hier in een tastbaar bewys ligt , dat God zyn gefproken woord over Tyrus
vervuld hebbe; zeggende: Ik zal u manaken tot cone
gladde Stcenrotze : gy zult zyn tot uitfpreitlinge der netten. „ Geene beroemde Stad der Oudheid, fchryft
HASSELQUIST, (in zyne Reize, D. I. bl. 219.) uitgezonderd 1'roye , is zoo ten eenemaale verwoest als deze ;
want deze voormaals koopryke en blóeijende Stad, die
de Koningin der Steden heeten mogt, is nu in een ellendig Dorp van eenige geringe hutten veranderd; waarin
naauwelyks tien , zoo 7urkfehe als Christen, Inwooners
zyn, die Hechts van den Vischvangst leven. Daar zyn
hier en daar nog Rukken van gebroken muuren overgebleven, tot gedenktekenen, dat zy voormaals zeer prachtige gebouwen geweest zyn." Hy zag 'er verfcheidene
zeer fchoone Marmeren Porfier- en Gramet-Steenen onder.
En ten opzichte van den Tyrifchen Handel , meld een
filer nieuwfte Reizigers, wiens befchryving deezer 'plaatze
de Heer VAN HAMELSVELD geheel opgeeft, namenlyk
VOLNEY : „ In plaats van dien ouden,, zoo werkzaamen en zoo uitgeflrekten handel, dryft Sour, tot den
staat van een ellendig Dorp vernederd , thans geenen
handel meer, dan alleen den uitvoer van eenige Zakken Graanen en Katoenen Lynwaden, en heeft tot eenigflen
Q4
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en handelaar Benen Griekfchen Faftoor,, in dienst der
ranfchen van Saide , die naauwlyks zoo veel wint, dat
by zyn gezin kan doen beltaan." Intusfchen zoeken de
Franfche Koopvaardyfchepen des Winters hier eene vei
te 1Ikra noch Saide kunnen yin--IigeHavn,dzy
^

deli.

Nagelaten Leerredenen van G. J. ZOLLIKOFER, Predikant der Euangelisch - Hervormde Gemeente te Leipzig. Ir, het Nederduitsch vertaald. .dbtfle Stuk. Te
f!mJlerdam; by de Erven P. Meyer en G. Warnars,
1 794. In gr. 8vo. 271 bi.

Leerredenen, hier afgegeeven, zyn vol
voorafgegaan. Niets-komenglyfrtid
anders, dan het reeds meermaalen gezegde herhaalen,
zouden wy doen, indien wy van nieuws een oordeel gingen vellen., Elf Leerredenen zyn in deezen bondel begreepen. Ten blyke voor de bezitters van de voorgaande
Stukken, dat ook dit Agtfte koopens- en leezenswaardig
is, willen wy ons de moeite der overfchryvin gge van de
Opfchriften getroosten; zy zyn de volgende: Bepaaling
der denkbeelden van het Menfchelyk geluk. Naauwkeurigér bepaaling der denkbeelden van 't geen gewoonlyk verheven en g ering, groot en klein, genoemd wordt. Het
ondcrfclieid tusfchen welvaart en geluk. Befchouwing
der hroimen van liet Menfchelyk geluk. De geneugten
der Deugd. Oorzaaketi , waarom veele deugdzaame Menfchén zo weinig genoegen genieten. Het gedrag van een
vroom Mensch in voorspoed en in tegenfpoed. , Waarom
xieeft 'er niet meerder geluk onder ons plaats? Oorzaaken
van het gebrek aan geluk onder de Menfchen , in twee
Leerredenen. Het Heilig Avondmaal een Christelyk
Vreugdemaal. - Zo wel als de onze, twyfelen wy niet, of
ook des Leezers aandagt zal , by het doorloopen van
deeze Lyst , flraks by de derde Leerrede zich bepaalen... Gegrónd is de opmerking, waar mede de Rcdenaa^
zyn Vertoog over dit onderwerp aanvangt. „ Indien ik,'
iéhryft hy, „ het onderfcheid van eenige weinige woorden eri der zitaken, daar mede aangeduid, die in alle
,; taalcn meer of min verwisfelen , en als van tienerlei
betekenis gebruikt worden , voor u zeer duidelyk ets
aewi tig tnaaksena kan; zou ik, thyiis oordeels, zeer veel

Z

01^LIKOPER 'S

„ tot

0. J. Z0LLïK0FLR, NAGEL , LE KREDENEN. 233

„ tot uwe zedelyke verbetering en tot uw geluk toego„ bragt hebben." De woorden, door ZOLLIKOFER bedoeld, zyn hoarfpoed en Geluk, Tegenfpoed en Ongeluk,
T7oorfpoedig en Gelukkig, Rarrpfpoedig en ellendig. Niet
ongevallig, verbeelden wy Oils, zal veelen onzer Leezeren zyn, eene korte opgave van de wyze op welke de
waardige Leeraar zyne toehoorders over liet volwigtig
onderwerp onderhouden hebbe, om een fchadelyk wanbegrip in veeler gemoederen te keer te gaan.
koorfpoed is het ruim bezit en genot van alle zodanige
goederen , welke op het Lichaam een genoeglyken invloed kunnen oefenen. Rampfpoed is het tegengeltelde van
zulk een bezit of genot. — Geluk en Ellende is de Raat
van genoègen of van ongenoegen, van tevredenheid of
ontevreden ieid, in welken zich de Mensch naar do Ziel
bevindt. Op deeze bepaaling bouwt ZOLLIKOFER de vol
Stellingen : Voorfpoed en Rampfpoed is iets, dat-gend
buiten ons ; Geluk en Ellende iets, dat in ons is. Voor
hangen niet altoos; en nooit ant--ipoednRamf
fchelyk, van ons zelven, van ons eigen willen en popgen,
maar van duizend toevallige dingen en omfandighedien,
buiten ons, af: Geluk en Ongeluk daarentegen hangen
grootdeals, hangen eenigermaate gantfchelyk , van ons
zelven af. Voorfpoed en Rampfpoed zyn iets voorbygaande, iets hoogstveranderlyk en vergankelyk: Geluk en
Ongeluk daarentegen zyn veel duurzaamer en beftendiger.
Voorfpoed en Rampfpoed zyn van eerre bepaalde grootte:
het Geluk daarentegen kent geene grenzen; het is voor
vermeerdering en verhooging tot in het oneindige vatbaar. Voorfpoed, eindelyk , is het middel; Geluk is het
eindoogmerk. Uit deeze gronden, welke breeder beredeneerd worden, leidt ZOLLIKOFER de volgende nutte
leeringen . of gevolgen af: Niet ieder een kan voorfpoedig,
maar ieder een kan gelukkig 2}'n. „ Niet ieder een kan
;, gezond,. Rork, fchoon, ryk, magtig, groot worden ;
„ maar ieder een kan naauwkeurig en redelyk leeren denken en oordeelen; ieder een kan de beste dingen leeren
,, willen en zoeken." Voorts : de voorfpoedige is niet
altoos gelukkig, en de rampfpoedige niet altoos ongeluk
kan wel te gelyk geluk--kig:Wydersvofpig
kig zyn, maar by wordt en is zulks niet eeniglyk door de
bezitting van zynen voorfpoed ; de gelukkige daarentegen
heeft den voorfpoed niet noodig tot zyn gelul:; by kan
ook zonder denzelven gelukkig zyn. Eiudelyk : niet
Qde
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de voorfpocd, maar geluk, is liet doelwit, naar 't welk
de Mensch moet ftreeven ; niet de tegenfpoed, maar de
ellende, is het kwaad , dat by niet alle zorgvuldigheid
rennet vermyden en ontvlieden. Deeze is de hoofdinhoud
van liet belangryk Vertoog. Opmerkzaame Leezers zullen

daarin (toffe tot veel naadenken vinden.

Wy wenschtcn wel, dat wy van de Vertaaling even

gun ig konden fpreeken.

Gedachten over het Predikampt in de Gereformeerde Kerk,
en desze ifs rechte iraarneeming , raar de gef eldheid
,'an dezen tyd, daormengd net i?rtn erkingen over ver
Onderwerpen. Behalven de hoorrede, 355 bl.-fc/ilvend
1'e bekomen by vei fcheiden Boekverkopers. In gr. 8vo.

et is reeds voorlang tyd geweest, dat wy deeze
Verhandelingen, of Gedachten, over dit zo gewichtig
Onderwerp, onzen Leezeren aankondigden; maar onvoorziene beletzelen hebben ons hier in verhinderd. Thans
doen wy dit, met zo veel te meer genoegen , on dat
cone herhaalde leezing ons dit Stuk, als zeer belangryk ,
niet alleen voor de Gezindheid der Gereformeerden, en
Name Leeraaren, maar ook voor alle andere Christlyke
Genootfchappen , heeft doen hoogfchatten. De Schryver, zelf een Leeraar, toont, dat by zyn Ambt, door
ernilige en gemoedelyke opmerkingen, in zyn geheelen
omvang heeft leeren kennen; dat onpartydige veymoedig-.
heid, in 't voorfchryven van pligten voor den Leeraar
en zyne Gemeente, en het beoordeeleu van wederzydfche
gebreken en verkeerde opvattingen, zyne pen beftuurd
heeft; en tevens geeft by blyken van menschlievendheid,
c; Christelyke zucht tot veering- van het gebreklyke, en
in plaats itching vnn het noodzáaklyke, om het Leeraarambt, in zvne Gezindheid, van wezenlyk nut te doen
zyn. Ilet Werk is verdeeld in de volgende dertien Afdcelmgen : i.) Over de Waardigheid van het Predik.
ambt an derzciver gronden. 2.) Over de Zwarigheden
van het Predikambt. 3.) Over de Vereischten van eenen
Leeraar. 4.) De Leeraar moet achting en vertrouwen
hebben by het Volk. .) Over de Bezigheden van eenen.
Leernar. 6.) Aanmerkingen over het Prediken. 7.) Over
het Catechir :pus- prediken. 8.) Het prediken over 'sHeilands Lyden, 9.) Over het Catechifeeren. io.) Over
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de nuttiheid van het leezen. ir.) Over de Huisbezoe.
kingen, ia.) Over de Verkeering met de Gemeente;
en 13.) Over de verftandige Behoedzaamheid. -- Alle
gewichtige Onderwerpen, die, met de grootfte naauwkeurigheid, op eerie verftandige wyze hier worden behandeld, en verdienen, van alle Leeraaren niet alleen, maar
zelfs van alle Leeken, die zich het onderwys van, en
de verkeering met, hunne Leeraaren wenfchen ten nutte
te maaken , overwoogen te worden. Gaarne zouden wy
een doorloopend bericht van ieder deezer Verhandelingen
geeven; maar wy vreezen, dat dit voor ons beftek (want
wy zouden niet gaarne iets van all' het fraaije, dat ons
hier voorkomt, willen voorbygaan) te uitgebreid zoude
worden. De Schryver heeft ons ook van deeze moeite ontlast, door zelf den Inhoud van iedere Afdeeling vry breedvoerig en naauwkeurig op te geeven; werwaards wy onzen
Leezer wyzen. Zo verlegen wy fomtyds zyn, om, uit
andere Boeken, die ons ter recenfie worden aangebooden, iets te kiezen dat wy belangryk genoeg achten, om
het, ten dienfte van het leezend Publiek, uit te trekken;
zo verlegen zyn wy , om uit dit fchoon bewerkt Stuk
iets ter proeve van 'sAutheurs fchryf- en denkwyze uit te
kippen. Wy laaten het Boek openvallen, en zie hier
wat de Schryver opgeeft omtrent de Verbetering van het
Catechetisch Onderwys.
„ Om onze Catechizatien op eersen beteren voet te
brengen, moet het Vraaghoek , dat neen in dezelve tot
een l'eidraad gebruikt, hervorming ondergaan. Verflandige
Leeraars zoeken wel, by het volgen van het een of ander boekje, hunne Leerlingen Godsdienst te leeren ..— aIles, dat 'er in voorkomt, tot deszelfs waare eenvoudigheid
brengende, het duistere en onnodige overfiaande, en het
noodzaakelyke en gewigtige naar de vatbaarheid van gemeene verflanden fchikkende ; maar van hoe veel beter
uitwerking zouden hunne poogingen zyn , wanneer het
Vraagboek, dat zy gebruikten, de gronden daartoe legde?
Heeft de Leerling een Onderwysboek in handen, dat
theologisch is, by gewend aan deszelfs klanken, ook, zo
veel by 'er van verftaat , aan de denkbeelden, die daarin
worden opgegeeven. Zet de Onderwyzer alles om, ver
zelve in eene andere gedaante, zoekt hy,-tonhye
met voorbygaan van fcholastyke en te wysgeerige dingen,
de aandagt by het gewigtige alleen te bepaalen , by
heeft altoos het Vraagbeek, dat des Leerlings tweede Bybel
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bel is , tegen zig. Hy zou, veel meer nut kunnen doen,
wanneer zyne Leerlingen een Vraagboek in handen hadden, waarin de waarheid zo wierd voorgefteld, als by
.hun dezelve wenscht te leergin, Welk een verbaazend gei
tal van Chatechizeerboekjes hebben wy in onze Kerk ^?
B-foe veele men doorbladert, men vindt ze, wat het weezen betreft, op dezelfde . leest gefchoeid. De inhoud van
alle is de theologie. Alle zyn het uittrekzels uit het fyithema, naar het welk de Schryver zyne theologie op de
1-iooge Schoole geleerd heeft. In plaats van deeze moesten wy korte en duidelyke Opftellen hebben , waarin de
leere van het Christendom, op eerre wyze, die voor ieder
bevattelyk is, wierdt voorgedraagen. Eene al te verre gedrevene regtzinnigheid is Bene voornaame oorzaak, waar
door de verbetering van het leerboek, vooral deszelfs bekorting, merkelyk wordt belet. Daar door blyven 'er
veele dingen in die ''er uit moesten. Naar maate iemand
ftreng regtzinnig is ; naar maate hy gezet is op de leerftukken , welke de meerderheid in de Kerk gelooft, naar
die maate is hy ook tegen de verkorting van het Vraag
naar die maate is by 'er op gezet, dat het Volk in-boek,
alles , wat tot onze belydenis behoort, worde onderweezen. 'Er zyn, die ook in hun fyfthema regtzinnig zyn,
biaar die te gelyk het daar voor houden dat veele
van die dingen , die in het leers}elfel van onze Kerk begreepen zyn, tot de leere van den Godsdienst niet behooren, en daarom voor den gemeenen man niet zyn: maar
andere begrypen, dat de geheele keten der Godgeleerdbeid de gemeene Leerlingen moet worden voorgelegt, en
daarom in het Vraagboek, dat voor de zulken is gefchikt,
begreepen. Een Vraagboek , waar uit het hoofddeel van
Gods heiluiten en pra:destinatie mist, is by hen niet volle
niet bevattende de geheele Euangelieleer. Wanneer-dig,
het werkverbond en de onmiddelyke toerekening 'er niet
in voorkwamen, zouden zy het niet willen ebruiken. Zo
behouden de g iaagboeken, hoe beknopt ook zamengetrok1 en, in den rond Naare grootte. Daar men, met dezelve
te verkorten, ze zo veel gefchikter ter onderwyzing van
]iet grootst getal van Leerlingen konde maaken. Die
verbetering is vooral in onze Vraagboeken noodig, dat 'er
in dezelve een behoorlyke plaats aan de Christelyke Zedekunde worde gegeewen. Is het Vraaghoek, vaar van
men by de Leerlingen zig bedient, hun Handboek, tot
welhs nader verítand zy, door oplettenheid, nadenken, en
het
^
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het gebruik van andere hulpmiddelen, zig oefenen, daarom
moet het niet alleen de ttellige waarheid, maar ook de
Zedekunde, bevatten. Zonder dat word dezelve geen
voorwerp van hunne oplettenheid en onderzoek. Het is
niet genoeg, dat in een enkel hoofddeel eenige aanleiding worde gégeeven, om ook aan de Zedeleer te denken; maar dezelve moet in het Vraagboek zo veel plaats
beflaan, dat de Onderwyzer gelegenheid heeft, om, . naar
het gewigt van het onderwerp, daar over te handelen;
dat de Leerlingen bezet van deszelfs aanbelang worde
gegeeven; dat zy daar door aanleiding krygen om geen
minder tyd aan de beoefening der Zedeleer, als aan die
des Geloofs, te betteeden. Zulke Vraagboeken beginnen
'er te komen ; dat van den Heer TILANUS, b. v., verdient allen lof. Wordt het veroordeeld van zulken, die
alles voor even noodzaakelyk houden, en geene Menschkunde in hun Onderwys gebruiken; zy, die de leere van
jefus en het fyithema behoorlyk weeten te onderfcheiden, danken daar voor den Opileller, en hoopen, dat de
tyd haast komen zal, op welken men meer dergelyke OpItellen zal ziet te voorfchyn komen. Was de krat der
vooroordeelen nog maar niet zo groot, dat veele, die anders wel zouden willen , zulk een boek in hunne Cate,chizatien niet durven gebruiken, om niet voor onverfchillig omtrent verfcheidene Stukken van de leere der Kerk
-te worden aangezien. Ook heeft men zedert eenigen tyd
aan een zoort van Vraagboeken beginnen te denken, die,
naar myne gedagten, ter onderwyzing der Eenvoudigen zeer
efehikt ,zouden zyn; zulke namelyk, waarin de waarheen en pligten van het Christendom uit de Bybelfche
!Historien worden afgeleid. De Eerwaarde VAN Dart
BERG heeft aan die taak de eerfte hand gelegd. Het is
te wenfchen , dat by van anderen gevolgd zal worden.
Gelyk kinderen best door beelden worden onderweezen,
zo zou men hen, die kinderen zyn in het verítand , met
de minfe moeite de waarheden en pligten van het Christendom kunnen leeren, wanneer men hun dezelve in Gefchiedenisfén en Voorbeelden vertoonde:'
Geen menfchelyk werk is volmaakt; dit moet men
daarom -in dit anders zo fraai gefchreeven Stuk niet vertvagten. Langwyligheid, uit al te groote naauwkeurigheid
fpruitende, is het voornaamfte gebrek, dat ons in deeze
Verhandeling ontmoet is; doch dit word, door de nuttig
aangelegenheid der behandelde Onderwerpen, ryk -heidn
lyk vergoed.
.tie
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De Leer der Doopsgezinden, vooral omtrend den Eed, uit
eerbied voor Y-ef is gehandhaafd, en Euangelielievend
opgehelderd, in zes Brieven van Philo - biblos aan Menno=
philus. Te 11:níerdam, by J. van der Burgh en Zoon,
1794 . in gr. 8>>0. 109 bl.
-

it Stukje is met zo veel befcheidenheid als oordeel
gefchreeven; als ingericht tegen eene Verhandeling over den Eed, te vinden in de Bydraagen van het
Tydfchrift, getiteld: De Gereformeerde Godsdienst ongedwoagen gehandhaafd, en mensclikundig opgehelderd, enz.
te Leyden by Hon/coop, is het een Gefchilfchrift ; doch
het kan, dit voorbygezien, voor Bene Verhandeling, op
zich zelf, zeer wel befchouwd worden, en verdient de
aandachtige leezing en overweeging van allen , dien het
óm waarheid te doen is. De Brieven ,behelzen het volg ende: i.) Iets over den Doop en de verbindende B.elyenisièn. 2.) Onderzoek wat by den Regter en heden
een 'Eed verftaan word en van waar die-dagschor
zyn Oorfprong had in voorige Bedeelingen. g.) Verklaar
ring van het ^13evel des Heilands, Matth. S: 33-37. en
der Lesfe van Jacobus, Hoofdfl. 5: 1,. 4.) De redenen
ter Verdediging van den Eed overwogen en beoordeeld.
Befluit uit het voorige tot de Ongeoorloofdheid van
en Eed, en de daar uit volgende Verpligtingen; en eindelyk, 6.) Nog iets over den Doop, en Onderzoek over
de Oorzaakén van het Verval der""Doopsgezinden, en in
aantal, en in het zedelyke. Dit alles word op zulk
eene wyze behandeld, dat, hoe veel weerzin wy ook
hebben tegen alle Gefchilfchriften in 't gemeen , en
Godsdienílige in 't byzonder, wy dit Stukje, wat het
hoofdzaaklyke betreft, met het uiterst genoegen geleezen
en herleezen hebben; en wy twyffelen niet, of onze Lees
zers zullen hetzelve , even als Wy, gunikig beoordee•
len, als voortgevloeid uit de pen van een kundig eik
ernftig over den Godsdienst denkend Schryver.
PS. Wy zyn zedert in 't zekere onderrigt, dat de
Schryver is de Eerw. D. RovENs, in leeven Rustend Pray
dikant te Leyden.

DE GODSDIENST AFGEZONDEkD VAN DEN STAAT. 2,^9

De Godsdienst afgezonderd van den Staat, of Proeve over
de noodzaaklyk//eid der vernietiging tiran' alle heerfcfiappy van den Godsdienst in eene vrye Burger-Maatfcliat-•
py . Opgedragen aan de aan/laande Nationaale Conventie der Nederland/the Republiek., Door. een 'Vriend van
IYryheid, Gelyk,' eid en Godsdienst. Te Leyden, by D. du
Mortier en Zoon, 1795. In gr. 8vo. 54 bl.

fl

y zy wie by zy, een Man van gezonde harfenen,
een Voort ander van Vryheid , Gelykheid en God, -

dienst, heeft zyne pen te werk geheld tot het fchryven
deezer beknopte Verhandelinge , welke de Opiteller,

zyne aangevoerde denkbeelden verder ontwikkelende, zon:

der veele moeite tot een boekdeel van merkelyke dikte
zou hebben kunnen doen uitdyen. Schriften van foortgelykeu inhoud befchouwen wy,, in den tegenwoordiger
tyd, als eerre ondintbeerlyke behoefte. De, woorden vey heid en Gelykheid zyn veelen als in den mond beftorven;
wierr denkbeelden, intusfchen , wanneer het om de toepasting dier woorden te doen is, nQg zeer verward eu.
bekrompen zyn; die noode hunne toeftemming geeven aai),
de gevolgen, welke• in die woorden onmiddelvk ligge n,
opgeflooten. Vooral heeft die bekrompenheid van cienkwyze plaats, by veelen , omtrent den invloed van dent
Godsdienst op den Staat, : en het nogdzaaklyk verband
tusfchen beiden: zodat zy met eene zekere huiverige vreeze
zyn aangedaan, omtrent de mogelykheid des voortduurens
van den eerstgemelden, indien de, dus genoemde, H:erfehende Godsdienst warde afge.iihaft.. ,, Nog," zegt de
Schryver, in zyne Opdragt aan de. aanflaande Nationale
Conventie der Nederlandfche Republiek , „ nog zy n ,
„ by veele verblinden, misleiden, Oranje en Godsdienst
„ naamen van dezelfde betekenis ; voorwerpen van de„ zelfde waarde. Nog, zo lang Kerk en Staat ver„ eenigd zyn, fmeult het gevaar, onder de haifgedoo tic
„ asfche, van dweepzucht zich te zien wapenen , om
Oranje, en, in hem, het oude geestlyke despotismus op
„ den voorvaderlyken troon te herfbellen.. Rukt (zo fehryft
hy. verder) den blinddoek van de oo en,. toont, d . r
,, Kerk en Staat van elkander te fcheiden
, dat het ge„ heele denkbeeld van de noodzaaklykheid dier verëeni„ ging eene bygeloovige herfenfchim is, geboren in her
„ brein van fchrandere en menschlievende Staatsmannen,
„ maar
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,,maar fchandelyk gemisbruikt door fchynheilige Dwinge„ landen en Ytaatzuchtige Priesters." liet hoofddenkbeeld,
welk de Schryver zoekt te betoogen , en waarin hy,
deels op Wysgeerige, deels op Historifche, gronden, naar
inzien,
nzien , niet ongelukkig geflaagd is , om het met
's Mans eigen woorden voor te draagen, koorrit hier op
neder: ,, Het eenig middel, om den Godsdienst in zyne
„ oorfpronglyke zuiverheid te herftellen, te bewaargin,
„ allen tot ééne kudde, tot éénen herder te versenigen,
„ de leer van het Kristendom tot het beginfel van alle
„ onze werkzaamheden te 4ellen, en daar door haar een
„ weldaadigen invloed op de welvaart des Staats te ver„ fchaffen , is, niet alleen Godsdienilige verdraagzaanl„ heil , maar veyheid, in den uitgeftrektilen zin , die
door den Staat wel befchermd , maar niet bepaald
wordt ; is, niet alleen geen heerfclhende Godsdienst,
„ maar zelfs geene bemoeiing, hoe genaamd, van deii
„ Staat met denzelven , verder dan de befchérming be„ treft." Leezer, wie oy zyt, befftudeer dit klein ge
fchrift , met die onpartydigEeid en waarheidsliefde, welke het belangryk onderwerp verdient. Zyt gy het voors
eens met den Schryver,, uwe denkbeelden zullen-hands
verfterkt worden. Doch zyt gy van een tegengefteld
gevoelen, gy zult 'er nog al 't een en ander aantreffen,
welk, indien het uwe volkomene overtuiging niet bewerke, ten minfte u tot een nader onderzoek zal aanfpooren.

Leerboek der Apothkerskunst. Uit het Hoogduitseh, naar
de Vierde verbeterde Uitgave van KAREL GODEFRIED
HAGEN , Doctor der Geneeskunde en Profesfor aan de
Hooge School te Koningsberg, Koninglyk-Pruisfafche HofApotheker , As/esfor van 't Collegium Sanitatis, Lid
der Roomsch Keizerlyke Academie der Natuuronderzoekeren. Tweede Deel. Te Utrecht, by J. de Waal Samz.,
1 794• In gr. 8vo. 558 bl.
de beöordeeling van het Eerfte
,
wy
gedagten
Byboeks
en wy

Deel dezes Leerhebben
onze
wegens deszelfs
waarde te kennen gegeven;
hebben geen reden
altoos, om, by de aankondiging van dit Tweede Deel,
van onze voorheen gegevene aanpryzing iets terug te
nemen. Het gewigtigfte gedeelte der Apothekerskunst,
de Phaxmaceutifche en Claemifche Bewerkingen , wordt.
in
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In hetzelve voorgedragen, op een; wyze. welke men te
vergeefsch in eentg ander Nederctuit ch Werk vin dien
aart zoeken zoude, en die volmaakt beantwoordt aan het
oogmerk, 't welk de Schryver zich by deszelfs vervaar
Vooral verdient dit Deel-dignhavoreftl.-,
onze goedkeuring, omdat de Autheur daarin niet ilegts
de verl'cbillcnde wyzen van bewerkingen, zo als zy door
onderfcheidene Schryvers zyn opgegeven, heeft voorgefteld, maar ook tevens den uitflag zyner eigene Proefneemingen zorgvuldig optekent, de voor- of nadeelen, die
hy, by het beproeven dier onder f cheidene methoden, ondervonden heeft, nauwkeurig mededeelt, en daar uit eindelyk opmaakt, welk eene manier men, by het toeflellen
van dit foort van hulpmiddelen, met het meeste voordeel,
en tot de grootíle volkomenheid dier bereidingen, hebbe
op te volgen. -- De Hoofdffukken, welke in dit Deel
voorkomen, zyn de volgende: Van de Pharmaceutifche
Bewerkingen in het algemeen. Van de Werktuigl5-ke
Operatien. Van de Scheikundige Bewerkingen. Van de
Pharmaceutifche Bereidingen. Van de Zouten. Van de
Zuure - Zouten. Van de Loog- Zouten. Van de MiddelZouten. Van de Aardachtige Middel - Zeuren. Van de
Metaalachtige Middel-Zouten. Van de Species. Van de
Poeders. Van den Wyngeest. Van de verzoete Zuuren
en Naphthc. Van de Tin tuuren, Esfentien en Elixers.
Van de Staaltin uuren. Van de Loogzoutige Tinécuuren.
Van de Harfen. Van de dunne Plantfippen. Van de Infufien. Van de Afkookfels. Van de Extras` ren. Van de
Pillen. Van het Kalkwater. Van de gedeftilleerde Wad
teren. Van de Oliën. Van de Zaadmelken. Van de
Zeepen. Van de Zalven. Van de Plaasters. Van de
Syroopen. Van de faamgeftelde Conferven. Van de
Jllorfuli en Rottil r. Van de Trochisci. Van de Sublimaia.
Van de Prcecipitata. Van de Koningen. Van de Metaalkalken. Van het Metaal raas.
Jammer is het , dat de Vertaaler van dit Werk, die
voor het overige in zyn arbeid zeer wel geflaagd is,
zich de moeite niet gegeven heeft, een goeden bladwyzer
by hetzelve te leveren; alzo die by zodanig een boek,
welk tot het nallaan van de eene of andere bereiding dik
moet gebezigd worden, eene on ntbeerlvke behoefte-wyls
is : gelyk 'er ook in de Hëogduitfche uitgave een zeer
uitvoerig Register tot dit einde gevonden wordt.
-
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Vervolg op M. N. CHOMEL'S dlgemeen, Huishoudelyk,
Natuur -, Zedekundig en Konst - Woordenboek. Door
. A. DE CHALMOT. Verrykt met Kunst-Plaaten. XVIIIdt
óf laat/le Stuk. Te Campen, by J. A. de Chalmot, en
te .1mf1erdam, by J. Yntema, 1794. In gr. 4t0.
et de Afgifte van dit Stuk, ziet de werkzaame CHALMOT een einde aan den veelvuldigen arbeid, beheed in het vervaardigen van dit noodige Vervolg op het
zeer geagte en gezogte Woordenboek van CHOMEL. Wy
wenfchen hem geluk met dien volvoerden arbeid, en den
Nederlander met het bezit eens Werks, 't wolk zo veel
aanpryzenswaardigs Levat, als wy by de Aankondiging
der voorgaande Deden vermeld hebben nh t alleen, maar,
door het bybrengen van veele Rukken, beweezen.
Het is veel, zeer veel, een Werk van zo langen adem,
en zo vol verfcheidenheids, uit te voeren op eene wyze
dat het nergens bezwyke. In zekeren zin mogen wy dit,
met ruimte, verklaaren van deezen gemengden arbeid. Niet
dat wy willen zeggen, elk Artykel is eerie volmaaktheid,
een afgewerkt fluk, op zich zelven; dit zou in het overgedreevene loopen, en geene Beoordeeling, maar Vleitaal,
tiveezen. Dan de zwakkere gedeelten worden door de
iierkere zo ruim en ryklyk opgewoogen, dat men de eerstgemelde ligt verfchoone , in een Werk, niet alleen van
die uitgeftrekthèid, maar opgevuld, gelyk de aart van 't
zelve medebragt, met Artykelen van zo onderfcheiden en
wydverfchillenden aan; doch die in het wydil:rekkend
plan van dit Woordenboek vielen.
Uit den verbaazend ruimen voorraad van Artykelen, die
hier, gelyk in de voorgaande Stukken, om den voorrang
dingen, valt onze keuze op het Artykel Zee, waar over
de Opfteller zich in deezer voege laat hooren:
„ ZEE verftaat men die uitgeftrekte verzameling van zou
wateren door-, welke van alle kanten het aardryk omrin--te
ren, en verfchillende naamen draagen, ingevolge de landnreeken waar in zy worden gevonden. Wy zullen
ons niet ophouden, met de verfchillende benaamingen der
Zeeën, die over de oppervlakte der aarde verfpreid zyn,
op te noemen , maar veel liever de befpiegelingen van
een godvrugtig Wysgeer, over dit wonderuk der Schep
-pinge,
aan onze Leezers mededeelen`
,, Be,
,
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, flefchoouw eens liet t' famenftel der aarde; meet den om•
tr&, dien de vier Werelddeelen beflaan; en gy zult bei
vinden, dat al liet vaste land in grootte niet half kan
evenaaren teen den geweldigen omvang der wateren, die
zyne boorden kabbelende befpoelen , of met eersen vlietenden itrooin over zyn rotzip oppervlak Itorten, of ook
met Berke aderen zyue .gantfche dikte of korst doorwee ven en doorvoelen. Het is geenzints by toeval, dat cie
aarde en het water in zulk eene ongelykheid tegen elkanderen slaan. De natuur heeft 'er eene evenredigheid it
waargenomen , die gelyk is aan den dienst, welken beide
Elementen aan het nienschdom te bewyzen hadden : en
deeze is het meesterituk,'t welk zynen Godlyken Maakex
heerlyk maakt.
„ Hoe ongefchikt zoude de Aardkloot zyn, indien wy
denzelven zonder de aanvullinge der wateren betrach
ten? Eene onverdraagelyke zwaarte der Aarddeelen, die
van de middellyn af , tot aan het noorder aspunt, tet
ruimte van twee derde des omtreks , den kogel bczwaa.•
ren, zoude dien grooten bal een duikend gewigt en curse
zwaarkantigheid geeven, die hem onbekwaam maakte tot
de hoogstnoodzaakelyke en evenredige wenteling om zyne
fpil, indien niet liet geweld der wateren van de tegen
overgetelde zyde het wonderbaarlyke tegenwigt hielde.
Maar hoe fchielyk zoude eene naauwkeurige berekening
van dit gewigt en wederwigt ons , by de befchouwing
van de geduuriae wenteling der aarde om haar aspunt,
in de grootl}e zwaarigheid brengen, indien niet de Wonderbaare eb en vloed doezen knoop ontwarde, en toonde, hoe de ongelyke balance van eenen zwaarachtigetl
kogel, die by deszelfs wenteling op ieder vierdepart eert
anc'ere evenredigheid der zwaarte ontvangt, tot vcrbaazens
toe herfteld wordt. Gewisfelyk, dit is de vinger der Al;
macht: en het geheele menfchelyk geslacht woont en
zweeft dus in en door liet beflier van dit evenwigt, het
welk door de aantrekking der zonne, door de drukkinge
der maane en door den leevendigen omloop der wateren)
beftendig onderhouden wordt.
„ Laat eb en vloed flil staan, zo zal ook de noodzaak&
lyke wenteling der aarde om haar aspunt, die ons beur
licht der zonne fchenkt, en de Elementen in-telingsh
hunne beweeginge houdt, ophouden. Stuit den leevendigen oorloop der wateren, zo zal alles vervuilen en bedera
-
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<ren. Neemt dit natte Element gantschlyk weg, zo zult
gy onafrneetelyke diepten en dalen hebben, die alle
Itraalen der zonae verslokken , dat het oppervlak der aarde, in vergelyking tegen deeze diepten, als dan in eene
onafineetelyke hoogte liggende , met een eeuwigduurend ys
bedekt zy, onvrugtbaar om iets voort te brengen, en van
een veel te ruuw luchtsgeftel, om 'er ons menfchen op te
laatera woonen. En hoe, wanneer ons de Zee ontbrak, wie
zoude in staat zyn, zo veel duizend vrugtbaare Eilanden te
beklimmen, die als rotsíteenen naalden gelykzaam op den
afgrond ifaan, en nu hunne kruinen , uit Bene fteile en
onpeilbaare diepte , maar zo veel boven de wateren
verheffen, dat zy kunnen bebouwd en bewoond worden ?
Zonder behulp van den Oceaan, die ons nu tot derzelver toppunt draagt , waren wy buiten bezit van hunne
natuurlykc fehatten en rykdommen. Zonder deezen
Oceaan, die nu de zonneftraalen fluit, en ze over het
oppervlak der aarde verfpreidt , waren wy beroofd van
alle vrugtbaare kalmte. Zonder deezen Oceaan, die nu
onzen Aardkloot, door het gegeeven even-vigt,vaardig doet
draaijen, waren wy vertteeken van het aangenaams zon
Zonder deezen Oceaan keerden nimmermeer de-nebcht.,
beeken en rivieren, die zich in denzelven uitgieten, door
onderaardfche gangen weder tot hunne fonteinen gezuiverd en gelouterd te rug , om voedzel aan menfchen, en
wasdom aan de planten, te geeven. Zonder deezen Oceaan,
die eens onbegrypeiyke menigte wateren uitwaasfemt, en
ze onder het iritfpanzel der hemelen vergadert, zouden wy
nimmer gcnoegzaamen regen hebben, om het dorre Aard
te verkwikken. Zonder deezen Oceaan ontbrak ons-ryk
het zout, het behoud van alles wat leeven heeft , het
geen nu zo rykelyk, het zy onmiddelyk uit denzelven,
o dour onderaardfche gangen uit fonteinen en gebergten,
verkreegen wordt.
„ Wie Raat nog in beraad om de Almacht . van GOD ín
dit Element te erkennen? Wie durft nog fpreeken van
een gevallig ontstaan, of van een onveranderlyk eeuwig
aanwezen deezer Wereld , in welker bouworde zo veel
beleid en. oogmerk, en in welker wenteling zo veele ver
te vinden is? Is het niet de Zee, aan welke-anderlykhi,
wy de beruchtlte veranderingen des Aardkloots te wyten hebben ? D^aagen niet dagelyks haare bruifchende
golven geheele itrooken lands naar elders ? Hoe worden
nis;
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weinige Landifreeken aan haaren zoom beknibbeld,
daar anderen merkiyk vergroot worden ? Flier wordt een
Hier
Eiland gefloopt, en ginds een ander
zag neen voor honderd jaaren Steden, Dorpen en Wouden, waar nu wilde baaren fcl.uimen ; en daar pleeg men
in de diepten te visfchen, waar nu do aangenaamite I-lof
deden en Tuinen liggen. Zo heeft het onophoudelyk
gewoel der wateren , die door de diepten der aarde doorgaan, dan eens hier eenen draaikolk gevormd, en Inds
een onderaardsch rioel verf}opt , waar door. de %V`creld
oneindige veranderingen aan bronnen, putten en rivieren,
ondergaat. Welk een trein van Eilanden, die nu niet
meer te vinden zyn, hebben voormaals de groote VVerelddeelen aan elkanderen geknoopt, om derzelver bevolking te bevorderen; en hoeveel verfcheelt nu de gefl;eltenis van veele kaapen , baaijen en uitileekende hoeken
van het vaste land, tegen de waarneemingen van oude
tyden gedaan? My dunkt, ik zie hier uit, dat de Zee
een bew,ys van de eindigheid der Wereld, en te gelyk
een fpreekendc getuige van GODS almachtige regeeringe
is. Eene zichtbaare Voorzienigheid heeft het aldus gefchikt, dat dit Element de aarde draagt, en zo veel tot
haare behoudenisfe en onderhoudinge bybrengen. moest.
Uit dit Element ontfl:ond het Aardryk; en mooglyk ftrekt
het eerlang tot een middel om de beftaandeelen der aar
gepaard met een, onderaardsch vuur , . weder op te.-de,
losfen, te ontbinden, en met zich zelve dus te vermengen, dat de bewoonbaare plaatzen der Wereld verdwynen,
en in haaren kolk nederdaalen , uit welken zy eertyds
op GODS Almachtig bevel zo prachtig en zo trotsch opxeezen.
„ Wie is, ondertusfehen in (laat, om dit Element naar
waarde te verheffen? en wie kan zich over de menigvuldige gedaanten, waar: in het verfchynt, genoeg verwonde.
ren ? Nu (laat het oppervlak der wateren in rust , en
blinkt gelyk eenen fpiegel; dan fpeelen zagte winden met
derzelver bulgzaame deeltjes, en brengen ze al langzaamerhand in Bene hoevende trilling, waar op een zoet ge
rollende golven volgt. Iles is lieflyk om aan-kabelvn
te ,zien, zo lang geen„ groot , geweld dienn uitgeftrekten waterplas ontrust. Maar wie beeft niet, wanneer NEPTUIN,
vergramd, den hemel fchynt te'beftormen? Laat zEPT YR,
door VULKAAN gebelgd en opgeftookt, met volle kakei .
blaaR3
tfit

,

opgeworpen.
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blaazen, terfi:ond maaken de fpeelende golven jacht; zy
vereenigen zich tot groote baaren, en ryzen tot een woest
en Reil gebergte , het welk zich met een onweerftaanbaar geweld door elkander wemelt. Nu zyn de onderfee
diepten reeds beroerd: NEPTUIN roept zyn Element uit
de onafineetelykfte kolken te hulp, en fchaart den eeneft
waterberg achter den anderen, Het helpt niet, dat ZEPHYR.
de opgetoorende golven voor zich in den afgrond ftort;
ser gaan onmiddelyk weder anderen op , die tot aan den
1iemel reiken: de eene overpuist de andere; het huilende
ligons der rukwinden wordt maar verdoofd door het
ruisfchende fchuimen en bulderende forten der wateren.
Nu is geen menfchelyke macht in fl:aat dit Element te
temmen; de verbolgen Zee zoude door alle dyken woelen, en het vaste land overftroonmen, indien de Almacht
haar geen paalen gefl<eld hadde, Gaat flegts aan het
flrand , en Raat verbaasd over de fchynbaare hoogte van
den Oceaan, wiens rollende ftroom, nog na den ftorm,
zelfs de duinen fchynt te zullen verffooren . en die zich
evenwel op eengin verren affl:and wonderbaarlyk voor uwe
Voeten nederligt, De flormende winden hadden de ge.
pakre lucht in de tusfchenruimten der wateren gedreeyen, en zich in de diepten zelve uitgebreid, zo dat dit
natte Element ginds en weder genbodzaakt is geworden
zich op te zetten en uit te wyken, Stelt dan, dat de
vliegende birijen bedaaren, zo zoekt toch de in het midden der wateren verftopte en t'farnengedrongen lucht wedei'om ruimte, en tracht haare voorige ftandplaats boven
de wateren te bereiken. Dus dryven de onder water zynde winden het oppervlak der Zee geweldig op, en ver
uizeri in het doorbreeken de geweldige golven , die aan
et Brand, alwaar _voor de gepakte lucht onder de wateren
geen ruimte meer te vinden is, zich binnen hun natuur
te vooren, verliezen,
-lykper,g
„ Geheel anders ziet het om den Noordpool uit. De
f renge koude verdikt dit Element, en verandert de baaren in velden, De Bene ysfehots fchuift op de andere;
en de eene kryfiallen waterrots wordt op de punten
van de andere geworpen. Het geweld der zwaarte
doet hier tegen den harditen form hefland . De veri hrikkelyke Ysbergen , die van onderen meer dan de
helft van de diepte der Zee, waar in zy nedergezonken
rff, uitvullen, en van boven bykans tot aan de Wolken
,
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Kett fchynen te reiken, kunnen door den herkien wind
naauwlyks aan liet wiegen en dobberen geraaken; en
ginds en weder jaagt de vloed eenen zwaaren ftroom ,
midden door de Ysvaleijen heen , die, wegens zyne
fnelle drift, geen tyd behoudt om zich door de kou
te verffyven , zo dat aan den Zeeman toch de moog--de
lykheid overig blyft, om in het hart der Ysvelden te
stevenen, en de belangen der Visfcherye waar te neemen.
„Mooglyk verwondert gy u, dat men van het merkelyk daalen van het oppervlak der Zee fpreekt, daar zich
egter zulk eene ontallyke menigte van Rivieren en Beeken, zulk eene uitgebreide verzameling" van wilde Wateren,
en zo veele onbegrypelyke Waterwolken door den regen
in den Oceaan nederftort. Hoe wordt dan de Zee niet
veel eerder daar van eindelyk voller en hooger? Neen:
dit is het wonderwerk van den geduurigen omloop, dit is
het onnafpoorlyke voordeel , dat de Zec aan onzen Aard
te wege brengt.
-klot
„ Ziet hier ginds en weder de maalttroomen en draaikolk en, die in de Zee ieder veel meer water inzwelgen, en
naar den onpeilbaaren afgrond dryven, dan verfch
eiden
zwaare Rivieren uitflorten kunnen. Het zyn de deflilleerketels, die de Voorzienigheid bereid heeft, om de wa-

teren,

door de onderaardfche

gangen weder gezuiverd,

op

de toppunten der bergen uit klaare fonteinen te laaterf
fpringen. Ziet ginds die geweldige waterzuilen, die in
zwaare kolommen uit het midden der Zee in de hoogte
(puiten , ten bewyze dat een onderaardfche p arsfing de
wateren, die in het hol der aarde vergaderd zyn, uit
naauwe kokeren in de hoogte dryft. Doch mooglyk waren deeze

verborgen

rioelen in

lange niet genoegzaam

om de menigte der wateren in te zwelgen, indien hun de
ontzachlyke uitwaasféming niet te hulp kwam; en deeze,
zal ze genoegzaam zyn, om de overtollige watere.; uit de
Zee te draagen, vereischte noodwendig een veel grooter

oppervlak

der

Zee dan

van het

vaste

land.

Dus

vergade-

ren zich weder genoegzaame wolken, om de aarde te bevogtigen; en zo ftaat dit Element niet (lil, onophuudel \-k
in dit ons Wereldgeftel te draaijen. Hy, die de Rouw-,
meester der Natuure is, heeft haar wetten voorgefchreeven, naar welken zich de vergaderde wateren weder
been wenden moeten , om het gebrek te herdellen, of
R4
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het gevaar lydende evenwigt daar te brengen, waar liet in
den tyd noodeg is.
„Geene nieuwe waterdoelen worden 'er gefchapen ; geen
oude worden vernietigd; zy blyven in de Wereld, en
worden maar verplaatst. Wy kennen geen .Zeeën in de
lucht, geen Oceaan tusfchen het gefternte; en onze wateren dienen niet om andere planecten te voorzien: (preekt
men dus van een daalen van het oppervlak der, Zee, zo
is het een misverftand in de zaak, ot eene kwaalyk ge.
bruikte "uitdrukking. De aangegeeven vermindering van
de hoogte der Zee , zedert . eenige laaren , bevat zo Gene
onbe grypelyke menigte wateren, dat ze onze lucht niet
als wulken draagen kan:• waar zal dan dit water gebleeven zyn? Is 't uitgewaasfèmd? Dat kunnen wy niet aan
de wolken zien, die op deeze wyze veel grooter en zwaar
moesten, dan ooit; behalven dit ze als dan ten-derzyn
laatften toch nederftorten. Is 't in de holten der aarde ge-.
drongen? Waar is dan de lucht gebleeven, die de ganfche
aarde doorflrykt, en, fchoon uitwykende,zich geenzins ge
heel verdringen laat, zonder aan onzen Aardkloot het
grootflre ongeluk te brouwen? Zoude het niet veel waar
dat zich de bewoonbaare fchors des-fchynlkerz,
Aardryks verheven, en geenzins het oppervlak der Zee
op zich zelve verlaagd hebbe; en dat dus die vermindering der. wateren flegts maar fchynbaar zy?
Edoch, waar geraak ik heen? De Aardbol is geen app
pel, dien wy, naar eigen goeddunken, in een waterton
kunnen doen dobberen, en wentelen ;naar ons welgevallen.
Wy taken ons oordeel, daar, de Voorzienigheid zelve
het voorhangzel toe efchooven heeft:
.,Het lust my, nu eens met myne gedachten onder dit
Element te duiken, en deszelfs diepten in den geest te
doorWvtindelen. Hier zie ik, dunkt my, eenen onder water zynde tuin, dien de vinger der Godlyke almogende
heid geplant, en de arbeidzaams Natuur op eene verbaazende wyze gebouwd heeft.. Uit het midden der Steenrotfen ttvgen de aanzienlykfte hoorngewasfen op , die
zich, fchoon zonder blad en bloeizel of vrugt te vertoonen, op eene verborgen wyze voortplanten, en voor het
oog van eenen liefhebber de verrukkendfle oogenweide
verlchafften. Flier breidt zich, het gewas als een konfti
eweeven net uit; en daar haat het gelyk een kreupel
hier zweeveii lange ranken in. den vloed der golY-osch;
ven ginds en weder daar staat het koraalgewas gelyk
ee„
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enen flank, of is gelyk eerie (lang án gieren omgedraaid;
Beene ontelbaare menigte van foorten verfchaffert aan myn
gezigt een beffend g verfchiet ; en ik ftaa verwonderd
over deszelfs onderlinge afwyking van verwen: dan zie
ik ze bruin, dan zwart, dan graauw; van maakzel, dan
jetvormig gewreven; of ftruikachtig uitgebreid. of met
tanden, her zy rond of plat gedru t ; niet of zonder
doornen en ftekels, zonder, kwasten of vol van rys, in
grove flompen of dunne takjes of haairvormige draaderj
en vezeltjes uitloopende ; en zulks wei met of zonder
korst en hernacht, e `'of ziltige fcliors, het -zy van witte, gee, rond, graauwe of groene, kléur, die weder,'nn
of kn pj --s of duizend ingeboorde gaatjes draagera, welke iti een of twee, of in dubbelde, ryen gelchaard ftaan,
en L'.us deeze zeldzaame gewasfen kennelyk van elkan
fcheiden.
-derno
„ Dee ik renen tred verder, zo ftaa ik nog meer verbaasd over Reen- en koraal gewasfen, welke onder de klip.
pen uitf}eeken, die my in de grootfte' verwondering opgetoo en houden. Hier pronkt eene koolzwarte fteenplant
tusllchen Iiloedroode .koraalen, en daar kyken muisvaale
-f}eengewasfen, tusfchen Bene geheele boschaadje van witte en geele planten, uit de reeten en holten der rotfen.
Ja ik zie den ganfchen klomp der rotte tot aan den grond
en bodem der Zee vrugtbaar, en als bezaaid niet fleenen
fponsjes en peddeftoelen, die, of fchilverachtig en met
blaadjes, of gelvk een hoed of koker of dak, of als een
trechter, gevormd zyn; en het zy` met kronkelende gangen, gelyk de hersfenen der menfchen•, of met fl:erretjes
of buisjes, en duizenden van oogjes, vercierd zyn. Laat
een groote Natuurkenner deeze gewasfen onder het ge
dieren fl•ellén , en die planteii voor de behui•-flachtder
zingen der polypen houden, die zo kunftig van dit ge wormre opgebouwd zyn; ik voor my heb meer vermaak,
tie beeldeinde kracht der zou!e veglen, gemengd met fyne
Rardfche deelent in -deeze fteengewasfen' te zoeken, en de
bewnoning der .polypen als' iets toevalligs aan te zien,
felyk het 'ook toevallig is, wanneer onze booroen en gewasfen op het veld met rupfen als bezaaid zyn, zonder
dat het noodig is op den inval te geraaken, dat dezelve
van de rupfen gebouwd, en als fchaalen deezer dieren
aan te zien zyn.
„ Hoe veelerlei Zee -mos en gras? hoe veelerlei foortera
jan biezen en riet? hoe veele Zee- en wáterblóemen vercie.
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eieren deezen onder water zynde tuin? En hoe veel ïïs
ons nog onbekend gebleven, dewyl dit natte Element ons
den toegang tot zo veele zeldzaamheden ontzegt heeft ?
„ Geen grotwerk , geen terras, door de kunst gebouwd,
praalt beter in onze hoven en tuinen, dan de mengeling
van veelerhande gekleurd zand, dat met wonderlyk gebouwdc hoorns en fchulpen als bezaaid is, en den bodem der diepfle wateren verciert. De opgerechte velden
met den bonten regel van honderderlei klipklevers en bonte
klipkousfen, welkers heerlykheid geen fyn penfètl genoegzaam uitdrukken kan , pronken beter in deezen met
water bedekten hof, dan de marmeren ftatuën en t:onftige
beelden in de lustpriëelen der Vorften.
„ Het is waar, hier fchynt de geurige uitwaasféming vu
zo veele bloemen, die meis in onze tuinen vindt, te ontbreeken; maar de onderaardfche gangen laaten daarentegen eenen ryken ftroom van edele olie en amber vlieten.
En welk een fchat van paarlen en zeidzaame geteenten,
of hoe veel goud en zilver, dat van metaalryke ftroomen
en rivieren daar in gedraagen is , ligt nog in de ondoorgrondelyke diepten der Zee verborgen ? Zo blyft ons de
Ocea'm een fchatkanrer, die niet te floopen, en altyd onuitputtelyk is.
„ Het ílomme ryk der Dieren, die dit Element bewoonen, is niet minder gefchikt, om ons eene onnafpoorlyke
wysheid van GOD te toonera , en ons zyne voetetappen in
de diepten te doen zien. Het ontelbaare heir der Polype1^
met hunne duizenderlei veranderingen in grootte en geftalte, van de kleintte wormpjes af, tot aan die Zeegedrochten der polypen toe, die gelteele velden bedekken, wanneer zy 'er zich over uitgebreid hebben, moeten ons in eene
eíladige verwondering houden, Hoe zeldzaam is het lee
ven an het Medufenhoofd, wanneer het zich met zyne ontelbaare armen beweegt? hoe wonderlyk het beí{aan der
Zeeftarren, die, zo in menigte van í}raalen als in geftalte, zo zeer van elkanderen onderfcheiden zyn? Wie fpoort
de huishouding der Zee-appelen met hunne hekels na;
to wie toch heeft bet getal van hunne menigvuldige
foorten kunnen bepaalen? Wie kan de pracht der Schaalvisfchen naar vereisch befchryven ? Wie kent den geregelden oorfprong van hunne overéénftemmige fchildering?
ie vorscht den glans van het Paarlemoerhoorn? of dien
van de zilverti- en goudmonden? of de golfachtige te1:ening der bonte Tritonshoorns? of het dunne weefzel
ven
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Farr de ISockehuif ? of de fpikkeling en fchakeering der
Klipkousfen? of de banden der Admiraals ? of de bouw
Wenteltrapje? of de prachtige kamers van-kundevaht
den Nautilus, uit? Ik twyfeI geenzints, of de beeldende
kracht der zouten draagt meer tot deeze mengeling van
verwen by, dan men gelooven zoude.
Welke gedrochten brengt zelv' dit ryk der Schaaldieren voort, die niet dan met verbaazen over de vxugtbaar
beid der natuure te betrachten zyn. Weike ontzacligelyke Noachsfchulpen? welke wanlchapen Laphoorns, of
welke groote Ammonshoorns, bedekken de ongenaakbaars
diepten? en tot welken ouderdom klimmen hunne jaargin?
ik wil niet uitweiden in het wydloopige geflacht eer.
kreeften , van den garnaal af tot aan den 14Tolak4chen
kreeft toe , noch in de ontelbaare menigte der Visichen,
die zo wonderbaarlyk gevormd, en zo Verfeheiden gewapend zyn, met fchubben, gebit en vinnen, of met ilekels , pylen en zaagen. fk zoude nimmermeer vaardig
worden roet de betrachting van dit wydloopige ryk. Het
is genoeg, de ysfelyke Zeehonden der Middelane he -Zee,
de prachtige Zeeleeuwen der wateren van Cliy1i, tle groote Zeekoeijen der zuidelyke gewesten, de Zeepaarden en
gedrochten by Kwntfchatkta, of de Walvisfchen der noorder gewesten , te noemen. Floe leevendig wentelen zich
deeze, voor het uiterlyke aanzien zo logge, gedrochten
in den waterplas om , en fpeelen zo dartel met elkander,
dat men ze ichaarsgewyze aan de Ysvelden over elkander
ziet buitelen en tuimelen.
„ Met recht en reden ziet de flerveling den Oceaan al,
een groot en wonderbaar gefchenk van GOD aan. Men
rekene fegts de voordeelen, die 'er• de menfchen door
neering en handteering uit trekken. Hoe veele millioenen worden 'er over den geheelen Aardkloot door de Vis
veel tonnen gouds brengen zo-fcheryngwo?H
menigvuldige Zoutkeeten op? Hoe groote fchatten worden
'er door behulp der Zee met gemalfi van het eens wiggewest tot aan het andere, en van het eene einde der We.
reld tot aan het andere einde, gevoerd? De verre afgelcgen Landen konden ons van geenen dienst zyn , indien
ons de Voorzienigheid niet den Oceaan gefchooken had;
maar door denzelven haat de gehecle Wereld voor alle
Volkeren open.
„ Laat het zyn, dat hier en daar dit' magtige Element,
wanneer het van GOD als eerie tuchtroede gebruikt word ,
ge„
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eheele Landfireeken verwoest , en veel duizend men,
cien om have en goed, ja om hun leeven, brengt : deeze
í'chade is egter niet noemenswaardig tegen die voordeelen ,
die zo veele millioenen menfchen, ja die de geheele Wereld
uit dit Element trekt. Onze Aardkloot is tot geen grooter
volmaaktheid te brengen: althans wy hebben niet eens die
volnaaktheid te eifchen , die denzelven door de goedheid
van GOD gefchonken is. Immers de fchade, die ons het
Aardryk toebrengt, is naar maate veel grooter dan die,
welke het menschdom uit den Oceaan te vreezen heeft.
Wie hier aan twyfelt, die berekene het ongeluk dat van
Aardbëevingen over den geheelen Aardkloot ontstaat ,
tegen het verlies op Zee van menfchen en fehepen :
by overwege, hoe veele menfehen op het vaste land enkeld en ginds en weder verongelukken, verarmen, ver
verderven, tegen die, die op Zee zyn ? Hy-honger
Teken , hoe veel fchade misgewas, hagel , koude en
droogte, aan het Aardryk doet? Of, wien het lust, die
vergelyke in tyd van oorlog de verwoesting van Land
en Zee tegen clkanderen. En daarom: ley zyn overMM
in Gods handen."
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cer Nagedagtenis van PIETER NIEUWLAND , door J, W,
VAN SONSBEECK en D. J. VAN LENNEP.
Daphnin ad afra feremus; amavit nos quoque Daphnis.
VIRGIL.

Te Leyden, by J. Meerburg, 1794. In 8vo• 45 bi.
Iets ter Nagedachtenis plan PIETER NIEUWLAND, door zyven Vriend J. P. MICHELL.
Dignum laude virum Mufa vetat mori.
HORAT.

Te .4a2fierdarn, by de LYed. J. Dóll, 1794. In gr. 8vo. 41 bl.
Lykreden op PIETER NIEUWLAND, op den 24 van TYinterm<rarzd 1794 aitgefprooken, te IImfterdarn, in de JJIaatfeliappy : Felix Meritis, door J. H. VAN SWINJEN.
Semper honos, nomenque tuum

,

laudesque manebunt.
VIRGIL.

Te 1lznfierdam, by P. den Hengst, 1 795. In gr. 8vo.172 bl.
ene zamenvoeging, Leezers! te meermaalen gebruikt
in onze Letteroefeningen; doch meest met een oogmerk , van welks verdenking de met groote letteren
gefpelde Naamen, zo des Voorwerps van deeze Schriften als die der Schryveren , deeze zamenvoeging vry
-pleitn.
Wy geeven deeze Stukjes in Tydorde. De beide
eerut werden, den 24 November 1794, in de groote
Gehoorzaal der Leydithe Hoogei'choole , uitgefprooken
door de Opttellers. Het tweede, den 2 December 1794, in het Genootfchap Concordia & Libertate,
voorgeleezen. En liet derde, ten dage en plaatze
op den Tytel vermeld, voorgedraagen.
Elk deezer heeft ongetwyfeld zyne Verdienflen ; elk
deezer doet den onfterfly ken Naam van NIEUWLAND eer
aan: en wy doen den Opilelleren geen onregt, als wy
hier eene Opklimming erkennen; eene erkenning, die de
Opflellers der twee eerfte, ,.V wy vertrouwen, gaarne
zullen onderfchryven.
Lof
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Loflyke vermelding van den Lykpligt, door die twee
Leerlingen des, helaas! zo vroeg weggerukten Hoogleeraars, vinden wy in de Nieuwe Algemecne Kztst- ,en L^tterbode van den 28 Nov. 1794 Ç*); en beantwoordt
daar aan , ten vollen, de leezing dier beide Stukjes, in
welke liet gevoelig en diep getroffen hart der Leerlin^en fpreekt : en die , zyns gedenkende, zich zelven een
Eerzuil gedicht hebben: In beide hebben wy zeer
Ichoone trekken van Hartetaal gevonden. Zulk een
Leermeester op die wyze te vereeren, is zich delven
een Tempel flichten. Dc korte Aantekeningen, aan den
voet der bladzyden, draagen iets by tot de Leevensgefchiedenis des zo liartlyk en regtmaatig betreurden. Wy
neemen alleen deeze byzonderheid over , welke den
Overledenen zo veel eers in zyn Zedelyk Characer
aandoet.
„ NIEUWLAND'S Grondbeginzelen hadden maar één
rigtfnoer •— de Menschlykheid; maar één doel — de
Deugd. -.— Uit de voldoening over zichzelven fprooï
die kalmte zyner ziele voort, die zyn aardsch verblyf
„ verhemelde. Durf ik verder gaan? Durf ik die
„ bekentenis va* zyn hart openbasren, die by in het
„ diepst vertrouwen aan één zyner Vrienden --- en ook
ilegts aan éénen aflei . Of zou ik ook de zedigheid van tnynen afgeftorven Vriend hier mede kwetzen? — Neen zeker! na den dood mag zomwylen
de vriendfchap , zonder fchroom van heíiigfchennis
het zegel van het haar toevertrouwde afrukken, en de
„ deugdenrol van den geftorvenen openleggen. — Weet
., dan, myne Metgezellen! dat onze deugdzaams rrn;uw„ LAND, niet lang voor zynen dood, in den boezem van
„ zynen weldoener de bekentenis heeft uitgeftort , van
„ nimmer berouw over eenige daad van aanbelang in zyn
-

„ leeven gehad te hebben."

De Latynfche Klaag- en Loftoonen des Heeren VAN
doen den Overledenen en den Dichter beide
eere aan.
Wel te recht oogt MICHELE van deeze twee Gedagte•
nisftukken zeggen: „ De traanen der Academiejeugd in

LENNEP

(") In dit Weekwerk is voorhanden , eerie Leevensopgave
van de u .Hoogloeraar bl. i7$, enz,
des Tweeden Deels.

van NIEUWLAND,
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°t algemeen, en van U VAN LENNEP en s0NSBEPECK in 't
byzonder, die de eeríien de verdienílen van uwen voortreffelyken Leermeester, na zyn afffierven, hulde gedaan
„ hebt, ifrekken voor hem het prachtigfte Gedenkteken
„ te zyner gedachtenisfe." Zeer gepast heeft Dr. MiCREEL zyn Iets ter Nagedachtenis van PIETER NIEUW
toegewyd awn de ontluikende Vermogens der uit-LAND
D. J. VAN LENNEP en ,T. W. VAN-munted,?ogli
sONSBEECK, die zich de eer/len, omtrent de Nagedachte nis van hunner ocrtr jf lgken Meester, hebben verdiend gemaakt.
Mic HELL fchat zyn Werkje op den rechten prys, als
by den geëerden Leezer berigt : „ Zie hier de taal van
het hart , van iemand , die den overledenen PIETER
NIEUWLAND hartlyk bemind heeft. Deeze taal
„ heeft geene verdienften dan voor gevoelige Stervelin„ gen. Zulke Stervelingen zullen zich diep getroffen
voelen door een Vriend, weenende by de asfche zyns
Vriends, en hulde doende aan diens veelvoudige Verdienfen. „ Myn gevoel," fchryft de Redenaar te recht,
myn gevoel zyner verdient}en zal de gaapingen vervullen, die het gebrek van eene kieièhe taal en dichterlyken ftyl zullen overlaaten. --- Ik heb hem gekend
„ van zyne lentejaaren tot zyn einde , en wy zyn niet„ gezellen geweest in de loopbaane van onzen besten
Ik heb zyne gezondheid gade geflaagen ;
leeftyd.
„ ik heb hem in ziekten onderífeund; ik heb hem, in de
ongelukkige otntlandigheden van zyne lieve zalige Echt„ genote , bygeftaan ; ik ben zyn Arts, zyn Vriend, ge„ weest. --- Zie daar of ik bevoegd ben om zyn karakter, zyne deugden, te fchetzen ! "
Ja, MICHELL ! gy toont die bevoegdheid, door hem
als lilenseh, als Dichter, als Wysgeer, te fchetzen. Een
ieder zal uwe vinding ter zyner Naagedagtenisfe goedkeuren, bewonderen. „`Laat ons, overtuigd van Mans ver„ dienften, eenen Steen, die eenigzins verheven is boven
„ den zerk die de asfche zyner NatuurgenQoten dekt,
op zyne overblyfzelen oprichten. Laat die Steen een
„ Gedenkzuil zyn , die de Vriendfcltap , zo ter nagedachtenisfe van onzen NIEUWLAND, als ter navol„ ging van zynen voorbeeldigen wil, die zyne asfche in
de vrye lucht, om zyne Natuurgenooten na zyn dood
, niet te ífhaden, doet rusten, opricht. Het Gedenkte, ken, waar ander zyne asfche ruit, behQeft de pracht
„ niet

's

TER NAGEDAGTENII•

niet van eerre Egyptifche•Pyramide. Het moet etreuu
eenvoudig zyn als zyn hart, en, zo de Steen, die ure
;, zen N14UW <ANI dekt, enig cierfel behoeft, dat het
„ dan de NA TOUR verbeelde, WW1 NENDE O1 Ir^AR,
5, KIND C)!"
Te recht zegt Dr. MICHELL: „ De vorderingen, door
„ NIEUWLAND in de Wiskunde. gemakt, zouden beter
uit den mond van CIe11Cn VAN SWINDEN, AENEAE en
VON ZACIr , aan de geleerde Waereld kunnen wor„ den voorgedraagen, dan van my, die naauwlyks de
„ eerde begmzckn dier Weetenfchap van verre getoetst
„ heb."
De eerstgemelde dier Mannen is ook niet in gebreke
gebleeven om den LykpIigt af te leggen aan zynen Leerling, aan zyn Vriend, aan zyn Arptgenoot, „Ik heb;'
gelyk by zich uitdrukt, „ te veele en te naauwe be„ trekkingen met wylen mynen dierbaaren Vriend PIE„ TER NIEUWLAND gehad , en by was een te groot
„ Man, dat ik zyne Nagedachtenis niet zoude gevierd
„ hebben. Acht dagen na zyn overlyden gaf..ik kennis
„ van myne begeerte, om eene Lykreden over hem, uit
te fpreeken, aan Direceuren van het Departement der
„ Letterkunde in de Maatichappy Felix Meritis , waar
„ van NIEU%I.AND een verdienstlyk Lid geweest was, exx
„ tot welke ik ook het genoegen heb te behooren."
Een voorftel , 't welk gereeden ingang vondt en tot
wells ftaatlyke volvoering men alle aaníl:alte maakte, en
Uitnoodigingen deedt, om aan welke te beantwoorden de
irenge Winterkoude voor 's Overledene Amptgenooten o p
Leyden's Hoogefeitool een beletzel was.
Een gedeelte van het ontworpen plan, om NIEUWLAND itaatlyk te
gedenken, bleef onuitgevoerd; waar van wy deeze melding vinden, met eerie zagtheid opgefteld, die blyk draagt,
dat dit in 't Jaar. 1791. gefchreeven is.
„ De Maatfchappy," (leezen wy bl. i i , in de 5de
giant.)
,

(*) Het Lyk van NIEUWLAND is, volgens het berigt der
Hoogleeraars VAN SWINDEN op het nieuw Kerkhof te Diemen
ter aarde beheld. Het moge anderen ter navolgirrg ftrekketr.
Zyne Vrienden hebben eene Infchryving geopend, om een eenvoudig doch toepasfelyk Gedenkteken op zyn Graf te laaten vervaardigen ; iets waar van Doeto; MICflELL de eerihe
gedachten geopperd heeft. --- Eerre Concept- Afbeelding ia
in het Iets diens Geneesheers te vinden..
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.Rant.) „ hadt liet plan gemaakt , om de Redevoering te

„ laaten voorafgaan door een gepast Treur-muzyk , het
„ welk door den Heer RULOFS opzettelyk gecomponeeru
„ en door bekwaame meesters uitgevoerd geworden zou
,, zyn; vervolgends den Redenaar in zyne zwakheid te
„ gemoet te komen, met hein, in 't milden der Rede„ voering, eene poos te vergunnen, geduurende welke
,, een gepast Muzykítuk de aandad t der toehoorders zou
,, verligt hebben ; en eindelyk na de Redevoering de
Muzyk te hervatten , als wanneer men de Gezangen,
„ die achter deeze Redevoerin g, geplaatst , en door een
„ der Leden van de Maatfchappy, den Heer PIETER JO„ HANNES UYLENBItOEK, opgefteld zyn, zoude uitgevoerd
„ hebben. Doch dij roc Herren van den Gerechte, die, by
„ appointenaert van den vyfden December, „ „de Wert:zaamheden van het Departement der Muzyk, of he
„ „ Concert, voor het tegenwoordige, en by provo/ie, hadden
geinterdiceerd," " hebben ook liet ontworpen Treur
muzyk verboden ; zo dat de Maatfchappy geene der
„ daar toe genomene maatregelen heeft kunnen uitvoeten."
Wy wederhouden de by ons hier opwellende aan merkingern! ! en gaan over tot Ons Verflag van dit Meesterfhuk.
Welk een gelukkig gekoozene Inleiding, uit CICERQ
ontleend; de zo toepaslyke woorden, waar mede LAELIU$
zyie droefheid over den dood van zynen Vriend s.cli'io,
den tweeden flfricaaner, uitdrukt!
„ Wie uwer," zegt dc, Redenaar te recht, „ heeft in
„ iederen trek van dit 'Tafereel den Man niet herkend,
„ wiens ontydig aftterven wy thans betreuren? NIrux „ LAND ! een der cieraaden van de geleerde Wereld .,
een zuil van 's Lands Hoogeichool, een voortreffelyk
„ Lid van deeze Maatfihappy; een Man! die zich, dooi
zynen geletterden arbeid, den grootf en roem hadt ver„ worgen; — die door allen, die hem kenden, werd
„ bemind, geëerbiedigd, bewonderd; en wiens dood dooi
Wie uwer heeft ook
allen hartlyk wordt betreurd.
, niet, in de taal van l,AELIUS, die gevoelens onderfchei den, welke my zelven thans z > !geweldig ontroeren
„ Daar ik treur over het vcrlics van • een Man, dien ik zeii'
„ tot de Weeteníchappen heb helpen aankweeken ; die, van
„ mynen leerling, myn boezemvriend, myn mederèlpei ,
, myn amptgenoot, myn raadsman, is geworden; dien !°
„ als een zoon beminde, met Brien ik als een huisgenoot
ver
z r. f795. No. 6.
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verkeerde; in w ien ik met onuitfprecklyk genoeget2
„ dei vriend, den broeder, rnyner kinderen ontwaarde;
„ wiens gemeen zaame omgang ons telkens zoo veel nut, zoo
„ veele weezenlyke aangenaamheden, zoo veel vermaak,
„ bezorgde. Helaas! dit alles is voor ons niet meer;
„ die bronnen van tydlyk geluk zyn voor altoos ge flopt,
,,Hy, die in een kort lesven lang heeft gélecfd; —
„ Hy, die nimmer éénen dag, één oogerbl:.k , liet voor„ bygaan zonder nuttig te zyu; 'Hy, die de fchoo„ ne gaven, hete door het aanhiddelyk Opperwëezen ge„ fch ronken, zoo hecrlvk beeft gebruikt; -- 'fly, die.
„ veele takken van weetenfclhap zoo grondig heeft bear„ beid, fommige to meerdere volmaaktheid gebragt; —.
„ fly, die in zich alléén , en in eenen zeldzaamen trap
van vulmaaktheid, een aantal gaven vereenigde, die men,
,, zelfs afzonderlyk , en in tenen minderen graad, by an,
„ deren naaar enkel aantreft; -- Hy, van wiens vol„ komen gezondheid , ongekrenkte krachten, jeugdige
jaargin, beaaendigc kalmte van geest, de geleerde Wereld nng veel kon verwachten, 's Lands Hoogefchool
zich een talryk kroost van uitmuntende Leerlingen, ge„ lyk aan die, welke. Hy reeds vormde, mogt belooven;.
„ en ivy allen, in onze verfchillende betrekkingen met
Hem, eenen zeer ruimen zegen van uitgezogte genietingen mogten te gemoet zien ;, — fly, Hy is niet
„ meer! Ge yk in. 't midden van den. fchoontten dag ,
„ waarin de gehecle Natuur als 't ware on s toelacht, en
v'y,me.t Beni blyrnoedig hart, uitzichten op uitzichten boopen, een. ylings opgekomen onweer het teder en pas
„ ontlooken bloeinpjen van zynen.. fteel afrukt , en alleverwachting op een ryken oogst van vruchten eens,, klaps doet ve dwynen ; gelyk een felle noordfche
„ form den fterktten, boom , die eeuwen feheen te
,, zullen verduuren , plotfeling ter nedervelt ; zoo ook
„ heeft de onv`rwachte ziekte, die NIEUWLAND aangreep., in één. oggenblik N IEUWLAND,, welk eerie
bittere herinnering! in de lente zyner dagen, voor al;, toos weggerukt; zyn k-ou,d gebeente ligt in het graf be,, dolven; Hem, dien ivy beminden, Hem. zullen wy, in
Maar zyne
deezen kring , nimmer weder zien.
ja, zyne Ziel, die reeds op. Aarde.
, Z'je>; leeft!'
, zon, zuiver_, zoo deugdzaam,, zoo vol eerbied voor het
(pp°rweezen, zoo doordrongen was van God vrugtigí .
^; g, v.oelens, zoo gelaaten in kommer en druk, zoo er,, ken
-
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b, kentelyk , en altoos even zedig, in voorfpoed en in
e , glorie, leeft niet alleen, naar zy is in die hemelfèhe

„ Gewesten overgebragt, waar wy ook wenfchen eenmaal
in te treeden. _ Zyne Ziel, die hier op Aarde on,, ophoudelyk tot haare vordering in kendis arbeidde,
„ verkrygt nu zeker alle die volmaaktheid, waar voor zy
vatbaar is. Zyne Ziel" ---- Doch waar
zouden wy met uitfchryven ophouden, indien wy d,)or
het fchoone ons daartoe lieten verrukken. Welk eeoc
fpraakwending, die de zalige Ziel de fèhoonfte taal in den
mond legt 1 Wie gevoel heeft voor het fchoone , het
waarlyk verhevene , het treffende -- — — Wy moeten_
ons bedwingen en voortgaan.
De Lykredenaar noodigt zyne Toehoorders uit,, „ om,
„ in NIEUWLAND, den grooten Man, den verdienstlyken
Wysgeer, den eerlyken en godvrugtigen Burger, den
„ trouwen, den gullen Vriend, den beminnelyken^ÏVIelsch,
„ te herkennen." Hoe fterk, en tevens hoe kiesch, zyn
de kleuren , welke by bezigt, om dit Pronkbeeld der
Menschheid te fchilderen , hein aan alle die zyden niet
het helderst licht omfcheenen te vertoonen.
Zyne Kindschheid verfchaft den Redenaar wonderen ,
voorgefteld zonder ophef, daar het Voorwerp in zich zelven groot is. Zyn vroegtydig Dichtvermogen , zyne
vroege vatbaarheid voor de Wiskunst, verbaazen, en alles is Natuur; 't zy wy hem, by Bene Godvrugtige Moenderversjes Van LUIKEN
der, M4RRETJE KLINKERT, de Ki
hooren ftamelen ; 't zy wy hem vervolgens zyn onverzaadelyke leeszugt in 's Vaders Boekery, en bovenal
zeer vroegtydig In den Bybel, zien boeten, kinderlyke
Versjes optlellen , die reeds zyne aanttaande grootheid
3ankundigclen; 't zy wy hem, door zyn' Vader geleid, de
eerfee Beginzelen dér Wiskunde zien behandelen,
Welk eéne vroegtydige ontwikkeling van de groots}e Ver
zo zeldzaam gepaard! Die veel beloovende Plant-mogens,
groeide, niet onbekend op , fchoon in een vergeeten hoek
opfchietende. Dè kennis aan de Heeren 2EvEZn , JERONIMO en BERNAIIDUS DE Boscx, deed hein Bene Opvoeding krygen, gefchikt om de zanden, die zo veel groot
zich bevatten, te ontwikkelen.
-1iesn
Hoe treffend, hoe uitgewerkt, is liet Tafereel van de
Vermogens aan NIEUWLAND geic?ionken , hier opgehan.gen ! Leert van zynen Lykredenaar zyn doordringend Ver Land, zyn verbaazend Geheugen en groote Vathaarheid,
S2kenF
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kennen en bewonderen; flaat fbi bv zyne gaaf om Taaferi
te leergin, NLEUWLAND bvzonder eigen; bv zyne verbaas
zende Verbeeld ngskral t, die hem ten Dichter vormde; by
de buigzaamheid van zynen geest, die hem veroorlofde zich
op de meest verfchillende zaaken toe te Ieggen; terwyl
by, welk een zeldzaam verfchynzel! by Benen leevendi•
gen geest, een vlug verstand , eene olïtegrypelyke vaar
een taai geduld voegde. Die Vermogens; dóor de-dighe,
beste Meesters ontwikkeld , en geleid op Bene wyze riet
derzelver grootheid overeenkon.ítig , vormden den verzvond4rlyken NIEUWLAND! die door zyne Schriften den,
naam van een groot Man verdient ; 't zy men hem als
lichter,, Letterkundige, maar bovenal als Wis -, Natuui.
en Starrekundige, befchouwe: uit alle welke oogpunten
de Lykredenaar hem aan ons voorfielt; met Bene kieschheid en tusichen gevlogten aanmerkingen, die alleen uit
de pen kunnen vloeijeu van een Man, deezer zaaken door
en door kundig. — In dit alles weidt de Heer VAN
swzrip N uit, en nierkt te recht op: „ Denkt niet, myi e
Hecren! dat iuyne Vriendschap voor NILUWLAND my
hier . grootlpraak doet gebruiken ; zy doet my flegts
uitvoeriger zyn!" Uitvoeriger om NnnUWI* :iND in
zyne warde te doen kennen , en zyner verdienften huldé
te doeií bewyzen.
De ccrfte flap ter bevordering van NIEUWLAND was zy
iie benoeming, door dein Amicrdamnfchen Zeeraad, tot Lid
eener Conanzisf,c to de zagken, het , bepaaleh der f cn^te
pp 7cé, en de verbetering (Ier Zeekaarten, betrefende, waar
roet den Lykredenaar, en den Heer VAN KEULEN,-inby
arbeidde. . Zyn Beroep tot Hoogleeraar op Ut,-echt"$
oogeíci;oole werd door de Staatsomwenteling des jaars
x '87 omver geworpen. „ Eene te :leurt ellirigg, die," gelyk onze Redenaar zich uitdrukt. ,, NIEUWLAND bedroef,, de, en wel te smeer, daar by zich nooit in Staatsgefchil
len halt ingelaaten, geene betrekkingen in de Provincie
Utrecht, cn geene beweegingen gemaakt hadt om • dit
Ampt . te bekomen." Twee Jaaren later werd ën
zyne wc] kzaainheid en zyne kunde beloond, toen Burgemeesters van 11rnfle, dam hem tot Leeraar in de Wi.,s- a
starre- en Zeevaardkunde aanftelden.. In welke post by
?, ich verdietlstlyk _ kweet , en intustchen als Lid van eert
k cheidkundig Gezelfchap zich deed uitmunten.
Dit alles geregtigde hem tot de Eerepost, hem opgedraagen , op 's Lands Hoogefchool te .Leyden, asaar men
den
-
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-den verdienstlyken Man beriep tot Hooglecraar in de
Wysbegeerte, Wis-, Starre- en Natuurkunde. In welke
post by zich als een NIEUWLAND kweet, en de grootfiche
verwagtingen, van hem gevormd, overtrof.
,, Welk een fchoon tooneek" mogt, met vollen retire,
de Lykredenaar uitroepen , „ levert een groot Mali
„ niet op, wanneer by tefFens een verdicnstly: Mensch
„ is! en wie treurt niet , wanneer by groots Mannen ,
„ fchrandere Vernuften, tot grove ondeu den van hart of
„ zeden ziet vervallen? Iets, waar van de Gcièhiedenis
„ der gelcerde Wereld, helaas ! maar al te veel voorbeelden oplevert. Gode zy dank ! Nier; ;;-LAND kan Cl',
proef van sen eerlyl:en en godvrugtigen Burger, zou
wel als die van een groot Man , van een vérdienstlyken Wysgeer, doorliaa n ; liet zy men het algemeen
„ grondbeginzel van alle zyne handelingen in agt neemt :,
„ het zy meal zyn oog vestige op zyne perfoonlyl:e CO
huislyke deugden; het zy iaen de deugden, die by al..
openbaar Alnnena ir bezat, nagaat."
Wy kunnen niet meer doen dan hier aanflippen vat
de Lykredenaar vermeldt van zyne Godsdienftigtieid , NL
derigheid, Zedigheid, '\ lcnschliefde, Geduld onder leed,
Beminnelykllcid en Gezelligheid ; doch moeten het vol
NIEUWLAND beminde de We--gendafchryv.,
„ veld; doch zo at een C/;gisten betaamt haar te bemin„ ncn. Zyn hoofdoogmerk was, zich voor den toekomen„ den Staat te bereiden; en daar lay ten vollen overwind
„ waas, dat wy des te gefchikter voor dien Staat zullen
zyn, in denzeiven een des te volmaakter geluk zullen
genieten, naar maatti wy hier op aarde onze ziel tot
„ eerie meerdere volmaaktheid zullen hebben gebragt
onze genoegens meer in de volmaakimt van liet ver
(tand , en van liet hart , dan in zinnelyke geneugteta,-,
,, zullen hebben gezogt; in één woord, naar maatti wy
„ ons voor het toekomend loeven , daar tog Beene zin„ nelyke vermaaken, deezen, welke wy hier op aarde ge„ nieten, gelykvormig, plaats zullen hebben, beter bereiden, ontleende by uit die overtuiging ook redenen, om
„ zynen geest allengskens te volmaaken, zyne verfland,, Tyke vermogens te fcherpen , de geneigdheden van
,, zyn hart te zuiveren, en dikwyls op het toekomende te
„ denken."
Aan zulk een' Wandel beantwoordde zyn Uiteinde„
Hy flierf," zegt de Redenaar, „ bedaard en te, vredes
,
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omringd van fchreijende Vrienden en Leerlingen , 1ia
dat by voor weinige dagen het dertigfee Jaar van zyn
„ leeven hadt volbragt!"
Deeze Lykrede , van welke wy zo noode kunnen affrappen, gaat vergezeld van eene menigte flantelzeningen,
ter itaavmg dienende van het daar in gezegde. Dan wy
kunnen ons niet inlaaten oin uit dien ryken voorraad
eenige opleezing te doen.
97

Naarnvkeurig .Berk/it van het Volksfeest te Franeker , op den
5 Maart 1795, by gelegenheid vain het verbreeken der Ketenen en liet her lellen van de Poorten aldaar. Voorafgegaan
door een kort Betoog van de redenen , welke de Ingezetea,en
van Franeker bewoogen, om hunne blydfchap, over de gewichtige verandering van zaakei, op Gene byzondere wyze aan
den dag te leggen. Daar 7ACOUVS SCll LTEMA. Derde Druk.
Te Franeker, by D. Rotnar en D. v. d. Sluis, 1795. In

Sr. 8vo. 3a bi.
Belde Frieslands Academiepad diep, zeer diep, in het leed
der Omwenteliuge des Jaars 1787, het is, by eene zeer
D
eigenaartil e tegenwerking, dat dezelve een groot aandeel neemt
in de Tegenomwenteling deezer dagen. Mogt men er•
geus, daar mogt men wagten een Vryheidsfeest van eenen uit
aart. De uitkomst heeft aan-ftekndbyzor
deeze verwagting beantwoord , gelyk de Nieuwsmaaren ons
vermeld hebben,en zul!ts met een bepaalder oogmerk, en breed•
voeriger, in het Stukje voorhanden befchreeven wordt.
De Burger JACOBVS SCHELTEMA, door de Provifioneele Verte.
genwoordigers verzogt om een Verhaal op te hellen van de Pleg.
tigheden by het verbreeken van de Ketenen der Burgery an
Fiateker, voldeedt aan dit verzoek, en oordeelde zich •erpligt
om de Gefchiedenis van die Ketenen, die hy, met regt, de
Gefchiedenis van de Deugden dier Burgeren noemt, vooraf te
haten gaan.
Het eerlie gedeelte vervat dus eene zeer korte aanduiding
van net groot aandeel, 't welk de Stad Franeker nam om de
Grondwettige Herhelling in lei ies /and te bewerken ; en welk
een fchok die Stad by de Oimwenteling onderging; van het Ge•
denkteken haarer vernederinge, door de Poorten weg te nee.
reen, en, ten aandenkén, aait Ketenen te kluisteren.
By deeze gelegenheid," opdat wy die treffende byzonsierheid, zo zeer tot eere der Burgeren firekkende, overneetfien,
„ betoonde het behoeftigfle gedeelte der Surgery van Era.
nekvr _de waare Republicainfche grootheid te kennen , en
voldeedt aan derzelver vereischten op het uitlteekendst.
Schoon de meesteu in 't Winteríàifoen , by gebrek aan

„ werk,
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werk, veroorzaakt door het afzyn van gq. der voornaam(le
Burgeren, honger leeden , en 'er dubbele en honger dagloonen werden aangeboden , weigerden allen , om tot dit
s , veragtlyk clerk mede ce werken. — Drie Smeden weiger.
„ den), zonder dat de een iets van den anderen wist,oui hunne
, gereedfchapper) tot hetzelve te leenera, of te verhuuren, eii
,, hier door was 's Lands Bouwmeester genoodzaakt, de Sol„ daaten van het Guarnifoen te gebruiken, die met moeite dit
werk verrigceden. Men bragt de deuren, hekken en boo.
„ men, in de Kerk, liet ze aldaar, ten fpyt der Burgers , ten
„ toon liggen, en, uit vrees dat dezelve zouden worden weg„ gehaald, koppelde men ze aan elkander met zwaare kettin„ gen en overgrootlie floten.
„ Dit behoeftig gedeelte der Burgery verdient in alle op,, zigten den meesten lof. Hadt hetzelve zo gemaklyk tot plun„ dering en geweld te verleiden geweest, als in andere plaat.
„ zen, zonde het met het overige gedeelte der llurgery 'er
,, deerlyk hebben uitgezien, daar het hen aan geene aanmoe,, digingen daar toe ontbrak.
„ Zy Ploegen dergelyke uitnoodigingen met veragting af, en
„ zo men, op zogenoemde Vreugdedagen, aan hen ilerken
„ drank en bier zoudt, namen zy zulks aan ; maar, in plaats
„ van Oranje boven! ce roepen , dronken zy op de terug„ komst hunner gevluchte en gevangene (*) Medeburgers."
Eene beknopte, maar treffende, Befchryving van het ongelyk
en leed, den Burgeren van Franeker aangedaan, treffen wy vervolgens aan. Naamsvermelding van de Verongelykers en de
Verongelykten hadden wy hier verwagt ; doch dceze is door
den Schryver,, om welke reden weecen wy niet, agtergelaaten : alleen noemt by twee Burgers, Leden van het Hof van
Jullitie, te weeten, A:ieSUERLS VEGELIN VAN CLAERSERGEN en
AREND AULUS VAN HAERS114A, die altoos ten voordeele der
ongelukkige Patriotten , en ter verzagting van hun akelig
kerkerlot, werkten.
net beknopt berigt deezer Verdrukkinge oordeelt de Schryver genoegzaam, om elk ce overtuigen, dat de Burgers vau
Franeker de grootfte redenen hadden, om in den voor- en
tegenfpoed der Franfche Wapenen een deelneemend belang te
(lellen , weetende dec van deeze hunne Vryheid of Slaverny
afhing.
Dé komst der Franfchen bragt het vernietigen der Bloedpiakaaten, gevelde Sententien en Fletrisfures, te wege ; als mede
het ontflag der ?egeeringe, het aánflellen eener Provifoneele
Municipaliteit, het planten der Vryheidsboom. Doch dit
mogt
t *) Men, vindt een eir.cge Lytt der laatíten geplAatst meter een S:ukia,
getuel4: AJ4taga, int, Zie ben, bl. 919.
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mogt voor andere Steden genoeg zyn ; niet genoeg was het
voor Franeker. ,. Lenige Burgers begreepen, dat het ontee„ rende voor de Burgery zou zyn, indien men de Kluisters,
„ waarin Franeker zeven jaaren was geketend geweest, langer
„ liet blyven beflaan, nu men zich in zyne oorl'pronglyke Reg;
ten herfleld hadt: zy oordeelden, dat men, by het openlyk
verbryzelen van deeze Ketenen, een nuttig en tot Burgerdeug.
„ den opwekkend Volksfeest kon doen plaats hebben, en ver„ vaardigden hier toe een provifioneel Plan." Welks inrigting
en uitvoering het treffendst gedeelte van dit klein Gedenk
uitmaakt : een Plan , waarin de Commandant der Fran=-fehrit
fchen, LOY, genoegen en deel nain.
Wie leest zonder hartryke deelneeming de befchryving van
den welgeregelden Train, opdat wy 'er dit uit aanilippen:
„ lle Burger DIRK WAARDENBURG , met een flok , waar aan
„ een zwaar touw , en een aan driekleurige linten hangend
Schild, in de gedaante van een Romeinfche Legervaan, met
„ het opfchrift:
„ Met zulke touwen was ik aan myn' Zoon gebonden
„ Zestien kleine Kinderen van gewéezene Gevangenen, on„ der de tien jaaren; draagende de verbrookene Boeijen, waar.
„ in hunne Vaders waren gekneld geweest ; voorafgegaan
„ door een paar lieve kleine Tweelingen , elk met een fluk
„ van een boei in de band.
„ Vyfcien grootere Kinderen van dezelven , waar van de
„ oudilen twee Ketenen met Sloten droegen, waar aan de
„ Deuren waren .gekluisterd geweest : waar by een ander Jon„ geling het Slot droeg, 't welk alle de Ketenen vereenigd
„ hadt.
„ Zeventien Vrouwen en Moeders van gevangene en ge.
„ vluchte Burgers; ééne derzelven droeg een Banier, met het
„ opfchrifc
„ Wy deelden in de droefheid, nu deden wy in ac vreugde!"
Naa dat alles in orde gefchaard was, hieldt de aangeheeven
Muzyk í1i1. „ De Prefident der Municipaliteit gaf den wenk
„ aan de Draagers , om de Ketenen en het Slot op den grond
„ te werpen. Deezen volbragten die order op het treffendst,
„ en fineeten die tekenen der Slaaverny,, met de zigtbaarfle
blyken van afkeuring, op den grond, terwyl de kleine Kin„ deren met de gebrooi,en boeijen rammelden. Een ys„ koude huivering overviel alle de omflanders eene doodlyke
„ flute, en de trainen van de meesten, waren de beste gelulgen van de algemeene aandoening ; tot dat aan de Smeden
„ den wenk gegeeven word om d Ketens te verbryzelen, 't
r,iVlI4
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„ welk onder een onbefchryfelyk vreugdegejuich , het luiden
van alle Klokken en het losfèn van het Gefchut, gefchiedde."
De Schryver zelve beklom, naa bekomen tlilte, een Stoel, We
op de Deuren geplaatst was , en riep de Burgery tot liet Gezang op , , door een fchoon Recitatief: Waarop de Jonge
Burg-resfen een Lied aanhieven ; een Lied, door de Jonge Burers beantwoord: terwyl alle de aanweezigen een derde Zang.
uk zongen. Welgepasr en treffend zyn deeze Dichtfiukjes.
De Franfche Commandant DuMMAlz*r: beklom den Stoel , deed,
eene Aanfpraak, en hief, met zyne Medeöfficieren, een Vryheidademend Zangftuk aan. De Burger A. CAUDOIR , Hoogleeraar,
deedt eene Dankbetuiging • in de Fran/èhe Taal aan de Fra f the
Z'rtie.
Hierop volgde de weder terugbrenging en inhanging der
Stadspoorten , in een flaatlyken Optocht. „ Onder deezen was
de Zoon van een der Gevluchten, draagende het groot ver.
brooken Slot, en eene Banier, met het opfchrift:
„ De Kluisters zyn ver•brooken, Franeker is vry!"
De Burger I. VAN VOORST , Hoogleeraar in de Godgeleerdheld, deedt, naa het weder inhangen der Poorten, eene Aan
fpraak , hier vermeld. Waarop de Burger B. VAN REES een
welpasfend Dichtítukje oorlas, hem door eene ongetrouwde
Burgeres ter hand gefield.
Naa dat dit alles met de goedkeurende toejuiching der Bur.
gery vereerd was, deedt de Burger JAN SCIEELTFMA eene Aan
fpraak, waarby by eetre aanmoediging voegde om de Carmagnole te danfen. Eer de Dans aanving , las de Burger
srcco ROORDA nog een Dichttluk voor. Naa het eindigen
van den Dans , verzogt de Municipaliteit den Schryver om alle
de aanwezigen te bedanken.
„ Spoedig bragt men een der grootfte Ketens , met het Slot van
de Poorten, na den Tooren, en hechtte dezelve aldaar vast,
„ tot gedagtenis van den tyd der Slaaverny, en plaatae een
bord by dezelve, met het opfchrift :
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Itedren oering ter gelegenheid van de Uitdeelinpa der Pryzen aan
de Kinderen van min vermogenden, die te 1Vs'euwkoop en Noorden in het Spellen , Lezen, Schrynen en Rekenen, pnderweezen worden uit het Fonds te Bodegraven op crioht : den
14 llugustus 1 794 , op de Zaal vn het Raadhuis te Nieuw
RWEM R, Leeraar der Rernotaflrwi.-kop,uitgefrndj.
ten. Te „linflerdarn, by G. Koos. In gr. 8vo. 24 bl.
'

deeze by uitftelr wel gelelde Redevoering, bepaalt zich
Schryver, om r.) de Nuttigheid en Noodzaaklykheid
Ivann dehet
welbekende Inflituut, te Bddegraven, enz.

aan te wy•
zen , en 2.) de Vooroordeelen , welke op de plaats , waar
deeze Redevoering is uitgefprooken., voornaamlyk heerfchen,
tegen te gaan. l Iy beweert wet regt, dat de op den titel
gemelde Weetenfehappen niet alleen •zeer veel toebrengen om
de Kinderen tot nutte Leden der Maatrchappye voor te berei•
den en, te vormen ; maar ook dat de onkunde hierin hen buiten de mooglykheid (felle , om in de famenleeving van 't ver
te zyn. De Vooroordeelen; dat de Kinderen van-eischtnu
den gezuiverden Godsdienst afgetrokken, en dat hun verkeerde
denkbeelden omtrend het Vaderland ingeboezemd worden; dat
het Bodegraaffche Fonds eene Nieuwigheid zy, gaat de Bur..
ger ROEMEK, met kragt, te keer, en voldingt dus zyne taak,
>>et de Ongegrondheid deezer Vooroordeelen aan te wyzen, om
zyne Medeburgers, zo tot onderileuning in , als getraikinaa.
king van, dit Inflituut , door afzo.nderlyke Aanípraai en op te
wekken en aan te moedigen.
-

Porte ferfmalen voor Kinderen van aes tot tien Jasren. Naar
't idoogduitsch. T 4mjlerdam, by P. E. Brt, 1794. In 8vo.
3 bi.
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ry., Leeraar der Doopsg4zinden te
D
Wesizoandam , vond dit Werkjen zo belangryk, dat by
iet , voor zyn eigen Kinderen van he grootfle nut rekende,
PIETER B .zTs,
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deeze Verhaalen, ook voor hen over te zetten, en aan hen
op te draagen. Dit geeft ten minsen een gunstig denkbeeld
van het nuttige van een Gefchrift , dat een Vader, dien het
zedelyk welzyn Zyner Kinderen ter harte gaat , voor hen
zulk een Stuksken vertaalt. De Overzetter bericht ons,
dat het oorfpronglyke meer gevolgd is , dan letterlyk ver
vleit zich, dat deeze Verhaalen, voor de vroeg-:aldenby
opkomende Jeugd, leerzaam zullen zyn , om dat één derzel.
aan een Kind , tusfchen de zeven en agt jaaren , voor
hetzelve zeer wel verflaan werd: eene proef-gelan,dt
waar-
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waariyk, die vry goed [leek houd! --- Men oordeele hier
over uit de volgende Vertelling, die de eerde is in dit bun.
delken.
,,
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„ De Moeder van JULIA zou op zekeren namiddag ééne haar
:er vriendinnen een bezoek geven. ., Mogen wy naderhand
niet wel eens in den tuin wandeler., ? " vroeg THEODOOR aan
zyne Moeder by het uitgaan. „ Zeer wel," was het
antwoord, „ mids niet verder dan tot aan de breede laan; —
„ onze buurman heeft my laten weten , dat een gezeifchap
„ dezen namiddag in zyn tuin naar een vogel zou fchieten.
,, 'Er mogt misfchieu een flits te rug vliegen , en u befchadi„ gen, Zyt daarom voorzigtig." Dit beloofden zy
beide, en Moeder gaf hem den flewtel tot den tuin.
„ Toen de leertyd verfireeken en de Onderwyzer vertrokken
was , bedienden zy zich van de vryheid, welke Moeder hun
verleend hadt, en gingen in den tuin; daar dezelve zeer groot
was, hadden zy overvloedig ruimte om daar in te kunnen
i'p eelen en wandelen, hoewel zy niet verder dan or de breede laan mogten gaan. Reeds-waren zy meer dan een uur in
den tuin geweest, toen THEODOOR onder een boo. ri zeer veele
Appelen zag liggen. „ Ei lieve JULIA, zie eens hoe veal
„ Appels daar liggen ! " Ja ! maar ziet gy niet dat die boom
aan de andere zyde van de laan !laat? „'t Is waar; maar heeft
„ Moeder ons niet bevolen om her afgevallen Ooft op te zamelen, wanneer wy in den tuin wvaren?" Ja, maar Moeder
heeft ons heden voltrekt verboden . om aan de overzyde.
van de breede laan te gaan. „ Dat is wel zo, maar zou nu
„ juist op dit oogénblik ons een flits treffen; dat moest al
toevallig uitkomen!" Foei THEODOOR, zeide JULIA, gy wilt
dan uw Moeder niet gehoorzamen? Naauwlyks hadt zy d,t
gezegd, of 'er valt een flits met veel geweld neer onder de.p
Appelboom, en kwetst de voortie poot van een klein honden,
'c welk onder dien boom gelopen was. Beide kinders oor
Melden 'er van, het arme diertje kermde geweldig, JULIA lokte
het naar zich toe, en, de gekwettle poot ziende, zeide zy teen haar broeder: „ Daar ziet gy nu, wat het gevolg
„ zou geweest zyn, indien gy ook onder dien boom waard
geloopen: dan hadt de flits u ook kunnen treffen. Wat is
„ dat diertjen te beklaagen; wanneer gy my niet herwaards ge,, roepen hadt , zou het waarfèhynlyk niet gekwetst zyn."
THEODOOR zag terfiond zyn mistlag ; vol medelyden met he;
arme beest, bragt by het by een oud man, om het te latere
verbinden, en dus de ramp, waar van by de aanleidende oor Zaak was, zo veel mogelyk te vergoeden.
t'e'en
-
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Toen nu de Moeder 's atronds t'huis kwam, was by d3
eer(te die het geval verhaalde , en zyn eigen fout beleedt.
De Moeder prees hein over deeze opregtheid, maar berispte
hein over zyn Inisitap. JULIA verheugde zich , dat zy van
Moeder een braaf gehoorzaam Kind wierd genceind, en beide
zagen y , dat gehoorzaamheid aan de be eten tier ouderen
zich aityd zelf beloont."
Spiegel voor 't Menschdenm, of Tafereel van yzond re Charaaers
en Lotgevallen, enz. IJle i)eets 2de Stuk. Te 4mjlerdarn, by
H. Molenyzer, 1794. In gr. 8vo.
-

j' T y hebben geene reden om onze gezegden by de aankon.
VV diging van 't ifle Stuk van deezen Spiegel (*) in te
trekken. De inhoud van dit 2de is ons niet belangryker voor
hetzelve bevat de volgende Verhandelingen, (indien-gekomn;
wy die zo mogen noemen.) i) De verdrukte Burger: niet sao'
groote Zoon, die en wiens mishandelingen het onder
Inleiding maar JAN KROL , weleer Schoolmeester,-werpzynd
Koster en t'oorleezer , te Niervaart (gezegd) de Klundert nu
Schoolmeester te Dordrecht. Dees man helt hier al klaagende,
CLES

ter zyner verdediging, de verdrukkingen, hein aangedaan, voor:

of het Menschdom, in deezen brok van den Spiegel, iets tot
zyn vermaak of leering zal te kyken vinden , .zullen wy niet
beflisfen. 2) Bedrog of onmedogenheid voegt vooral den Leeraar
niet. Een geval, waarin zeker Predikant V....., te Amflerdam
geïmprobeerd , een zeer llegte rol fpeelt met een Roefbriefje.,
in de Goudfiche Trekfchuit, dat wy niet zien kunnen voor 't
Menschdom van eenig gewicht te zyn. 3) Wat waagt een
Moeder niet voor de eer van laar Dogter 9 Eene Spaanfehe
Vertelling , uit her Hoogduirsch , van alloy als de boven.
Maanden. Doch wy kunnen ons in de beoordeeling van alle de
in dit Stuk voorkomende Verhandelingen , op deezen voet,
niet verder inlaaren : zie hier dan flegts de Opfchriften ; want
uit den klauw zal men den . Leeuw reeds kennen. 4 Cu.

aan DORIr,IONT . 5) Het leven van een Burgerman kaai
wel waardig zyst geleezen te worden. 6j God regeert. 7) dar;
den Leezer, en 8) Briefvisfeling tusfchen twee ver/landige Prouwen. Wy hoopen, met den Uitgeever , dat, indien by
meer van deezen Spiegel wil in 't licht brengen, het volgen,
de beter behaagen za1 dan dit en het voorgaande.

LOTTE

(S) Zie Lettereef. voor i7, )to. 7, bl. g4o.,
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LETTER- OEFENINGEN.
Nieuwe Leerredenen, door
VAN LOO , Predikernt te
Ootmarfum. Eerfle Deel. Te Utrecht, by W. van Yzer<
worst, 1794. In gr. 8vo. 380 bl.

e gunftige bejegening, welke de Leerredenen4 voord
in 't licht gegeeven, ontmoet
heen door
D
hebben, gunfliger zelf, fchryft hy,
va
VAN LOO

aan zy waerdig
deedt hem belluiten, deezen arbeid voort te zetten,-ren,
en eene nieuwe verzameling door den druk gemeen te
maaleen. En, inderdaad, wanneer wy 's Mans Leerrede
andere foortgelyke Opttellen vergelyken,-nemtvl
verwonderen wy ons geenzins over die gunttige bejcgening. In bevalligheid van fyl, en in zuiverheid van taal,
overtreft hy veelen zyner Amptsbroederen ; welke van
ryd tot tyd goedvinden, hunne Opllellen aan het leezende Publiek mede te deelen. Zyne denkwyze, over 't
geheel genomen, is verftandig en fchriftmaatig. De inhoud zyner Leerredenen pryst zich aan , by alien, die
het weezen van allen Godsdienst zoeken in zuiverheiá
van hart en gedrag, door 'een erntligen aandrang op het
werkdaadig beleeven der Christlyke belydeuisfe. Alleen
moeten wy aanmerken, dat' de fchryfflyl, zomtyds,-lyk
te naby aan het winderige grenst, en men, ginds en elders , plaatzen_ aantreft, naar het ons voorkoomt ; te
zwellende of te bloemryk voor den agtbaaren en deftigen kanzelftyl. De overtuiging van Het Verfland is de
groote`.zaak, waarop een Leeraar zich inzonderheid moet
toeleggen. Verflaat hy de kunst, om in een bevalligen
voordragt dit oogmerk te bereiken, zo veel te beter.
Maar; •hoe zeer w, over 't geheel genomèn over VA N
Loo's Qpftellen voldaan zyn ; wy vreezen , egter,, dat
hy, naar 't oordeel van bezadigd denkende Leezers, zich
nu en dan, door eene verhitte verbeelding, te verre heeft
lasten vóortf eepen.
Acht Leerredenen bevat dit Deel; allen van een zeer
gewigtigen inhoud. Zie hier de Opfchriften: Het -vetmancn van Ongeregelden: liet vertroostGge van Ledrbefden..
BiL$TT. i795. NO
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270T. VAN LOO
Be%hor.tiing van pie Vergangelykheid van alles, ,De dood
var. f ezus Christus. De Christelyke Blydfchap. Het aan
Koning ,1grip ia. De-houdenbi.DBlysvan
Zaligheid van hun, dit in den Heere Kerven.
By manier van proeve van 's Burger- Leeraars manier
van voordragt, zullen wy, ginds en elders, eenige trekken
opzamelen. In de Leerrede over de hergangelykheid an
alles, onder andere de bedenking, raakende de Onbeftendigheid der waereldfche dingen, aanvoerende: „ Ik ver„ groot niets (fchryft VAN Loo), ik overdryf niets. Gy
„ kunt op nieuw daarvan duizendmaal-duizend bewyzen
, inzamelen, zo gy na buiten gaan, en de tegenwoordige
„ gedaante der Natuur vergelyken wilt met die zy had
„ voor eengen tyd, en die zy hebben zal, na verloop
y, van korte dagen. Hoe bekoorend was het., toen de
„ allksbezielende , allesbeleevende , allesvervrolykende,
„ Lente was aangebroken, en over de zigtbare fchepping
,; heerschte, bosch en veld, akker en hof, beemden en
valeien, bergen e3 heuvels, te befchouwen! Welk. eert
menigte van bloemen en bloesfems ontfloten: voor ons
hunne ryke fchatten van verkwikkende geuren en fehoone
verwen! Hoe verlevendigend was de morgenhond, hoe
„ lavend de avond! Hoe leefden, en huppelden, en dartelden, alle .levendige fchepfèlen in het woud, en op
het veld, in het water en de lucht; zig verheugende in
.,, hun daarzyn! Hoe verjongd, hoe verfrischt , was 'onze
eigen levenskragt! Hoe doortintelde lenteleven, lente„ vreugd, ons ganfche wezen! Zoo was het toen,
„ en hoe is het nu? De. milde hand van den Zomer. reikt
ons nu een deel der vrugten toe , die dr. Lente ons be,, loofde. Wy vergaderen ze, wy genieten ze, wy ver„ blyden ons, en wy hopen op de volgende , maar —
aan het korten der. dagen, aan
„ 8 onbeftendigheid!
het lengen der nachten, aan het. afnemen der Zomerwarmte, aan de verdwynende ZonrervogUen, aan he
„ verflenfte groen van bosch en veld., aan héb verwelken
„ der fchoonfte bloemen, aan de' dorre dodigheid, die
, zich over boomen en weiden begint te vei4 heiden ,
q , aan het rypworden, het maaien, het inzamelen •man het
3 , koorn, aan de ontledigde .akker, aan de nieuwe bezig
„ heden en beffellingen van den landman, aan dit alles
En dan; als
befpeuren wy, dat de Herfst nadert:
de winden heftig loeien, als de . regenvlagen met verdubbelde onftuimigbeid vallen, als de velden eenzaam,
de
-
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de dalen verlaten worden, en geen vogel ons meer met
zyn gezang vervrolykt ; dan, als de boonren treurig
hun ontbladerd hoofd om hoog heffen en van tyd tot
, tyd, door een herfstwind gegeesfeld , hun rammelend
geel loof met kragt op den grond fchudden, en den
, denkenden wandelaar verwelking tegenbuilen; dan, als
„ de Zon , aan den bewolkte hemel hangende, flegts
flaauwe glanzen geeft , of - zeer helder fchynt , maat
kort, en -le neerflagtige waereld haast aan een langen,
,, kouden, nacht overgeeft ; dan kondigt zig de Winter
aan — de Winter met zyn mist en nevel zyné koude.
en vorst; de Winter, de gevreesde Winter, die van_
„ trap tot trap zig van het nog overgebleven leven der.
„ Natuur meestex ,maakt, tot dat hy alles onderworpen
„ heeft aan zynen vernielenden fcepter. Hoe geheel dood
ligt dan het ryk der planten ! hoe verftomd zyn de„ vrolyke za^igers ! hoe verfchuilen zig de dieren ! hoe
„ vreesfelyk giert de form door de kaale wonden! hoe
„ woest, en verflorven, is het gelaat der Natuur! 6 t waar.
„ is dan de bloeiende Lente, de vrugtdragetade Zomer,
de voedende Herfst, gebleeven ? Zy zyn voorbygegaan.,
verdweenen; zy zyn voorbygegaan; gelyk een gedagte,
„ en met hén alle inenfchelyke ontwerpen, plans, zorgen,
„ vermaken, droefenisfen, dromen van genot en verwag„ ring. In elk van zyne verfchynfelen predikt dit ern,, fli; e Jaargety, met tiendubbeldeil nadruk dat de ge„ daante dezer waereld voorbygaat, eh de mensch; de zoo
veranderlyke, zoo wisfelvall.ige, mensch , in een beeld,
, in een fchaduw, wandelt. " Dat, intusfchefi, ondanks de
onbeftetidigheid en verganklykheid der waereId, VAN LOO
niet op de lyst Van itroeve Zedènmeesters moet worden
aangefchreeveti, blykt uit de lesfen, welke hy ten flotte
van zyn betoog voordraagt. Zy zyn: vry alles te genieten, wedt wy genieten kunnen; maar aan geen ding on
te verjiaven'-- niemand te benyden, die weer heeft dan
wy -- en een hoger goed vooral te zoeken.
Niët minder leevende, dan de bovenftaande, is de fchil-•
dery, in welke VAN Lao den Apostel PAULUS voor AGRIPPA
doet verfehynen. Naá de Verhoorzaal griet een aaptal perfonen, van allerlei rang, en van beide fexen, geftofféerd te
hebben: „ Verbeeldt u (fchryft hy) deze Vergadering
„ Paulus wordt uit den Kerker gehaald , en voor den
, rigteríioel geplaatst. Festus opent de zitting. Aller
; oogera zyn op den aangeklaagden man gevestigd. Daar
,j ltaat
T
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„ laat de edele , de befchuldigde , de' gelasterde Fats
lus; in zyne ziel is kalmte, in zyne houding veymoe.„ digheid, op zyn gelaat zweeft onfchuld, en zyn vaste
„ blik verbreidt eerbiedige ftilte onder den (arenden, luisterenden, hoop van toehoorers, die, door allerlei. beweegredenen gedreven, gelw en waren, om dit merkwaar„ dig verhoor bytewoonen, Daar laat hy. De
„ fchitterende pragt, die rontom hem blinkt, verblindt,
verfchrikt, hem niet; de laffe fpotterny i die by op de
„ aangezigten, in de gebaarden van dezen en genen har„ zenlozen hoveling 'eest, verbittert hem niet; de nyd,
s, de haat,. de wraakgierigheid., die zyne beféhuldigers
en hunne aanhangers hem toeblikken, maakt hem niet
Daar ftaat hy. Hy gevoelt de verfler.
„ vervaard:
kende tegenwoordigheid van Hem, wiens naam by verkondigde q voor wiens roem hy geboeid was, en wiens
„ majetleit en grootheid by zoo gaarn erkend zag van,
„ allen, die hem nu omringden. Daar ftaat hy.
„ Bezield door yver voor jezus, brandende van zugt tot
„ behoudenis zyner toehoorers, doortrokken van het Ie
gevoel, der waarheid, fielt by zyne verdedi--„vendigft
ging voor, het woord tot. Agrippa rigtende."
Als eene laatfte proeve, zullen wy, met VAN Loo's
woorden , den waaren Christen op zyn Sterfbedde afmaalen. „ Stelt v, M. G. (verzoekt de Leezer zyne
„ toehoorders) in uwe gedagten by het f}erfbed van een
„ regt, Christen. Het kan zyn, dat hy de blydfchap
zynes geloofs en de vreugd zyner hope, niet zoo roe,, rend , niet zoo levendig en ferk, kan uiten, als hy
gaarn. wenschte. Zyne ziel is mogelyk te bedwelmd,
te afgemat door ziekte of rampfpoed , om over de.
Waarheden van het Euangelie, die hy geloofd heeft,
en welker zekerheid. hy haast op eene Hemelíche wyze zal gevoelen, te fpreken. Eene langfaam 'ver-zwak.
kende krankheid heeft hem misfchien uitgeput, of hy
worftelt niet zwakre pynen, die de vryheid van zyn
37 geest kluisteren, of zynr. fpraak is belemmerd, of hy
4lerft plotfelyk. Op den bodem van zyn hart. is ge=
rustheid , de wensch naar ontbinding is zyn eenigfte
,, wensch, maar niets blyft hem overig om dat te kennen te geven, dan een ten Hemel opgeflagen dankblik,
een teken met de hand of vinger, eerie zagtlagchende
beweging met den mond. Alles rontom hem weent
maar by alleen niet. Het laatfte vaarvel zugt o?
„ wenkt
;
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wenkt hy hun toe , met ftille onderwerping aan des
„ Heeren wil. Dit (vervolgt VAN LOO) gebeurt fom
tyds, maar het gebeurt ook wel , dat de tervende
„ Christen (preken kan, en wat meent gy wel, dat zyn
„ ftervende mond in deze laatfie oogenblikken zeggen zal?
„ My dunkt, ik hoor hem. , Weent niet over my,
geliefden! weent iiiet over my. Myn lot is niet beweenenswaardig. Ik heb, door 's Heeren genade, in hem geloofd,
en nu zal ik in hem vreedfaam heengaan. u, Dat ik niet
fiddere voor den dood, heb ik alleen aan Jezus te danken.
Ja; myn Heer en myn God! myn 1-leiland en myn Broe, der! gy kwaamt; om Zondaars zalig te maken. My ,
den grootten van allen,' is barmhartigheid gefchied
, o ! hock zal ik u genoeg pryzen, lovèn, danken he zal ik u , zelfs daar, waar het loven en danken
volmaakt gefcbiedt, genoeg pryzen, genoeg danken. —
, Heil my, dat ik eeuwig ben! De eeuwigheid zelve kan
myne lofzingende aanbiddingen niet bevatten. — Eeuw g zal ik uitroepen: ik was te gering alle de liefde,
die gy aan my bewezen hebt, myn Heiland! te onwaardig de genade, die gy aan my verheerlykt hebt. Ontvang nu myn laatften fterfelyken dank voor alles —
, alles goeds, wat gy aan my op deze aarde gaaft het is -te geel, om het op te noemen — ontvang mynen
laatften dank, en verlaat my in den dood niet. Neen,
myn Heiland ! dat zult gy niet — dat kunt gy niet —
6! ik gevoel, dat myn lichaam en geest bezwykt, maar
ik gevoel tevens, dat gy de troost van myn hart, en
myn eeuwig deel, zyt! 6, M-yne lieven! hoe
verlang ik naar de ontbinding — mogt ik u allen daar
maar wedervinden ! In het aangezigt des doods
betuig ik u, dat Jezus Christus, gclyk hy myn alles
was in het leven , nu myn alles is in het fterven. Ik
bid u, hoort en vol t hem. De Waereld , die vergaat
terwyl zy misleidt, heeft in het o o g. van een fterven, den geene waarde. Het geen de ligtzinnigheid vergeet,
of 'befp ot door haare beguigcheling, is alleen gewigtig
voor den mensch. b, Vergeet niet , wat Jezus heeft
gezegd, wat haat het een nienseb, zoo h y ook de geheele Waeteld gewon, en aan zyne Ziele fchade leed! ver, geet Mt niet, ' en zorgt voor uwe waare gelukzaligheid !
De liefderyke Jezus, die my dit geleerd heeft, wil liet
ook u Zeeren. Wie zig aan hem houdt, kan niet dwalen. Wat zal het zyn,, als ik' Hein zie, in wien
ik hier geloofd, over wien ik my verblyd heb, naar
T
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wien myn Ziele fmagt! Het lyden, dat ik gedragen heb, — waarlyk, liet was my nuttig, - ik wennschte
nu niet , daarvan verfchoond te zyn gebleeven — S
hoe zal ik het vergoed vinden, als ik by Hem ben! —
Schreit dan niet meer over my, myne lieven! maar zoekt
uwe zaligheid uit te werken door zyne kragt, gelyk ik.
ô, Waart gy aller, uitgezonderd myne talloze gebreken, zoo als ik dan was het fcheiden, hoe bitter ook, maar voor een korten tyd -- dan wagtte ik
u op in den Hemel dan zouden wy, voor het aangezigt van onzen Verlosfèr,, onze liefde en vriendfchap
volmaakt , en zondes ftoornis, voortzetten!
Heere Jezus! op uwe zaligheid hoop ik --- ftaar
ik met een brekend oog haast , haast geniet ilk
die:
Eenvoudig Onderwys in den Godsdienst, voor Kinderen; door
J. G. ROSENMULLER. Uit het Hoogduitseh. Te 4 nferdam en Utrecht, by van Vliet en van Mariënhofl',
142 bI. neet een Voorrede van XXIV bl. in 8vo.
n een-en-twintig Hoofdldeelen, die de volgende opfchriften hebben, is dit Onderwys verdeeld: i. Al het goede komt van God. 2. God weet alles. 3. God kan al les doen, wat Hy wil. 4. Kinders moeten hunne Ouders
lief hebben, en hun gehoorzaam zyn, 5. Hebt uwen
naasten lief, ais u zelven. 6. Wacht u voor dievery,
bedrog en logen, 7. Zyt nederig en befeheiden. 8. De
verfèheidenheid der Randen en leevenswyzen onder dc.
menfehen is eene Goddelyke fchikking, die wy dankbaar
erkennen moeten. 9. Zyt vergenoegd en leert vlytig.
io. Zyt vreedelievend en toegeevend. in Hebt uwe
vyanden lief. I r. Draagt zorg voor uwe gezondheid.
i.3. Onze ziel is onfterflyk. 14. 'Er is belooning en vergelding na dit leven te wachten. i5. Iets uit de getchiedenisre van Jefus. 16. Jefus is onze. Verlosfer en
onze Heer. 17. DO zonde maakt ons ongelukkig. i8. 't
Geloof in Jefus zaligt ons, 19. Waar geloof en echte
deugd zyn onaffcheidbaar. zo. Jefus is onze Voorganger
cm ons Voorbeeld. 2I. De Bybel is het boek van den
Godsdienst der Kristencn.--De 16 eerfte Afdeelingen zyn
'van den Schryver, de vyf overige van den Vertaaler; by
j:ekerxde dczelven voor Kinderen en eerstbeginnenden van
geen

J. G. ROSENMULLER, EENVOUDIG ONDLRWYS.
geen minder .g€wigt, dan de vorigen, en by zegt, daar in
niets gefchreven te hebben, dan het geen met de denkbeelden van den Heer ROSENMULLEIL , in zyne andere
Schriften voorkomende, overeenftemt.
Om den Lezer over de wyze van uitvoering, en over
bet gebruik, dat van dit boekje gemaakt kan worden,
genoegzaam te doen oordeelen, zyn wy verplicht, ééne
Afdeeling geheel af te fchryven , waar toe wy echter
tere der kortfle kiezen, zynde cie tweede;
„ GOD WEET ALLES.

„Wy kunnen wel God niet zien , maar Hy is toch altyd by en rondom ons. Hy is overgil in den Hemel en
op de Aarde, by ons even zo wel als by andere menfchen. Hy weet alles , wat wy verrigten en fpreeken, Hy ziet ons, fchoon wy ons in de verborgentfe
fchuilhoeken verbergen, zelfs daar, waar liet flikduister
is. Ja Hy weet zelfs alle onze gedachten. Gy
wenscht toch wel, lieve Kinders! dat gy Gods welgevallen moot wechdraagen. Indien gy dit wenscht, dient gy
ook liefderyk, vroom, en opregt te zyn. Want, daar
God hoogst goed is, wil Hy ook,: dat zyne redenlyke
fchepfels , zyne menfchen goed, deugdzaam, en braaf
zyn zullen. Aan den goeden alleen heeft God een
welgevallen. Maar aan., booshartige menfchen heeft
Hy een regtmaatig mishangen. -- Voor uwe Ouders,
Leeraars, en andere menfehen, kunt gy het eene en andere
verbergen; maar voor God kant gy niets verheelen. Hy
ziet u, fchoon uwe Ouders u niet zien, en fchoon zelfs
geen Benig mensch op de wereld u zien kan. Hy weet
alles, wat gy denkt, fpreekt en doet. Het zal u
niets helpen, wanneer gy het kwaade, 't welk gy gedaan
hebt, voor uwe Ouderen en anderen over u gelelden, bedekt, of ontkent. God toch weet het, en wanneer
Hy een mishaagen aan u heeft, zyt gy ongelukkige Kinders. Schaamt u dierhalve niet alleen voor de menfchen, maar fchaamt u voornaamlyk voor God, en wacht
u van niet uw weeten iets kwaads te doen. Het ware
ja de grootte ondankbaarheid en fchande, wanneer gy
uwen God, die Yi dagelyks zo veel goed bewyst, beledigen zoudet.
T4
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, Waar is God?
Zoude God dan ook wei weeteQ
Is het niet uw
doen, fp, eeken, en denken ?
wench, plat God een welgevallen aan u hebben mag?
Aan welke rnenfclwn heeft God een welbchaagesa?
Aan
welke 2i2en;2'hen heeft by een mis/magen ? -- Kunt gy
wel het c:ne of andere voor God verbergen?
Zoua'e
het u dierhalve wel iets helpen, wanneer gy uwen Oudeen iets bedektet , of voor hun ontkendet ? — JJa ; o;»
niet? — Voor wier moet gy u dieïhalven voornaalnlyk
ichaamen?
watt wy

,, BY13ELSPREUKEN.

„ Zoude zich iemand in verborgen plaatzen kunnen ver
zo dat ik here niet zien zoude? fpreekt de HEER:-bergn,
vervul ik niet den Hensel en de Aarde ? fpreekt de HEER.
Jer. XXIII• 24.
„ Hni,it ! gy weet alle dingen , gy weet, dat ik u lief
hebbe. Joh. XXI: 17.
„ HFtwn ! gy doorgrondt my, en kent niy. Gy weet myn
zetten en myn opstaan. Gy verlaat van verre myne ge
omringt myn gaan en myn liggen: gy zyt-dacht_en.Gy
nasi :lc nmyne wegen gewend. Als 'er nog geen woord
op m y'ne tong , ze HEER. ! gy weet het alles. Pf,
CXXXIX: r 4.
„Zoude II', die het oor plant, niet hooren? Zoude fly 4
&e het oog tL,rtnt, niet aanfchouwen? Pf X.CIV. 9,
-

.. God (laat zyne ogen
Von 's Hemels boogen
Op my, en ja op al het fcheplel neir:
Wat leeft en zweeft op 't aardryk heinde en ver
Zelfs '•t mensc!hlyk hart,
In vreugd en fmart
M. r nollyk vieescb omtoo„ err ,
't is i? •,'onr Hem ontbloot, ontdekt. -<Knt S my =i hart doorgronden?
God t ?: .vaar my :;a:, voor 't geen utv gramfchap wekt i
Voor ihood hedryf van zonden!"
,
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Zoodanige versjens (taan achter de meeste Hoofdfluk
ken; zy zyn ten deele oorfpronglyk, ten deele gevolgd
naar de Hoogduitfchen van den Schryver, doch op een
geheel veyén trant; gelyk de vertaaling van het geheele
'boekje vry is, zynde ook hier eh daar verfchikkingen
gemaakt, en de opíchriften der Hoofditukken veranderd.
— Wat nu het gebruik van dit Onderwys betreft, hier
vermaant de Vertaaler het volgende: „ De onder -omtren
den Kinderen een enkel flak op éénmaal,-wyzerl
overluid en düidlyk, voor; of laat het de Kinders zelven,
den een' na den anderen, met eene hoorbaare item lee,
zen. Hy handele hier in naar de vorderingen, die zyne
leerlingen in de leeskonst gemaakt hebben : en wanneer
het Hoofdftuk te lang gerekt is, deele hy het, en maake
'er twee of drie lesfen van. Na dat 'hy het zelfde
Hoofdfluk eenige maaien voorgejeezen, of het den King
deren te legzen gegeeven heeft, neeme hy 'ei door het
voorstel der achtergevoegde Vraagen de proef van, of zy
alles wel verftaan en begreepen hebben. Ieder andwoord
is afge1treept en slaat op de vraag, die ook door eerre
ftreep afgescheiden is. -- De Bybelfpreuken en Versjens kunnen door de Kinderen van buiten geleerd worden. Eer zy beginnen te leezen, kan men hun de Bybelfpreuken voorzeggen. Doch, wanneer zy vaardig in het
ƒpellen zyn, of reeds wel leezen kunnen, laate de onder
-wyzerdopgvnblfeukhtagwzn
vers jen van 'ieder Kind eerst fpellen of leezen, en date
als eerre voorgefehreven les by zich zelf volkomen van
buiten leerent'
De redenen, waarom de Vertaaler het groot getal van
Leerboekjes, die onze natie reeds bezit , nog met dit
ééne vergrootte, zyn volgens hewn voornamelyk de vol
r ° dat die geene, die 'er thans zyn , alle-gendtw:
kleine Systemata zyn ; dat ze allen veele Schoolfche
fpitsvindiahedeni en 'Akademifche onderfcheidingen, behelzen; dat ze allen dorre Stelzels van betwiste Leerbegrippen uitmaaken, enz. en 20. dat ze allen o pgefteld zyn
in vraagen en ándwoorden, welke leerwyze by met regt
niet zeer gefehikt voor de jeugd en den gemeenen man
houdt. Schoon wy van oordeel zyn, dat de uitfpraaken
van den Vertaaler veel te onbepaald zyn, en menige uit
rekenen,-zonderigtla;fchonwyebilk
dat by alleen het uit veele Gemeenten reeds verbannen
boekje Van HELLENBROEK noemt, van andere, veel geT5
fchik-.
-
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fchikter, onderwyzingeti zw 'gt , en zich daar door cie
overwinning, die hem anders betwist kon worden, wanneer by zich niet betere medeyveraars vergeleken had
gemakkelyk maakt: zoo houden wy echter nieuwe proe-

v en van een beter onderwys voor Kinderen geenszins voor

overtollig, en meenen ook , dat dit, het welk wy thans
beoordeelen, wat de form betreft, wel in aanmerking genomen mag worden, door hem, die in dit vak eens iets
volmaaktere mogt willen leveren. Doch tevens fch an:
liet ons toe, (lat op hetzelve nog een aantal gegronde bedenkingen te maaken zyn , waar van wy 'er hem Benige
befcheidcnlyk zullen voorfíellen. r°. Nergens is door
Schryver of Vertaaler beflemd opgegeven, voor welken
ouderdom xy dit Onderwys gefchikt achtten; maar echter
blykt uit de boven aangehaakte plaats uit de Voorreden
van den laatfl:en, dat by hetzelve ook voor zulke Kindexen bruikbaar rekende, die nog niet leezen, ja voor de
Zulken, die nog niet eens vaardig fpellen kunnen. Wy
geloven, dat voor zoo jonge Kinderen alle Godsdienftig
x)nderwys niet alleen nutteloos, maar zelfs fchadelyk is;
snaar, indien men ook hier over anders denken mogt, zal
znen dan echter niet moeten toef}aan, dat op de boven
opgegeven lyst van de hier verhandelde onderwerpen ver
gevonden worden, die althans voor dien tederen-fcheidn
leeftyd volfírekt niet voegen? a°. Is het niet een
zeer ongefchikte orde, reeds van de eerfte Afdeeling af,
zyne gezegden met Bybellpreuken te bevestigen , en,
.eerst in de laatfte Afdeeling, van dezen . Bybel, deszelfs
oor' rong, Goddelykheid , en verftaanbaarheid te ipreeken ^ 30. Zyn niet eerre menigte der hier aangevoerde Bybelplaatzen voor jonge Kinderen volftrekt onverftaanbaar? en leeren de Kinderen, die men wil dat
dezelven van buiten leeren zullen, .dan niet ydele klanken, die hun volftrekt geen nut aanbrengen, nakla ppen? -4 0 . Heeft de Vertaaler wel zorgvuldig .de waarheid van
alle in dit boekje voorgedraagene Stellingen getoetst? Kan
het, b. v., de proef uithouden, het geen in de achtfte
Afdeeling beweerd wordt, dat „ de verfcheidenheid van
Standen — onder de menfchen Bene Godlyke fchik=
,, king is, die wy dankbaar erkennen moeten ?" Schikking
zal hier toch meer dan toelaating betekenen. En is dan
,

dat onderfcheid van Standen werkelyk een gevolg van
den wil van God, en aan hem welbehaaglyk; of is het
door de verkeerde inrigtingen en gedraagingen der menfch°n
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fchen veroorzaakt? EindeIyk, om hier geene bedenkingen meer by te voegen, heeft de Vertaaler, die 'er zoo
zeer tegen yvert, dat aan Kinderen Godgeleerde Systemata in handen gegeven worden, in plaats van Godsdienitige Onderwyztngen, niet in dit boekje zelve, en vooral
in zommige der door hem daar by gevoegde Hoofdituk.ken, een zeker Systema aan zyne landgenooten gegeven`
en gaat by daar in niet verder dan de Ipostolifche Vaderen, die, zoo als by zelf zegt, geene andere leerfrukken
gewoon waren voor te draagen, dan die, welke in het zoogenaamd Symbolum ilpostolorum gevonden worden ; een
onderwys, dat hy zelf eenvoudig, bevattelyk, trefend en
krachtig, noemt, en het ;welk hy wenscht, dat, van alle
Leeraars van het Christendom, door alle eeuwen heen,
by Kinderen en eenvouwigen nagevolgd ware?
Grondbeginzelen der Zedelyke LI'etenfchappen, door JAMES
BEATTIE , LL. D. Hoogleeraar in de Zedelyke Lhysgeerte en Redenkunde in Marifchal - College , te llberdeen. Met Byvoegzels vermeerderd door JOH. FRED.
F1ENNERT, Hoogleeraar in de Wiskunde. Uit het Engelsch. EerJl e Deel, Eerjle en Tweede-Stuk. Te Utrecht,
by W. van Yzerworst. In gr. 8vo. 229 en 344 bl.
1 ware de naam van den 1chranderen BEATTIF niet
. reeds van elders, hier te Lande , met lof bekend,
daar de Utrechtfche Hoogleeraar HENNERT zich wel heeft
willen verledigen , het thans aangekondigde Werk met
Byvoegzels te vermeerderen, moet zulks eigenaartig, ten
behoeve van hetzelve, een zeker gunílig vooroordeel inboezemen. Want, hoewel de Wiskunde meer onmiddelyk 's Mans zaak is, mag men, egter, van de proeven van
zeer veel meer dan gemeene bekwaamheid, in dat Vak der
Weetenfchappen gegeeven, niet t' onregt tot genoegzaa,
me vordering m de hier behandelde Onderwerpen befluiten, om, uit hoofde zyner aanpryzinge, het Gefchrift van,
den Schotfchen Hoogleeraar, als leezenswaardig en nuttig.,
by onze landgenooten te doen bekend worden. 't Is,
intusfchen , niet het Profesforaal gezag, (want ge
zag, op zich zelve genomen, doet by ons niets af,) 't
welk or BEATTIE'S Werk doet hoogwaardeeren. Orde,
volledigheid en klaarheid: deeze zyn de hoofdvereisch'
ten, welke inzonderheid gevorderd worden in de behande,
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deling van Onderwerpen, zomtyds droog, althans voor
de eerstbeginnenden, en die, gevolglyk, om de beoeffening van dezelven Imaaklyk te maakgin, door de manier
van uitvoeringe, en de wyze van behandélinge, moeten
veraangenaamd Worden. Gerust durven WY verzekeren,
dat al` wie, met voegzaams belangneeming, en met dé
noodige oplettendheid; zich tot het leezen deezer Grondt
beginzelen nederzet, omtrent de geflelde vereischten zich
zal voldaan vinden.
Niet meer dan één Hoofdiluk bevat het Eerfle Stuk.
liet 'handelt over de Zielk,inde. Naa vooraf eenige kunstwoorden, van welke de Schryver, in 't vervolg, zich
zal bedienen , verklaard te hebben , handelt by , in do
eerfl:e plaats, over bet Spraakvermogen, en over de weezenlyke deden der Taaie: Het gewaarworden, Perceptio,
en het bewust zyn of overweegen, Reflcttion, vervangen
die ï èfchouwmg, om vervolgens dezelve te vestigen op
het Geheugen , de Verbeeldingskragt en de Droomerf.
Riet een tafereel van eenige min voornaame gewaarwordingen , va de Sympathie en van den Smaak ; wordt
liet Eerfte Stuk des Eerften Deels beflooten. Voor J/ellings-Vermnogens hadt de Heer BEATTIE alle de bovenge.tnelde eigenfchappen of werkzaamheden der menschlyke
Ziele geroemd. In bet Tweede Stuk gaat by voort, tot
andere hoedanigheden , welke by,, omdat ze zich meer
uitwendig vertoonen, met den naam van Werkzaarne hernnogens -betitelt. 's Menfcheii veye handelingen, en de beginzels van dezelve; Natuurdrift, Hebbelykheid; Begeerte; Hartstogten en Gemoedsbeweegingen, met naame ook
20 als deeze zich in de gelaatstrekken en gebaaren ver
Onderwerpen, welke BEATTIE on--tone:dzy
der die klasfe rangfchikt. Met nog twee I-loofdí}ukken,
en een Aanhangzel, onder den titel van Natunrlyke Godgcleerclheid , de eerlte handelende over het beftaan en de
eigenfchappen van God,
het ander over de onichaatnlyke natuur en de onfterflykheid der menschlyke.
iele , wordt de Verhandeling van den Heere BEATTIE
in dit Tweede Stuk beflooten. De Byvoegzeis van Proïesfor HENNERT, ageer dit Deel geplaatst, behelzen deels
eenige nadere ontwikkelingen der denkbeelden van den
Schryver,, deels eene aanwyzing van Gefchriften , in
welke, .t geen door BEATTIE flegts kort, en in de
grondbeginzelen, kon worden aangeweézen, uitvoerig en
Gpzettelyk is behandeld : eene moeite , die zekerlyk
baa-
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baars -nuttigheid heeft voor de zulken , die eertig hier
behandeld Onderwerp dieper wenfchen naa te Ipooren.
Ligt begrypt de Leezer, dat liet Werk van den Heere
BEATTIE, van welks hoofdzaaklyken inhoud wy eene opgave niet ondienilig oordeelden, voor een doorloopend
berigt niet wel vatbaar is. Het naauw beftek, vaaraai
wy bepaald zyn, verbiedt zulks. De Verhandeling over
de weezenlyke deelen der Taaie beveelen wy ter aai dagtige leezinge van alle de zodanigen, die met een wysgeerig oog tragten in te zien, hoe veelerlei foorten van
woorden 'er vereischt worden om eene Taal te vormen;
als mede, welke de natuur van elk deezer foorten in 't
byzonder zy en hoedanig een gebruik van dezelve moet
gemaakt worden.
Over het Geheugen handelende, en over de verbetering,
of te hulpkominge van hetzelve; fchryft BEATTIE, onder
andere, het volgende: „ Onze gedachten hebben meestal
, verband en famenhang; zodat die gedaehte, welke thans
;, juist in de ziel is, voor een gedeelte afhangt van die,
„ welke voorafgegaan is, en gedeeltelyk dient, om de
;, volgende voort te brengen. Daar door herdenken wy
, het best die dingen, wier deelen in ,zekere orde op el„ kander volgen, en die onderling in verband taan. Eery
famenhangend en geregeld gefp rek maakt een duurzaamer indruk op den hoorer, dan een reeks van afzonderlyke fpreuken, en geeft aan zyne redelyke vermogens een heilzamer oefening. Dit kan ons toonets, hoe
nuttig het voor ons is, onze letter -oefeningen, en alle
, onze zaaken, overëenkomftig een geregeld ontwerp of
„ leerwyze in te richten. Wanneer dit niet gel biedt,
geraaken onze gedachten en bezigheden, byzonder indien zy in zekeren trap wat ingewikkeld zyn, heel ligt
„ in verwarring."
Elders geeft BEATTIE den volgenden raad: i , Het geen
„ wy door twee zinnen te gelyk waarnemen, kunnen wy
„ te gemaklyker ons herinneren. Van hier brengt over:;, luid, langzaam ; en met juistheid, lezen, als men er
, aan gewoon is, zeer veel toe aan het geheugen. En
het geen wy met eene goede hand, zonder verkortiii„ gen, met goeden zwarten inkt, nauwkeurig gefpeld en
„ met de onderfcheidings- tekens getekend, Ichryven , als
, wy rechte regels maaleen, met behoorlyke tusfclien„ ruimte tusfchen dezelve, en netjens verdeeld in zin-, fnydingen, zoo als het onderwerp kan vereifchen, dit
,, kal
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kan beter herdagt werden , dan het geen wy verward
„ onder een werpen. Want, door alle deze omflandigheden, wordt de aandacht bepaald, en het gefchre„ vene maakt, dewyl het beter verftaan wordt, een die„ per indruk. Ook die dingen, welke in twee of meer
„ opzichten betrekking op elkander hebben, kan men
„ zich ligter herïnneren, dan die flechts in één opzicht
„ op elkander betreklyk zyn.
„ Daarom kunnen de meeste menfchen gemaklyker verzen
, dan onrym in 't geheugen houden, uit hoofde, dat de
„ woorden zoo wel in de maat als in den zin onderling
betrekking hebben ; verders ligter rymende verzen,
„ dan zulken, die niet rymen, dewyl de woorden niet
„ alleen in zin en maat, maar ook door gelyke klanken,
„ en het einde der regels, onderling betreklyk zyn."
In de Afdeeling, handelende van den Smaak, befchryft
BEATTIE denzelven als een vermogen , waar door de
menfchen in flaat zyn, om vermaak te fcheppen in het
geen fchoon, fierlyk of uitmuntend is, in de Werken van
Natuur en Kunst. Die in dit alles geen vermaak vindt,
heet een man zonder [maak; zulk een, 'die ingenomen is
met het geen gebrekkig is in de Werken van Natuur erg
Kunst, is een man van een flegten fmaak; h y , eindelyk,
die, naar ma ate van uitmuntendheid of van fiegtheid, ge•
noegen of misnoegen ondervindt , is een man van goeden
/'maak. De volgende zyn, volgens BEATTIE, de vereischten of kenmerken van een goeden frmak. Eene leevendige
verbeeldingskragt, als eene gefchiktheid geevende, om de
nieening van eenen Schryver of Kunflenaar gereedelyk t
bevatten, „ liet verband van zyne geda'gten op te fpoo
„ ren, en de dingen uit het zelfde gezichtpunt te he„ fchouwen, waar uit deze ze befchouwd heeft." Een
klaar en onderfcheiden begrip van zaaken is Bene andere,
en eene derde vereischte van een goeden fmaak is „ eene
fchielyke gewaarwording of eene geièhiktheid, om ligt
„ en vermaaklyk aangedaan te worden door zulke voor„ werpen , die de inwendige zinnen fhreelen , byzonder
„ door verhevenheid, fchoonheid, hamtronie hn navolging."
Als een middel ter verkryginge of aankwéekinge van deze
vereischte, pryst de Hoógleeraar aan, „ het beflud^e.
„ ren der Natuur en der beste Werken van Kunst; de
Deugd zich meer en meer eigen te maaken ; en zich op
„ eenen affland te houden van al wat ruw en Onwel
boeken en verkeering, ii zeden en in taal:-„voeglykisn
I
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Sva zpatiic, of eeiie fnoedige verplaatzing van ons zeiv e!1 in den. toerland van onze Natuurgenooten, 't zy dezelve aangenaam . of iniartivk zy, wordt als Bene vierde,
en daarnaa als eenti vyftic vereischtc van den goeden
(maak vermeld een goed ,a.^,uu, ryk Ues f an , , als de
hoofdzaak en. alle het voorgaande in zich bevattende.
Voorts is deeze fmaak, volgens BFATTIE, algemeen, by
kinderen zo wel als by volwasfenen; gelyk blykt „ uit
het vermaak: dat zy vinden in zingei, vertellingen, ver,
nuft en boert, prenten en andere navolgingen." Doch
dezelve kan door. verfcheide middelen tot volkomenheid
gebragt worden. 'Hier toe behooren, het beoefenen der
rYefchiedkunde en Geometrie , en van die doelen der
Wysbegeerte, welke klaare denkbeelden verwekken, en
niet genoegzaame duidelykheid verbonden zyn; voorts het
befludeeren der Natuur, en der beste Werken van Kunst:
waar mede naauw verknogt is het leezen der fraaite.
Schriften, zo van vroegere als van laatere tyden; en eindelyk, „ de onderhouding- en vermeerdering van ,alle edelmoedige, welwillende en Godvruchtigé gemoeds- aandoe; nin g en, en het onderdrukken van hovaardy, boosheid,
„ nydigheid, en alle andere eigenbatige en fnoode harts„ togten. Deugd (gelyk 'er wordt névens gevoegd) is de;
vlmaaking der schoonheid ; en de liefde tot de deugd
kan en moet misfchien , als weezénlvk voor waaren
fmaak, gemeld zyn." In zyne Aantekening op deeze
Afdeeling noemt HENNERT eenige Schryvers , die, ter
-

verbeteringe van den fmaak, verder kunnen geraadpleegd
worden.
Tot hier toe van de Vet fiandlyke Vermogens der Ziele
hebbende gefproken , gaat BEATTIE over tot de beliar.
deling van 't geen men meer bepaaldlyk Werkzaam.
,Vermogens noemt: waaromtrent, volgens HENNER T, hier
alles is gezegd , wat tot 's menfchen zedelyke natu ur
betrekking heeft. 't Geen BEA!rTIE hier voordraagt
aangaande de 'beweeggronden, en in hoe verre dezelve
's menfchen wil bepalen, oordeelen wy der overneeminge
niet onwaardig. ,, z48. Onze Ziel en Lichaam (dus
,; fehryft hy) wordgn in beweging gebracht door den wil ;p
„ en de Wysgeeren hebben gezegd., dat de wil bepaald
,; wordt door beweeggronden, voornemens, oogmerken.,
of redenen. Alhoewel ik nu aannenie, dat dit waai-..
,, heid is, kan ik echter niet toegeven, dat de wil door
; zoodanige. beweegronden ot oogmerken noodzaakljk be':
ï , paald
-
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, paald,wordt. Het is de wil, of het zelf- bepaalend vermo„ gen der Ziel, zelf, die aan beweeggronden dat gewit
;, en invloed geeft, waardoor de wil bepaald wordt; met
andere w,jorden, het hangt van, ons zelven af, of wy
handelen willen uit hoofde van dezen of van eenen an,, deren beweeggrond. By voorbeeld, iemand komt in
„ verzoeking, om te fteelen. Zyn bewee g grond om de,, ze misdaad , te begaan , is in dat geval liefde tot geld ;
„ maar aan den anderen kant is de befc-houwing van zy„ ncn pligt voor hem een beweeggrond, om de misdaad
,; niet te begaan. Wanneer by nu zich zelven door.
, den eerstgemelden beweeggrond laat bepaalen, is by een
„ cj ief, en verdient ftraf ; maar luistert hy naar den laatft
en,
dan doet by wel. Nu weet en gelooft de gehee„ le Wereld, en de Wetten van alle Landen ondertellen
het, dat hy het in zyn vermogen heeft, om overëen,, komftig den éénen of den anderen beweeggrond te han;, delen; dat is, dat by het in zyn vermogen heeft, on'
, aan éénen •van dezelven den invloed te geven, welke
;, zyn gedrag kan bepaalen.
,, 249, Laat ons (dus vervolgt BEATT1E) deze zaak nog
in eert ander licht befchouwen. Alle handeling onder
(telt beweging ; waar derhalven geen vermogen is,-,
om een begin aan de, beweging te. geven, daar kan
;, geene handeling, maar daar moet altyd rust, wezen. Maar
;, nu, alhoewel de beweging, eens begoninen zynde, van
;, het éene lichaam aan Chet ander kan medegedeeld
, worden, kan echter, zoo ver wy kunnen nagaan, geene
, beweging Benen aanvang nemen, zonder de Ziel. In=
dien, gevolglyk, beweeggronden of voornemens in zich
;, zelven een vermogen hadden om de Ziel noodzaaklylc
;, tot handelen te bepalen, zoo moesten zy in zich zeiven het vermogen bezitten, om eene beweging te be„ ginnen of mede te deelen ; dat is, zy moesten of Zielen of Lichaamen zyn. Doch een beweeggrond, gelyk ,by
voorbeeld, liefde tot geld, of gevoel van pli g t, is noch
„ een Ziel , noch een Lichaam , en k .n derhalverr geene
beweging doen aanvangen, noch, by' gevolg , op zich;

zelven

de onmidlyke en noodzaaklyke

oorzaak

eerier

; handeling zyn.
„ 25o. Een beweeggrond (fchryft BEATTIE verder) kan
;, wel een zeker verlangen of afkeer in ons verwekken,
, of dit verwekte verlang n of afkeer zelf zyn; maar ver y, langen en afkeer is zoo verre van dat men daar door
„ hats
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„ handelingen zou kunnen verflaan, dat zy, in alle taa„ len, welke wy kennen, niet een' naam genoemd worden, die overeenkomt met het Engelscli woord das.
„ fions [by ons hartstogten, letterlyk lydingeta] en dat niet
„ iet doende, maar iet lydende, en waar omtrent eene
handeling gaat, betekent. Wy kunnen wel handelen,
„ overëenkotnftig den aandrift van afkeer of verlan,, gen; maar ook dan blyft het , dat ivy het zyn , die
„ Handelen; en het blyft van onzen wil, van ons vermo„ gen van zelfbepaaling, afhangen, of wy al dan niet
„ handelen overëenkomftig dien aandrift. Een ,hongerig
mensch heeft groot verlangen om te eten ; doch on„ der zynen voorraad kunnen fpyzen zyn , welker ge-.
„ not, hoewel hy weet, dat zy eetbaar zyn, by zich
„ echter niet veroorlooft; alhoewel hy, te gelyker tyd,
„ zich bewust is, dat het in zyn vermogen Raat, om te
„ eten, evenwel noodzaakt hem een of andere beweeggrond, by voorbeeld de overweging zyner gezond, heid, om 'er zich van te onthouden, leder menscl2
„ heeft een afkeer van fmert en van den dood; doch
„ of nu een foldaat beiden vlieden, of dapper voor zyn
„ Vaderland aan beiden het hoofd wil bieden , hangt ge„ heellyk van hem zelven af; zoo lang ten min, flen, als by het gebruik zyner rede , en het vermogen
„ om zyne leden te fpaaren, behoudt, dat is, zoo lang
„ by een wezen is, dat rekenfchap van zich zelven ver.
„ fchuldigd is?'
Gaarne wilden wy nog verdere bedenkingen, 's menfchez;
vryheid betreffende, als mede de overige werkzaame ver
Ziele, voordraagen; doch ons bepaald beftek-mogensdr
verbiedt dit.
De Verhandeling over de Natuurlyke Godgeleerdheid,
aan het einde deezes Tweeden Stuks geplaatst, is zekerlyk
zeer beknopt. De Heer HENNERT geeft, van die beknoptheid, reden, in eene Aantekening, met vermelding der
voornaamfte en meest bekende Schryvers, ten dienfte der
zulken, welke in de beoefening van het gewigtig Onderti
werp dieper wenfehenn door te dringen,
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Geneeskundige Verhandeling over de Engelfche Ziekte.
Door J. F. ACKERMANN,. M. D. Medelid van het Ge.
neeskundig Genootfc/iap te Mentz. Te Utrecht, by 1. de
Waal Sz., 1794. In gr. 8vo. 188 bl.
nder deezen titel, wordt eene Prysverhandeling, door
het Utrechtsch Genootfchap, in het Jaar i792, met
O
een Accesjit bekroond, thans ook afzonderlyk, in het

Latyn en Nederduitsch, uitgegeeven. De Schryver
heeft dus, by het opilellen van dit Gefchrift, de onder
welke in het opgegeeven .Problem -fcheidnVrag,
voorkomen, in het oog moeten houden, en naar dezelve
zyn Antwoord inrichten; die echter zodanig waren voor
dat derzelver beantwoording eene volledige Ver -aefild,
Ziekte moest uitmaaken,-iandelgovrEfch
Met veel genoegen hebben wy dit Stuk van den
fchranderen Mentzer Arts doorgeleezen ; hetzelve heeft
zeer veele verdieniten, en, zo het al niet alle de deelen
der Vraag even voldoende oplost, is echter het groot
gedeelte zeer naauwkeurig behandeld, en inzonderheid-fte
van de gewoone Prysverhandelingen hierdoor onderfcheiden, dat 'er zeer veele aanmerkingen in voorkomen, die
den Schryver eigen zyn, en by geene andere Autheuren
gevonden worden; gelyk o€k het Ontieedkuhdig onder
Kinderen, aan de Engelfche Ziekte overleden,-zoekvan
verfcheiden byzonderheden bevat , welke men te ver
zoekers zoude. In de eerfte Afdeeling, die-gefschldr
over den aart der Engelfche Ziekte handelt, befchryft
de Door eerst de toevallen , die dezelve vergezellen.,
vervolgens de verfchynzelen, door hem zelven by het openen der Lyken waargenomen, voorai opmerklyk door de
byzondere afwykingen der Werktuigen, die in de verfchiliende holligheden les lichaams gevonden worden, als ook
inzonderheid ten aanzien van. het ;naaktel der Beenderen,
waarna hy, eenige algemeen phyfiologifche Stellingen
over de voeding en de affchelding der vochten, volgens
de nieuwfte ontdekkingen der Natuurkundigen , hebbende
laaten voorafgaan , eindelyk uit de vergelyking van het
een en ander den waaren aart der Engelfche Ziekte tracht
af te leiden. Deeze nu meent by te beftaan in een zuure
ontaarting der Chyl,waardoor de Aarddeelen, die met .het
voedzel in 't lichaam komen , tot de voeding onbekwaam
wor
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worden; om dat het Plant- en Melkzuur, ('t welk zo zeer
de overhand in deeze Ziekte heeft) zich met de Kalk
daarmede een midden zout-ardeligtykvn,
maakt, 't welk gemaklyk in water gef holten wordt, en dus
ook, in de bloedwey ontbonden zynde, ongefchikt wordt
om aan de beenige Celletjes vast te kleeven, of tot het
famenflel der overige werktuiglyke deelen te kunnen dienen, waarom het door de opslurpende Vaten in liet bloed
te rug gevoerd , en door de ontlastende Werktuigen des
lichaams geloosd, wordt. Het Phosphorzuur, 't welk
in het lichaam van een gezond mensch bereid wordt,
en dat zich met de Kalkaarde wel vereenigd, naaar dan
in water oniu plosibaar is, en de flofl=e der Beenderen uitmaakt, wordt , naar zyne nieening , in deeze Kinderen
piet gevormd, en 't gemis hiervan geeft dus ook aanleiding tot de verweeking der Beenderen en andere vaste
deelen.
In de tweede Afdeeiing worden de oorzaaken der Engellche Ziekte behandeld. De algemeene oorzaak
meent by te vinden in het niet veranderen der Plant- en
rauwe Dierzuuren in het Phosphorzuur. Hy is naam
oordeel, dat de voornaamfte werking der Spys--lykvan
verteering tot dit einde gefchikt is, ons deeze Zuuren tot
voeding bekwaam te maaken, en in Pliosphorzuur te veranderen ; zodanig een vermogen zou vooral in de Gal
huisvesten , welke, in eene groote maate met phlogiston
bezwangerd, dit begintel aan de Plantzuuren mededeelt,
en daardoor het Phosphorisch zuur doet geboren worden.
Dewyl nu, in Kinderen aan Engélfche Ziekte gefrorvende
Level altoos zeer groot en de Galblaas met bedorven kragten fmaaklooze Gal gevuld wordt gevonden, moet meii
hierin de naaste oorzaak der Ziekte, het niet veranderen
van het Planczuur in Phosphorisch zuur, en de daaruit
voortfpruitende gevolgen , die wy fraks hebben opgeteld, afgeleid worden. - De redenen, echter, waar mede de Schryver dit gevoelen tragt te itaaven, zyn ten uiterfien zwak, en toonen, dat de Scheikunde, zelfs naar de
oude Stahliaanfclie leer, de Hoofditudie van den Schryver
niet geweest is: zo zegt by, b. v., dat het door Scheikundige proeven blylkt , dat het Phosphorisch zuur met
zeer veel phlogiston verzadigd is, om dat onderfcheiden
lichaamen aan de lu' t blootgefteld door Phosphorus verbranden — snaar, volgends de oude leer, wist men immers zeer wel , dat Phosphorus en Pbo€phorzwar zo veel
V 9,
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verfchillen als Zwavel en Zwavelzuur. --- Het zogenaamd Sal microcosmicusl der pis zegt hy faamgefleld
uit Phosphorzuur en Wynteenzout, (Sal Tartan;) wy
meenden dat het uit vlug en mineraal Loogzout, niet
dit Zuur, beftond. - De verwyderde oorzaaken der Ziekte telt de Schryver op, zo als ze by de meeste Autheuren voorkomen; derzelver werking echter altoos verklaarende op het verzwakken der Lever, en het bederven der
Gal. - De gesteldheid van het lichaam na het geneezen
der Engelkhe Ziekte, en de wyze, waarop deeze Ziekte
den dood veroorzaakt, worden vervolgens zeer naauwkeurig en uit ervaring befchreeven; terwyl, eindelyk, in de
derde Afdeeling, de geneezing deezer Ziekte behandeld
wordt; in welk fluk by zodanig te werk gaat, dat hy
vooraf eene optelling doet van de meeste middelen , ter
geneezing deezer Ziekte aangepreezen, vervolgens deeze
aeheele lyst doorloopt, de waarde van elk derzelve bete6ordeelt, en ten laattien zyne eigene Geneeswyze, welke
by zo tei voorbehoeding als geneezing der Rhachitis met
het meeste nut gebezigd heeft, doet volgen. — Het een
en ander tekent den man van oordeel en ondervinding,
welks aanmerkingen en raadgeevingen de oplettendheid
der Geneeskundigen alzins verdienen aanbevolen te worden. — Nog is dit Werkje met een Plaat voorzien,
ter opheldering dienende van het geen de Schryver nopens het maakzel der Beenderen, in Kinderen door de Engel fche Ziekte aangetast, heeft opgemerkt, en Waarneemingen betreft, welke zo belangryk, als nieuw, zyn.
Verhandeling over het Verband tusfchen de Zede- en
Staatkunde, of eenige Bedenkingen over de Vraag: II
hoe verre is het mogelyk, de Zedelyke Pligten van het
Gezellig Leeven, in de Bejliering eener Volksmaatfchappy,
te betrapten? Door CHRISTIAAN GARVE. Uit het
Hoogduitsch vertaald door Mr. C. T. ELOUT. Te Haarlem, by F. Bohn en A. Loosjes P!., 1794• In gr.
8vo. 156 bi.
Twyfelingen
ven
Sgenoortgelyke
als hy

als . den Vertaaler van het boaangeduide Stukje bevingen; foortgelyke Vragzich zelven, naar luid des Voorberigts, deedt,
kunnen, niet nal:maten op te komen by allen , die de Gefchiedenisfen aandagtig leezen, of de Gebeurtenisfen hurts
ei-
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eigen tyds met een eenigzins gevestigd oog befchouwen.
Zy verlangen nevens hem voldoening. Aanleiding om
deeze te verkrygen vinden zy in het Antwoord van den
Heer GARVE; of zy die zo volop zullen erlangen als de
Vertaaler betuigt voor zich zelven genooten te hebben,
mag, met reden , eenigen twyfel lyden. Allen worden
niet even ras, of op dezelfde wyze, voldaan. — Dit
bezefte ook de Heer ELOVT, als hy, de Verhandeling bo.
ven zynen lof verheven gefehat hebbende, 'er op laat
volgen: „ 'Er zyn zekerlyk wel hier en daar gegronde
aanmerkingen, vooral op de keuze van fommige voor„ beelden, te maaken; maar zulks kan aan de weezenlyke
„ waarde van dit Stuk niets beneemen: ja al zyn 'er mis,, fchien wel eenige zwaarigheden tegen de uitbreiding en
„ toepasfing van de eene of de andere Stelling te oppe„ ren ; ik heb echter niet van my kunnen verkrygen,
„ deeze Verhandeling met myne aanmerkingen te vermeerderen. De geringe ondervinding , die ik in
veele opziaten heb kunnen verkrygen , de groote
„ moeilykheid der Staatsbetliering , waar door men zo
,, ligt van verre de zaaken uit een verkeerd oogpunt kat
befchouwen, duldde zulks, naar myn oordeel, niet."
De Heer ELOU i , die, zo wy vernemen, nog jong
is, doch zyne Academiejaaren wél befteed, en vervolgens
met lof zich in de Regtszaaken bevlytigd heeft , en .
zeer onlangs tot Bailjuw van den Eilande Texel aangeil cld werd, hebbe zyne keuze vey ; maar wy hadden well
gewenscht, dat dit nederig denken van zich zelven hem niet
wederhouden hadt van eenige Aanmerkingen aan deeze
Verhandeling toe te voegen, waar toe hy de gelegenheden zo wel fchynt bemerkt te hebben. En, in de daad,
een Nederlander ontmoet ze veelvuldig in een Stuk dat
een Duitfclien Landfmaak heeft. Doch met dat alles dubbel leezens- en overweegenswaardig blyft.
Laaten wy het eenigzins van nader by befchouwen.
Rechtmaatig is GARVE's grondflelling , dat alle Maat
ontstaan uit de omftandigheden-fchapyelkVrigtn
der betrekking , dat een verfchil in deeze omflandir heden de paalen van deeze verpli°ring kunne veranderen;
en dat het , derhalven, om de raag, welker oplosfing
by zich hadt voorgesteld, w6l te beantwoorden, noodig
1s, „ dat men voor alles zich een duidelyk denkbeeld
,, vorme van het onderfcheid, 't welk 'er Is tusfchen
V3
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„ den fland van een Regent en dien van elk byzonder
„ Burger."
Dit ondcrfcheid, zegt hy, is tweeledig, en levert den
grond op van de geheele Verhandeling. I7Qo; eerst: „ De
Overheid van eene Burgerlyke Maatfchappy is jegens
„ die van eene andere in den Staat der Natuure geplaatst, waar elk alleen zyii eigen befchermer is, en
beide in hunne oneenigheden zich zelven alleen tot
De Burger, daartegen , Raat
„ Rechters hebben.
met zynen Medeburger in zodanig Bene verbintenis,
„ uit kragt van welke by door Bene hoogere befcher„ ming voor beledigingen beveiligd , en hem ter beflisfing zyner gefchillen een Rechter aangeweezen wordt."
Tcn anderen: ;, De Overheid moet voor de behoude„ nis en het welzyn eener ganfche Maatfclhappy zorgen;
„ aan haar is eene. ontleende Magt toebetrouwd; zy is
„ door een aanzienlyk lichaam met de waarneeming zyner
belangens belast. — De Burger behoeft alleen voor
zyn eigen welzyn en dat der zynen — voor een, of
„ voor weinigen, te zorgen."
In het ontleeden van de eerstgémelde deezer omitaiidighèden; weidt de Heer GARVE veel breeder uit, dan,
onzes oordeels , de aart zyns onderwerps vordert. Dail
hy bekent zelve, dit ftuk wydloopiger behandeld te hebben, dan tot zyn tegenwoordig bedek noodig was, en
liet gedaan te hebben om eenige uitdrukkingen, in eene
voorige Verhandeling voorkomende, uit te leggen (* .
Kortbondigheid is , . met dit al, de eigenschap niet,
welke in GARVE'S gelieele Verhandeling doorf}raalt, en
zouden 'er zeker niet weinige aanmérkingen vallen op de
Stellingen en Gevolgtrekkingen ton aanziene van het eerfe Lid. — Deeze vermenigvuldigen by het leezen zyner
ontvouwing van het tweede, dat naamlyk de Overheid uit
der Maatfchappye handelt. De Magtsvergunningen,
hier den Regenten toegekend, loopen tot die hoogte; dat dé
Schryver het bezwaarende'er van gevoelt, als hy fchryft:
, Deeze grond, egter, op welken de Staatkunde fomtyds
7, ver-
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() Hy oogt op zyne Aanmerkingen op het Werk van er.
— de l'iigten. Van welk Wer k wy eene Nederduitfchc

cEt O

Vertaaling vericnukdigd zyn an

ELIZABETfi WOLF ,

geb.

B E K-

Zie onze Nïeuue 44 e . fr ide;•! Letteroef. V D. ,t lto
b1. xin.
ER;

VERUANDELINC,

!191

veroorloft 't geen de Zedekunde den Mensch verbiedt, 't gewigtige naamlyk van het aanzyn eens
Volks en deszeits welstand ; deeze grond, hoe zeer
dezelve in veele opzigten geldig is, geeft nog oneindig
meer gelegenheid ter bewimpeling en verfchoomng van
„ onregtvaardigheden niet alleen in de oogen der
„ Wereld; maar zelfs in de harten der Overheden en
hunne Staatsdienaaren. — De overdenkingen, die hier
„ by vereischt worden, zyn dikwyls zeer ingewikkeld ,
en de driften, die zich hier in mengen, overweldigen
menigwerf de denkbeelden. Maar waar zyn de mid„ delen te vinden , om daar dwaalingen, hier ongereg„ tigheden, te verhoeden? Waar anders dan in de har„ ten en genaoedsgefteldheid der Vorften en hunne Raads„ lieden ?" — De middelen, hier door den Heer GARVE aangeweezen , zyn by de daadlyk beltaande Vorften
en hunne Raadslieden waarlyk al te zeldzaam te vin
om 'er zich op te verlaaten. Een denkbeeldig Vorst,-dcn
hoedanig ley, in 't slot deezer Verhandelinge, bl. i4I ,
enz. schetst , zou het vry verre brengen, en zeer gelyken
naar den Koning , van welken MERCIER, in 't Jaar
M_MCCCCXL, droomt; terwyl zy anders meer overeen.
kom.>ts hebben met die door deezen vernuftigen Droomer befclneeven worden als hunne rol op liet tooneel
deezer Wereld fpeelende. Hoe zy deeze Leer van
Magtsverleening, die den invloed der Staatkunde boven
dien der Zedekunde verheft, omhelzen, heeft ons de
laatst overleden Koning van Pruisfen getoond, als hy, in
het Voorberigt van zyne Nagelaaten [Verken, de Stelling verdedigt: Het belang van den Staat moet den Fr—
,glen ten regel verftrekken. Dan men leeze daarby de
zeer bondige aantekening des keurigen Vertaalers, die
kort, maar kragtig, het gevaarlyke en verkeerde van deem
zen Stelregel aantoont ( )
Dan verder hier over uit te weiden duldt ons beftek
niet. Ook verbiedt het ons flil te flaan ter wederlegginge van eene andere Stelling , hier door den Heer
GARVE aangevoerd: „ dat het welvaaren van een groo„ ten Staat van meer aanbelangs is dan dat van een
„ kleiader; en dat overzulks do laatfte aan de eerflce mag
,, op
"*) Ze de Nagelaaten Verken van r'!tanEtUK
bergt des Schryvers, bi, XLtt en XLVII.
V4
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opgeofferd worden;" en by 'er byvoegt : „ Wanneet
, de Vortlen zich in befluiten van deezen aart bedrie„ gen, dan ligt de grond hunner mistastinge niet in 't
, verkeerde van den. Stelregel, naar welken zy hande,, len; maar in de verkeerde begrippen, die zy zich van
den welvaart van den Staat vormen. Deeze Regel is
„ ontegenzeggelyk waar: het overwigt van grootere Maatfchappyen, boven kleindere, is niet alleen natuurlyk,
„ maar ook zedelyk ; niet alleen hunne Kragten, maar
„ ook hunne Rechten, zyn ongelyk. " — Zulk een Stel
zou de verdrukking van kleine Staaten als regt--regl
maatig verdedigen. Dan heeft Rusland, de keizer, en
Pruisfen , welgedaan met de Verdeeling van Poolen.
Vreemd is het ons voorgekomen, dat de Heer GARVE,
van Volksgeluk fpreekende, geen woord rept van de Vryheid, als een daar toe noodwendig vereischte. — Dat
by liet belang der bevoorregte Standen als het hoofdbelang van den Staat voordraagt, zal den Voorftanderen
tiener welbegreepene Gelykheid niet fmaaken ; en even
hill den engen kring, waarin hy den byzonderen Burger
omheint: zie bl. do en 59.
En wat zullen wy zeggen van des Schryvers vooringenomenheid niet Vorften, als hy tragt te beweeren, dat
deeze Groottin der Aarde ontflaagen gerekend mogen worden van de gehoudenheid om zich ftrikt aan Regelen en
Voorfcllriften der Zedekunde te houden; om dat zy Ondcrregeerders zyn van de Godheid, wier bedeelingen, zo
als dezelve in de Schriften der Openbaaringe voorkomen,
niet altoos overeenftemmen met _onze bekrompene denk beelden van 't geen regt en goed is, en daar volgens niet
moeten afgemeeten worden? — Hy erkent, 't is waar,
dat deeze Onderregenten de kennis en wyslieid des Opperregeerders derven ; doch by beweert teffens, dat zy,
door hun hoogverheven Stand en wydftrekkend overzigt, gelegenheid hebben om meer dan anderen te weeten van de roerzels die het Menschdom in beweeging
brengen, Van de oorzaaken der gebeurtenisfen, en derzelver waarfchyrlyke gevolgen; en dat wy daarom, in het
beoordeelcn van hunne maatregelen, niet zo zeer te letten
hebben op de regtmaatigheid der gebezigde middelen dan
wel tip de grootheid van het bedoelde oogmerk. Men leeze de voorbeelden door den Schryver aangehaald,
en mei zal teffens overtuigd worden , hoe dit ten
dekmantel van de grootfle boosheden konne dienen , er1
be,
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Uezwaarlyk kunnen inifemmen met den Heer GARVE ,
dat, zo dra de Volksbeftierders deeze flappen doen,
„ zy zo dra handelen als door de Voorzienigheid daar
gcfleld , tot Scheidslieden en Beftierders der We„ reld. ,
Geen wonder, dat by de gevolgen voorzag, welke uit
de aangevoerde Leer konden getrokken worden; by wraakt
ze; en zou men derhalven hem ongelyk doen met dezelve
hem op te dringen. Immers hy ichryft: „ Maar wordt
„ hier door niet te veel overgelaaten aan de willekeur
„ der Vorfien? wordt hier door voor hunne onbepaalde eerzugt geen wyde deur geopend ? waar toe zullen niet hunne driften hun vervoeren, wanneer de Zedemeesters zelfs
„ in hunne Stellingen hun zo veel toeflaan? zal de nood,
„ of ook het voorwendzel om Volkeren, die aan hunne
„ zorge niet zyn toebetrouwd, gelukkig te willen maa„ ken, alles by hun verontfchuldigen? zal ook dan niet
„ hy, die de grootfte verwoestingen in andere Landen aan„ rigt, nog vry te fpreeken zyn? zal de enkele toeleg,
eid geeven, dat
om verbeteringen in te voeren, veyh
men op de ilellige Rechten van anderen inbreuk maa
kan aan den Despoot geen perk gef}eld-,ke?Dan
„ worden, om niet, onder dit voorwendzel, de Vryheid en
„ Voorregten van braave Volkeren met den voet te vertreeden ; noch aan den Veroveraar , om niet zyne
„ Magt over zyne zwakke Nabuuren te doen gelden.
„ Zullen dan geene bepaalingen vast , geene eigendom.
„ men zeker, geene verbintenisfen meer heilig zyn? -GOD bewaare ons, dat wy zulke affchuwelyke lesfen
„ zouden daar (tellen; zy zyn even zo verwyderd van de
„ meeningen van myn hart , als zy het zyn van de Stel„ lingen die ik hier voordraage." -- Men leeze de Bepaalingen en Waarneemingen, welke by daarop bybrengt,
om het misbruik der toegekende Magt te voorkomen, en
zal 'er veel verzagtings ira vinden; doch deeze _ fchynen
ons meer op Voorzigtigheid gegrond, dan van Zedekunde
ontleend, en zullen daarom mogelyk van te meer invloeds
zyn, dewyl de Regenten veelal een meer geopend oor
hebben voor de eerst- dan de laatstgemelde.
„ Mogelyk," zegt by, en hier in hemmen wy volmaakt met den Schryver overeen, „ heeft men in de
„ Staatkunde in lang na den graad van volmaaktheid
niet bereikt ; men erkent egter, en gelooft, dat de
, menschlyke zaaken naar zeker ontwerp afloopen; dat
V5
„ daar
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„ daar toe alles voorbereid wordt: en Wy hebben redeti
„ om te hoopen a dat dezelfde ftrenge Rechtvaardigheid,
en die zelfde eerbied voor Eigendommen en Verdragen
s , die nu in het gezellig leeven heerscht, ook tot de Ver;, bintenisfcn der Volkeren zullen overgaan, zo dra gelyk
Welvaaren , gelyke Verlichting en Befchaavin
der
;, meeste Volken van ons Werelddeel geene fchynbaare
„ voorwendzels aan de Eerzugt hunner Beltierderen , en
geene beweegredenen tot eigendunklyke flappen aan
goedgezinde Vorften q meer zullen, opleveren ! "
Voorts zal men niet zonder vrugt met den Heer GAnVc
de drie onderfcheidene Tydperken nagaan , in welken
ook de maatregelen van Bene Overheid onderfcheiden zyn
moeten.
Het eerfte is. „ De Raat van algemeene rust en vrede, wanneer noch de veiligheiel van een Land, door
aanflagen van anderen, in gevaar is, noch elders Omwentelingen voorvallen, of Oorlogen gevoerd worden,
,, welke eengin nadeeligen invloed op dat Land doen vree
zen; in 't kort , wanneer de Staatkundige Wereld.
kaimte en heldere dagen geniet. — In deezen Raat
,, mag geen goed •en ínenschlievend Vorst de eerfile, en
uit vrye beweeging, eenige floorenis toebrengen."
Het tweede is „ Wanneer tegen een Lancl aanvallen
ont\vorpeit eis verbintenisfen gemaakt worden , of alliet eer&e ver'
„ lerwaarfchyniykst te vreezen zyn,
;, onderfielt daadgin , van welke de beledigde Staat ge„ noegzaam moet onderricht zyn, zullen de maatregelen 3.
die dienslralven genomen worden , rechtvaardig zyn;
het tweede kan ook fomtyds uit de neigingen der Vol„ keren en hunne Beflierders met taamly e zekerheid be„ floott-ti worden. In zodanige omftandigheden ver„ meerdert niet het gevaar ook c e zwaarigheid, om, 't
„ geen de pligt van Zelfbehoud, en 't geen de Trouw
, en Rechtvaardigheid, van ons vordert, naauwkeurig te
„ onderfcheiden. Hier zyn voornaanilyk twee gevaarlyke
„ piaatzen, waar neen ligt van den rechten weg afdwaalt,
, en, 't zy tot dwaasheid, 't zy tot onrechtvaardigheid,
,., overiJa ' : vooreerst niet opzigt tot de wyze, op welke
a. men onderricht wordt van de aanflagen zyner tegenfande.•s ; ten tweeden met opzigt tot de middelen,
, welke men eanwendt om dezelve te verydelen."
Ilet derde geval is, „ Wanneer een Staat wel niet zelf
bedreigd wordt, maar wanneer by andere Volken
.
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groote veranderingen ontflaan ; wanneer by die in burgerlyke oneenigheden, of buitenlandfche oorlogen, in,, gewikkeld ziet , welke in verwyderde gevolgen ook
;, hem zelv kunnen fchaden, of nuttig zyn: welk een deel
mag hy daar aan neemen ? welk Gene rol daar by fpee;, len? Deeze vraag is mogelyk de gewigtigfte vara
„ allen, daar de gevallen, in welke haare beantwoording vereischt wordt, 't meest voorkomen, en het ge„ vaar , om onrechtvaardigheden vara dien aart te begaan,
„ het grootst is. — De Europifche Mon•enheden worden oneindig meer in oorlogen an anderen ingewik,, keld, dais dat zy zelve die behoeven te voeren: om 't
,, belang van één of twee draait zich dikwyls het ge„ heele Staatkundig Werktuig van Europa: de meeste
verfchillen worden dan eerst verward en Iangdraadig,
wanneer anderen zich in dezelve mengen: daarenboven
,, is het hoogfle doel van de Koninglyke Eerzugt (gelyk
men g;ewoonlyk zegt) een groote rol op het tooneel
der wereld te fpeelen; dat is, met andere ivoorden, op
zaaken van anderen invloed te hebben, by hunne ontwerpen geraadpleegd te worden, of by hunne handelin, gen, 't zy als fcheidslieden, 't zy als befchermers van
;, de Bene party, de zaak te beflisfen:"
Bovenal verdient dit gedeelte de aandagt , daar de
J ieer GARVE het, vóór den tegeiiwoordigen Oorlog gefclueeven heeft. Wy kunnen hem, daar ons Berigt reeds
breed geworden is, niet volgen; en alleen, zonder in zyne
Uitzonderingen te treeden, waar op nog al eene en andere aanmerking zou vallen, den Regel naar gronden van
Regt en Rede opgeeven : deeze is „ De Souve„ rain vindt. zyne bezigheden bepaald binnen do grenzen
„ van zyri Land: daar toe bepaalt zich ook zyn gezag.
„ daaden van andere Volkeren behooren niet onder zyne
„ rechterlyke Magt, even zo min als 't geen by deezen
voorvalt zyne zorg vereischt: by alles 't geen de vei
„ ligheid of welvaart van zyn Land niet hoort moet by
„ alleen aanfchouwer blyven , ten zy hy van de belang„ hebbende partyen als deelneemer wordt ingeroepen. -Even gelyk; in 't gezellig leeven, de niet verzogte
„ vredemaakers dikwyls de twisten vergrooten, en zy,
„ welken zich als herilellers opwerpen, de verdorvene
zaaken nog meer in de war ftuuren , zo brengen ook
, eerzugtige. Voríten, indien zy zich aanmaatigen den
,, wcegfch:ral van Europa in hunne handen te houden, de
din-
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„ dingen nog meer uit het evenwigt , en ftooken het
„ vuur van tweedragt eerst recht aan, wanneer zy door
„ hunne tusfchenkomst ftrydige Rechten beflisfen wil„ len ! "
Wy herdagten, by het leezen en beoordeelen deezer
Verhandeling e, aan een Stukje, 't welk wy niet kunnen
nalaaten onze Leezers te herinneren, in ons Mengelwerk,
Benige jaaren geleden, geplaatst: Bedenkingen over de T7er-.
wantJcliap tusfchen de Zede- en Staatkunde, door de11
Baron CAREL VAN DAHLBERG (*).

(*) Nieuwe 4lgem. Vadert, Letteroef. III Deels 2 Stuk,

bi Its en 163, enz..
.

De Rechten van den Mensch in Frankryk, geen gewaande
Rechten in Nederland, of Betoog, dat die Rechten by
liet Yolk van Nederland in volle kragt genooten worden,
en iets over de Vryheid en het Patriotismus, door een
Patriot. Te d„nflerdam, by W. Brave, 1793. In gr.
8vo. 452 b].
Iets over den Engelfchen Oorlog, met de Republiek, en
over Neerlands Koophandel, deszelfs Bloei, en middelen
van Herflel, door A. KLUIT, Profesfor te Leyden, en
Schryver van de Rechten van den Mensch in Frankryk,
geen gewaande Rechten in Nederland. Te 4rnflerdam, by
W. Brave, 1 794. In gr. 8v©. 36o bl.
e Jaartekeningen deezer twee Werken wyzen uit, dat
ze gefchreeven zyn in een tyd, toen het verre was.
voor den Nederlander, van die tyden van zeldzaam geluk
te beleeven, waarin het vey/laat te gevoelen wat men evil,,
en te zeggen wat men gevoelt ; dagen, c .00r den Gefchiedboeker TACITUS als zo hoogst wenschlvk g eroemd. In,
het laztfe echt de tegenwoordig Ex - Iarofesfor KLUIT
het eer/le, als het zyne : en in de daad het is zyns waardig. Indien de dagen mogten gebooren worden, waarin,
men H ^ogleeraarfchappen voor Drogredenaars aanflelde,
zou de Schryver deezer twee Werken, ter bekleeding van.
die Waardigheid, zeer in aanmerking moeten komen, al
,vare het dat hy geen andere verdieniken tot die Post
haait , dan de twee Stukken, hier voor ons liggende ;. en,
hoe veel.e heeft hy buiten dat?
Wel
•
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Wel bekroop ons, by de ontvangst en het doorleezen,
de lust, om onze pen te verfnyden tot het ontdekken der
Dro-redenaarye, waar mede een en ander Werk doorzaai is ;' doch het voldoen aan dien lust zou ons zeker zeer kwalyk bekomen zyn : wy bedwongen dien.
Thans zyn, door de jongste Omwenteling, de zaaken zodanig veranderd, dat wy denzelven vry zouden mogen
botvieren, die beide Werken ontleeden, en ons deswegen met volle vryheid uitlaaten.
Eene hervatte leezing dan de lust, om aan deeze
eerst opgekomene begeerte te voldoen, verging ons daar
op te eenemaal. Eene gehecle ontleeding van het eerstgemelde Werk zou daar toe noodig geweest zyn ;
naardemaal het, van den beginne tot het einde, van drogredenen zamenhangt. Terwyl de Heer KLUIT, in het
eerstgenoemde Werk, zonder zynen Naam in 't licht ge
zich zelven onophoudelyk bewierookt , en daar-gevn,
door dikwyls duizelig wordt. Men zie bi. 26. 28. 6&.
114. 200. 358.
Om zyn plan te voltooijen, gaat hy de Artykelen van
de legsen van den Nlensch, in Frankryk vastgefteld , na,
en weet, op den trant der Drogredenaaren, te bewyzen,
dat elk deezer, die de eer heeft van hem te behaagen,
in ons Vaderland daadlyk genooten wordt. Te midden
van deezen arbeid vaart hy uit tegen de Schriften van
genen PRICE, PRIESTLEY, en, gelyk hy ze noemt, „ an„ deze Politieke Yrygeesten of Politieke Dweepers," en
heft ten Hemel wat een VAN DE SPIEGEL deswegen
fchreef, in zyne Historie der Satisfactie van de Stad
Goes, waarin die Ex - Raadpenfionaris zeker zeer veel
fraais gezegd heeft, doch 't geen hier ilinksch wordt bygebragt; uitbundig is hy in zynen lof toe te zwaaijeu
aan den Heer MEERMAN, over zyn onlangs uitgegeeven
Werkje: De Burgerlyke i/ryheid in haare heilzaame, de
Volksveyheid in naare fchadelyke, gevolgen voorgefleld, inzonderheid met betrekking tQt ons Gemccnebest (*)• Hoe
groot
() Wy hebben, in onze Letteroef. voor den Jaare 1794, bl.
176, dit Werkje met zo veel veymoedigheids behandeld als de
soenmaalige tyden gehengden , en getoond, dat de Heer mrEitMAN zich aan Drogredenkunst, en wat daar toe behoort, tcihu!dig maakt ; fchoon hy zo verre daarin niet gevorderd is, o f
hy zou by den Ex - Hoogleraar nog wel eene les kunnen,
Naalen.

age

A. KLYJY14

groot is de koelheid, met welke hy, bi. nr, , gewaagt van
de Meesterhukken, over de Gelykl^eid,van GRAS en BROWN.
Met hoe veel ophefs, om dit aan te stippen, vermeldt
de Heer KLUIT het openlyk behandelen , en fchielyk in druk geeven, der Nouvelles, Memorien en Refolutien! Is heng onbekend, of vergeeten, of diende het niet
in zyn kraam, het Verbod, naa de Omwenteling in 1787
gegeeven, om Staatsílukken in de Couranten te plaat
Weet by niet, hoe een onzer voornaamlie Boekver--zen?
kooperen te iInz/lerdatn heeft moeten boven komen, eta
zich verantwoorden wegens de uitgave van zommige
Staatsítukken? En de openbaarmaaidng heden tea
dage beíchaamt, met vollen dag, de hier zo breed uitgemeetene openbaare behandeling der Lands- en Staats-

zaaken.

Bezwaarlyk kunnen wy hein geloof geeven , als hy
fchryft , bl. 2o5 : „ Ik had, by den aanvang deezer Verhandeling, my niets minder voorgefteld , clan om, van
„ onze Landzaaken fprcekende, de vroegere gebeurtenisfen op te haalen ; de loop myner denkbeelden brengt
my dieper in 't voorledene; met dit alles ben ik niet
„ voorneemens hier eenig verhaal, zelfs gecne íchets, te
,, geeven van 't geen, onder den naam vats Vaderl^rndsch„ liefde en van Vryheid, in onze Republiek, tot aan Sep„ teinber 1787, gebeurd is." Men zal hem , naa de
leezing zyner Aanmerkingen ten opzigte van vecle, de
woorden kunnen terug kaatzen: „ men fchikke dat ge, beurde zo fraai op, als men kan; men verfchoone;
„ men plooie; men verdonkere," enz. Beurtlings greep

,

ons lachen en verontwaardiging aan, op het leezen van
dit verdraaide gedeelte des Gefchryfs.
Op hoe veele plaatzen zou men 's Schryvers „ Magt„ fpreuken, indien zy iets afdeeden, kunnen omkeeren:"
bl. 35'.
Hoe rustig beantwoordt dc Heer KLUIT, naa dat by
het affchudden van het Graaflyk f uk onder de buitengewoone gevallen gerangfchikt, en op zyne wyze goed„ekeurd, hadt, de Vraagen: „ Zyn de Burgers, in ene
geregelde Conilitutie, zo als de onze is, bevoegd hunne,
„ Regenten af te zetten? Kunnen zy dit laaten doen door
nieuw aangeftelde Committëes ? Kunnen die de Vroedfchappen afzetten, die Collegien vernietigen? de Staats„ vergaderingen affchaffen? Kortom, kunnen de Onderdaanen zelf, zonder medewerking hunner Overheden
,, 41,-

DE RECHTEN VAN DEN MENSCI-I, ENZ.

1299

„ zonder toeffemmiug der Staaten, by cenpaarig beílui„ ten van alle de leden , en zonder overílemming , de
„ eenmaal vastgetlelde Staatsregeering, met een Stadhou.
„ der aan het hoofd, veranderen ? Welaan dan Bur„ gers ! als hier kans toe is, te wapen! Wapent u Burgers! Uwe Rechten, uwe verlooren Rechten, terug ge„ haald ! Gy zyt zelve de Souverain. Uwe Souveraini„ teit is maar repreferztntief: En uwe Souveraine Volks„ reprefentanten zullen dan uwe nederie , maar getiraA peurde, verzoekfchriften en aanmaatigingen wel involgen.
Zo fiondt de zaak in 't jaar 1787." Zo Ichreef
FLUIT in 1793. Hoe by denkt in 1795, laaten wy aan
zyne plaats; maar by kan niet wel nalaaten zich deeze
Aanmaaningen, zo uitjouwend Soong elteld, te herinneren.
Wy laaten de toepasf ng aan heul en zyne Soortgenooten over.
Neemt de Heer KLUIT „ het nimmer kwalyk, dat ieq , mand van hem ver:chille ;" fchoon ivy, het ganfehe
Werk door, blyken van die kwalykneeming gevonden heb
hebben zo min als by „ kunnen nalaaten ern--ben;wy
„ fig te worden, als wy zo flout en opzettelyk Onwaarheden hooren voordraagen." Onwaarheden, van
welke dit Boekdeel krielt, en 't geen wy ter zyde leggen, om het tweede , hier boven aangeduide, dat met
's Schryvers Naam pronkt, op te vatten.
Een brokkeliger, en op een vreemder trant gefchreeven,
Werk is ons, in den langen loop onzer Letteroefeningen ,
zo veel ons voorfhaat, uit geen op fchryvcn afgerigte pen
onder het doge gekomen. Dan de Schryver geeft 'er reden van op, in zyn Voorberigt aan den Leezer ; of z
voldoende zyn, laaten wy hem over te beoordeelen, en
ƒlaan den vreemd ingerigten Schryfärbeid open, tot
welks uitgave de Schryver zich aangemoedigd wondt
door de groote graagte , waar mede het zo even door ons
ingeziene- Werk ontvangen en geleezen was by den !Velerlander — by die van zekeren ílempel ; die ook
ongetwyfeld hier vergast zullen worden, al is let een
Mengelmoes
waarin Engelscligezindheid het noofdïnmengzel uitmaakt, Het llrnericaanfche Yryheids- euvel, bl.
1 45, wordt als een befmetlyke kwaal tegengegaan ---Erankryk gedoemd
Engeland hemelhoog geprezen
de Stadhouder gevleid: en vinden wy diens Vrou
we, bl. ; .3, niet den tytel van VoiTinne en Stad,':oudeieij,
door de pen dr vleijerye, vereerd., Geene woorden zyn
,

.
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den Schryver te vergald om Frankryk , geene te gezui.
kerd om Engeland, te befchryven.
Des Schryvers pen , diep gedoopt in den inkt der
Oranje vleijcrye,, zoekt door te lciirappen wat zelfs in
vroegeren tyde de Gefchiedenis niet guntlig voor dart
Huis boekte. Het zeggen wegens ANNA de Gouvernan-,
te, door haares Geheimraad, dat het voor d„ Gouverjiante
een point d'honneur geworden seas, niet te bewilligen in de
Equipagie ter Zee, zonder Bene vermeerdering van Troepen, wordt als een Vertelzeltje , door den Schryver
van 't Vervolg op WASENAAR's Uaderlandfche Historie
in zyn Werk ingeflansd, gebrandtekend. Doch, be halven
dat men dit hertelzeltje in de ,?aarboeken gemeld vindt,
zou men nog leevende Perfoonen deezer Commisfie by
den Ex -Hoogleeraar kunnen brengen, die liet. niet eigen
ooren hoorden. Hier gelden 's Schryvers eigene woorden;
ten opzigte van iets anders, bl. 103, gebezigd: De zaak
is toch snaar en kan nagevraagd worden! Welk eene
waarheidsliefde ! Doch hy fchynt zeer gebeten op den
Schryver van dit Vervolg; 't welk ley, onder andere, om
het niet vermelden van eene byzonderheid in de by hem,
zeer geliefkoosde Mernorien van RENDORP, als veel te
vroegtydig en voorbaarig uitgegeeven aanmerkt: doch het
fchuilt daar niet. Wy laaten het aan dien in dit Werk
zo dikwyls beledigden Schryver over, om zich tegen deczen Kamper te verdedigen; doch gelooven niet, dat hy
des lust zal hebben: anders, 'er is veel vats op zulk een
Tegenwryter.
Zo veel in 't algemeen gezegd hebbende, moeten wy
een Haaltje van den ttyl en de fchikking deezes Werks
bybrengen. Opgehaald hebbende, welke gouden bergen
men zich uit den Oorlog met Engeland dorst belooven,
pf zich laaten wysmaaken, vervolgt hy: „ Schoone woorden voorzeker ! waar door de Gemeentens misleid
werden; dan die by blaauwboekjes en fchriften greetig
geloofd werden! Kostlyke vooruitzichten, in een Land,
waarin Schepen en Wapentuig en Volk ontbraken, en
alles in de uiterste tweefpalt verzonken lag, en niets ge''paard werd,: óm de klem der zaaken, die in zulk een
tyd in 't Eminent Hoofd der Republiek moet gefield en
gezogt worden, Hëm uit de hand te wringen, de Stadhoudersgezinden te ontmoedigen , en het beftier los te
maaken, 't welk die party , die zich den naam van Patriotten by uitttek toefchreef, meesterlyk gelukte.
1,
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„ En zie daar den oorfprong en aanvang van alle do
verdere gevolgde rampen , onheilen, en verliezen der
Republiek overgekomen. Had men toen door het Americaanlèhe Vryheidseuvel , of "liefst door de Philo1bphiiche denkbeelden van overdreevene T%lksr^geering niet
befmet, haar het voorbeeld onzer Voorvaderen handen in
een gelagen, daar was nmogelyk nog iets goeds gewrocht;
ten mmf{ en Engeland fchynt ras tot zich zelf gekeerd te
zyn. Maar de ƒtap was daar gedaan.
„ AANM. Immers als de Regenten zelfs ééns zyn,
kan onze Republik wonderen verrichten. En dan eerst
kan 'er SIC íviteït zyn.
„ [AANM . 1793. En dit bleek in 't Jaar 17.93. .Een
paar van wonderen van jktivïteit , toen alle Regenten
één ziel en zin, een' enkele aandrift hadden, om, met
den Stadhouder, handen in een te flaan, en toen alle de
voorftellen, om het Land tegen een verwo^stenden inval
van Fran/che rooversbenden te befchermen, zo haast ge
zo haast toegej'emd, zo haast uiig voerd wier--dan,
den: waar door de vyaind met den ' hemeltergenden DU
MoU JEZ aan 't hoofd, tegen zyhe verwachting, klak:
keloos werd afgeflaagen, en zulks door JJapeningen en
Inundatien. Eene Verlosfing zo zi„gtbaar door de GodIyke Voorzienigheid begunfaigd , dat zelfs fotnmige zogenaamde Patriotten en onder hem de zodanigen, die den
Fransehman gaarne in hef Land gezien hadden , geene
andere oorzaak van den verhaasten aftocht van DU MOU RIEZ hebben weeten lop te geeven, of willen erkennen,
dan dat Du MOURIEZ., door kragt van Hollandsch gouty
herwaards gelokt, ook nu door Fngelsch of Stadhouderlyk goud. zoude omgekogt zyn om van. de Republiek.
af en weêr terug te trekken, en zyne overwinningen
eensklaps te. laaten vaarels ; welke ongerymdheden zy
zelfs onder de hand aan oprechte , doch onkundige of
ligtgeloovige, Vaderlanders., ook aan. de; zulken, die de
Con/litutie oprecht zyn toegedaan, trachtéden in te. boe
andere braave Nederlanders, en wy met-zetn:rwyl
hun, daar in erkennen en eerbiedigen d zichtbaare hand
van Gods goedheid, dat by de middelen van Verdediging heeft willen wegenen. De citgegeeven. Brieven van
de Correspondentie tusfclien den Oenerai l MIRANDA met
DU MOURIEZ, enz. over de Verovering van Holland, toonon de zaak klaar genoeg aan. Indien 'er toen zodanige
Verdeeld/zeden in de Republiek geweest waren , als 'er
I 7 8n
X
LETT 1795 NO. 7.
-

.

.

302 A. KLUIT, DE RECHTEN VAN DEN MEN$CH, ENZ.

-178o en 1781 in alle de Raadzaalen, Staatsvergaderingen, Vroedfcliaps - Collegier, plaats hadden, die destyds
tot langduurige Deliberatien, Jlrydige ddvifen , Remonllrantien, Proteflatien, en daar uit gereezene Refolutien
aanleiding en oorzaak gaven; gewis! de Republiek ware
onherftelbaar verlooren geweest : eenige kwaadwilligen
hadden hun zin gehad; en duizenden andere, doorzichtige, Patriotten, goeden en kwaaden, zouden gedeeld
hebben in de algemeene rampen en onheilen. Ik
weet wel dat men in zekere aanzienlyke Stad der Republiek eenige Leden noemt, die, by de Deliberatien over
de Verdediging en Inundatie, den moed zodanig hebben
laaten zakken, dat zy van gedachten waren, en zulks by
Protesten verklaarden, dat men zich maar zo goed mogelyk, door opofferingen, 't zy van geld, of goed, of
eer .... met den vyand verdraagen moest, en die daarom
tegen de middelen ter Verdediging (temden ; doch ik ben
verzekerd dat zy thans tot betere gedachten gekomen
zyn; dat zy mede God danken, dat de vyand is tegengehouden, en ik vertrouw, dat zy de zaak zelve zo
kwalyk niet gemeend hebben, en die Protesten terug zullen neemen]. "
Wy oordeelen het onnoodig, in 1795, deezen Text van
1 793 te commentarieeren. 't Is alleen ten ílaal van 's Mans
ii hryftiwyze in dit vreemd gefchiktc Boek.
Wat 's Heeren KLUIT's Aanmerkingen betreft over
's Lands Koophandel, ten aanziene zo van deszelfs aan
Opkomst, toeneemend herval, en de aange--merkly
wende middelen van Her/iel; het goede, 't welk daarin
voorkomt, is breeder en beter te vinden in de twee bekroonde en bekende Verhandelingen over dit gewigtig
Onderwerp, door de Heeren VAN DEN HEUVEL en ROG o, in de Werkep der Hollandfche Maatfchappy der Ivee%enfchappen te Haarlem. Wy zullen geene ifuk.
ken bybrengen , geene Aanmerkingen maaken; tot welke
laatfte dit laatfte gedeelte zo veel aanleidings geeft. Toont
ray zich aszins ook hier een Leerftoel in de Drogredenkunst waardig, de plaats van Hoogleraar in den
1 oopha1idel , zo immer in ons Land daar voor een
i ioogleeraar worde aangefteld, verdient by door dit Gekhryf niet,
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Reizen Van GEORGE FORSTER, in den ,7aare MDCCXC.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede Deel. Te Haarlcm, by C. Plaat. In gr. 8vo. i 7q. bl.
usfchenbeide komende Werken , die wy oordeelden dat een fpoediger plaatzing verdienden, dan
der Reize van den Heere FORSTER, welker
het
EerJie Deel wy reeds aangekondigd en beoordeeld hebben (C), wederhiel den ons tot nog, deezen Reiziger op
nieuw te vergezellen.
Wy deeden zulks, dit Stukje opvattende, met datgenoegen, 't geen wy betuigden te scheppen in het Eerfe
Deel. Wy vonden dit Tweede zo zeer in denzelfden
finaak, dat het toen gezegde 'er ook op pasfe.
Aken, niet Burfcheid en Vaals, levert de !toffe tot de
twee eerfle Brieven in dit Boekdeeltje. Het Verval der
Fabrieken te eerstgemelde Stede, en de Bloei derzelven
op de laatstgemelde plaatzen, fteekt geweldig by elkander
af, en geeft den Reiziger aanleiding tot zeer gepaste Bedenkingen de Fabrieken betreffende , welke , door alle
daar by belang hebbenden, met toepasfing verdienen geleezen te worden. — De ligt uitweidende en zich daarin niet begrenzende Geest des Heeren FORSTER vertoont zich in de Gedagten over den toekomftigen fiaat
van Europa. Het veelvuldig gebruik der Brandfloffen
tot het ftooken in de Fabrieken te Vaals, en het dreigend
gebrek daar aan, doet hem fchryven: „ Zedert lang zyn
de velden hier omfcreeks, en in de Nederlanden in 't ge.
meen, door den fterken Landbouw en de wasfende Volksmenigte verflonden. Intusfchen heeft de Natuur, door onderaardfche Velden, ik ineen de aanmerkelyke Steenkool..
mynen, voor de behoeften der Ingezetenen ryklyk gezorgd. Men ziet ze hier, overal, in fchoorffieenen en ovens
gebruiken, zonder dat iemand met hout Rookt. Maar
hoe dan, wanneer ook deeze groeven eindelyk uitgeput
en geen nieuwe brandflof wordt uitgevonden, tot welke
wy in den winter onze toevlugt neemen, en waarby wy
onze fpyzen bereiden kunnen? Wat onze Scheikunst en
Natuurkunde, met vereenigde kragten, in Raat zyn al of
niet uit te werken, durf ik niet beflisfen; mogelyk vinden:
(*) Zie onze 4e.' Vader?. et eroef voor 1P9,1, bi. 492..
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den wy een net uit, waarin zich de zagte hoofdffof van
het vuur laat vangen en verdikken, zoo dat het ons, op
het oogenblik dat wy het zyne veyheid geeven, warmte
mededeelt; doch dit is, in allen gevalle, niet meer dan
een zeer onzeker uitzigt. My komt het waarfchynlyker
voor, dat dc Mensch eindlyk de ys- en benevelde landen, gelyk ook die der zoogenoemde gemaarigde lugtf}reek, welke geheel zonder bosichen zyn, ten eenigen
tyde als onbewoonbaar zal moeten verlaaten. Wy vraagen onophoudelyk, wanneer toch het Europisch zoo wel
als 4lJiatisch 1 urkyen 2ieh in het helder licht der zeden
wederom zal verheugen; wanneer Africa-lykebfchaving
op nieuw door befchaafde Volken zal bewoond worden?
Het antwoord dunkt my is zeer gereed. Honger en koude
zullen éénmaal veel geweldiger en onweerflaanbaarder
werken, dan vuór de tyden des bygeloots en der heerschzugt, om de Europifchc Volken by menigte naar de barbaarfche Werelddeelen te doen tbeftroomen. Wy zullen
de wouden van Ham us, den Taurus en jtaantis, ja zelfs
van den Kaukafus en Emerus, beltormen, de Barbaaren
dier Landfl:reeken te onderbrengen of verjaagen, en de
fakkel der Weetenfèhap aldaar weder overbrengen, waar
zy den niensch eerst in handen kwam. Dunkt het u ligtvaardig, dat ik op deeze wyze in het toekomftige doordringe? Wat kan ik het helpen, dat myne verbeelding
my waarfchynlykheden fchetst , waar uit eindelyk een
mogelyk beeld te voorfchyn komt?
„ tegenwoordig, het is waar , bepaalt zich alles tot
zyne Noordlyke Gewesten ; onder ons zyn alle de
fchoone lentebloezems in menigte geopend; menige voor
vrucht van den geest is tot rypheid gekomen -treflyk
het rnensclilyk geflacht heeft hier eene befchavinr gekreegen, welke het, wanneer wy alles byeen rekenen,
lergends bezit: wy wandelen op eersen zoo 'fchoonen we,
al verder voort; alles fchynt_ onzen tegenwoordigen vorm
van kennis en weetenfchap, en aan onze Staatkundige betrekkingen , eenen beftendigen duur te belooven ! Uwe
redeneering, ik moet het ronduit bekennen , fchynt nay
niet veel Leter toe , dan de hoop op een lang loeven,
waar mede de hooge ouderdorp zich vleit, die, hoe meer
by tot het graf nadert, zoo veel te tterker aan liet leeven gehecht wordt. Hy verzekert de verganglykheid van
al het ondermaanfche, dat, hoe ouder Bene mensclllyke
inrichting wordt, zy ook zoo veel te nader by haar einde
is.
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is' Wy kunnen het menschlyk geflacht alleen met zich
zelf vergelyken, en alhoewel dat gedeelte zyner gefchiedenis, welk wy kennen, als 't ware, eerst van gisteren
is, behelst hetzelve reeds voorvallen genoeg, die ons
kunnen leeren, onder gelyke omttandigheden , eene getyke uitkomst te verwagten. De algemeene ontwikke1mg en vorming onzer krachten kan gewis niet hooger
,klimmen. Kunnen wy den boog nog fterker fpannen,
zonder dat by breekt'? Kan ons verfland nog fcllerpzinniger getoetst; kunnen onze gewigtiger en geringer, onze
openbaare en huislyke, betrekkingen, nog juister berekend
worden? Zyn wy niet naby het hoogtte toppunt van ver
Wanneer men nu deezen berg beklommen-fvnig?
heeft, dan blyft 'er, in deeze Ixi ons - wereld, niets anders
overig, dan, hol over bol, het rad in de diepte te rollen, en, van onderen af, naar een nieuwe gebergte voort
te kruipen.
„ Dwaas zou het zeker zyn , eene algemeene Omwenteling in Europa, welke den val van alle Staatkundige,
zedenlyke en kunstmaatige, vormen met zich zou fleepen t in weezenlyken ernst alleen van het gebrek aan
Hout af te leiden, 't welk my tot deeze befchouwing
gebragt heeft. Doch dit neemt daarom niet weg, dat
het, als eene medewerkende oorzaak, zeer wel beflaan
kan, hoe zeer anders het onoverzienbaar zamenftel onzer
kundigheden, de rigting van gewoonte en zeden, de onëvenredige betrekking der Godsdienftige begrippen en reoeeeringsvormen, tot de rypheid der tegenwoordige eeuw,
iet verval der Kerklyke dwinglandy t het gebrooken
evcnwigt der Mogenheden , de trouwloosheid der Staat
veranderingen in het fl;elzel van Koophandel,-kunde,
de naderende lentetyc' van den vryen Imericaánfrhen
Staat, en andere dergelyke gewigtige oorzaaken meer,
nog ongelyk fiieller en krachtiger tot dat zelfde oogmerk zamenloopen. Voor het overige dit zy ten
troost van alle arme zondaaren, zoo die op als die onder den troon zyn zyn 'er mogelyk nog duizend
jaargin noodig, eer zoodanig eene Omwenteling gebooren
wordt"
Dat een Reisbefchryver van dien uitweidenden Geest,
als waar van het bygebragte ten voldingenden bewyze
kan ftrekken, zich vervolgens te Luik bevindende ten tyde dat 'er alles in de grootfte Staatkuudige gisting was3
naà
X3

306

G. FOR S T E Ii'S REIZEN.

naa een kort Berigt van de Stad en de Inwoonders, het van
zich niet kan verkrygen, gelyk hy 't zelve uitdrukt, „om
„ niet he een en ander mede te deelen van die denkbeelden, welke hem in menigte toeftroomden als hy den
;, tegenwoordigen Raat van Luik nadagt, " zal niemand
bevreemden, en dus ook niet dat de Brief, van daar ge
opgevuld is met Staatkundige Befpiegelingen van-fchrevn,
veelerlei aart , meestal op eenen zeer vryen en ílerken
trant uitgedrukt. Wy fchiyven flegts twee plaatzen
over. „ Het geheim van alle heerschzugtige Regenten, op welks onbedrieglykheid zy getrouwlyk voortzondigen, ligt alleen in de proefondervindelyke gronditelling,
dat de mensch, die éénmaal een onvervreemdbaar regt uit
de handen heeft gegeeven, zich ongelooflyk veel laat bieden, voor het geen hy, als vry man , nimmer zou gedoogd hebben. Hy gevoelt zich onbeffand tegen het
heerfchend geweld. Werwaards hy het oog haat, overal
ziet hy zyne broeders vernederd als zichzelf, door voor
0rdeel , door flaaffche vrees, en gehechtheid aan hunne-,0
leefwys, mogelyk reeds buiten flaat om te hunner verlos
mede te werken; eindlyk zinkt hy, door de verlo--fing
chening zyns verftands, in zyne eigen ooggin neder, of hy
twyfelt, dat zyne eigene gewaarwording en doorzicht hem
behoorlyk leiden; wanneer hy,• aan zichzelven overgelaaten , niemand op zynen weg ontmoet, die hem verttaat."
„ De veruitziende loosheid der gewoone Dwingelanden
loopt daar op uit, om het verfland des Volks fechts zoo
veel fpeeling te vergunnen , als ter bevordering van hun
eigenbaatig genot noodig fchynt; doch het voor het
overige met een beftendigen nevel te huilen, door vreeslyke bedreigingen te beperken; het Volk zelf door allerlei
openbaare vermaaken te verftrooijen , en door allerlei
fpookverfchynzels een fchrik op 't lyf te jaagen. Deeze armhartige Staatkunde fpeelt haare onbefl:aanbaare
rol zoo lang het gaan kan. Gelukkig, wanneer zy het weezenlyke van het ongewigtige weet af te zonderen, en het
Volk niet enkel te vermaaken, maar ook te voeden. By
mangel van Onderhoud wordt eindlyk alle verdrukking
ondraaglyk; zy vormt dien trap van fmertlyke gewaarwording, welke zelfs het leeven in de waagfchaal fielt,
om eenmaal van die fmart bevryd te worden ; en, wauneer dan alle gemoederen ryp en gevoelig zyn, dan is 'er
fleets
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fegts één eenig mensch noodig, die in het Palais Royal
te Parys op den bank klimt, en het Volk toefchreeuwt:
ik weet, myne Heeren! men zal my ophangen: maar ik
waag 'er myn kop aan, en beveel u, loopt te wapen!"
Met veel genoegen zal men den reizenden FORSTER
van Luik na Leuven vergezellen ; de Chara&ers zyner
Reisgenooten geeven hem toffe tot eenen geestigen voor
vreemde Charaé'cers. Te Leuven zel--dragtvnwlyk
ve maakte hy geene kennisfen , en zyne aanmerkingen
„ bepaalen zich meestal," gelyk hy het uitdrukt, „ tot
„ het uitwendige en leevenlooze." De Hoogefchool trekt
byzonder zyne aandagt. Deerlyk was het verloop der
Studenten ten dien dage. „ 't Was om te lachen,"
fchryft hy, „ hoe zeer zich ons begrip, wegens het aan„ tal der Studenten, geheel moest veranderen. Te Luik
hadt men ons gezegd, dat wy 'er omtrent drie duizend
„ zouden vinden; hier, integendeel, hoorden wy, dat 'er
„ naauwlyks drie honderd, en de Pedél toonde ons, uit
zyne Lysten, dat 'er nog geen vyftig waren. De oorzaak van dit klein getal was, dat, by het uitbarften der
Onlusten, een groot gedeelte der Studenten, die zich
„ toen te Brusfel bevonden, zich voor den Keizer ver„ klaard en voor hem de wapenen opgevat hadden, en,
„ by de verjaaging der Keizerlyke Troupen, hunne vei„ ligheid in de vlugt moesten zoeken."
De poogingen van Keizer josErxus, om eene betere,
en ter Staatshervorming gefchikte, ggdaante aan de Opvoedings - geftichten te geeven , vermeld hebbende, laat hy
volgen: „ Ongelukkig waren het alleen blikfems, welker
fchel licht enkel diende om het akelige van den nagt in
alle zyne kracht te doen gevoelen. Hier en daar zengde.
een enkele oraal ; hier en daar glinfterde de ontvlam
hier en daar ontftondt verwoesting en vernietiging;-ming;
doch het geheel bleef nogthans even woest en onvrugtbaar
als te voorera. De gewigtige gronddelling , dat al het
goede langzaam en trapswyze gefchiedt; dat niet een verteerend vuur , maar eene zagt verwarmende zon , wel
verlicht, de dampen verdryft, en den fchoonen-daig
wasdom der werktuiglyke weezens bevordert, fchynt aan
JosEPH's verland en hart beide even vreemd geweest te
zyn, en dit gebrek van een weezenlyk grondbeginzel wierp
alle zyne groote en vorstlyk uitgedachte ontwerpen ,op één maal, in duigen. "— Lsuven, dat door JOSEPH verbeterd
X4al-
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algemeen Kweeklchool, heeft in waare verlichting„ eigeíis
lyk gefprooken, weinig of niets gewonnen, en zal thans
wederom het zelfde loeren wat het, by de ftichting der
Univerfiteit, in den Jaarti 1431, leerde! !! "
Met de gemaklyke ,Jaagfchuit van Leuven na Afechelcu;
gevoerd, is deeze dille - Stad het onderwerpt van een volgenden Brief. De Schilderftukken, .hier voorhanden, van
Nederlandfche Meesters onder g aan de berispingen van dien
aart als wy in het voorgaande Deel aantroffen, , en waar
onze aanmerkingen, niet noodig te herhaalert,-omtrenwy
maar aan te .wyzen, hebben opgegeeven. Terwyl wy de .gegrondheid erkennen zyner -bedenking, door voorbeelden
geftaafd, dat de verbeeldingskragt des Kunthenaars , in• dit
zo diep in bygeloof verzonken Land, zich grootendeels niet
voorwerpen uit de Legende heeft bezig gehouden; die` zeiden groot of treffend genoeg zyn om de moeite van verhaal en ,affchetzing te verdienen,
Brusfel maakt het onderwerp des laatoen Briefs uit.
RUBENS en -andere Schilders ontmoeten hier eenti gunítiger bejegening dan te Mechelen. Deeze Stad wordt, met
derzelver Verbeteringen en: Bewoonders, befchreeven, -en
zal in een volgend Deel ons nog meer ten opzigte van
dit laatfte bekend worden. — Wy tekenen, eer, alleen. eene
byzouderheid uit op, Czaar PETER betreffende, die zeker
meer dan eene Anecdote is. By het Farb zag de Reizigea
een Grot met een Fontein, die egter op dat pas geen wa
ter gaf. „ De vierkante Stèenen Kom onder de Isis (waarin een leezend Vrouwenbeeld van Marmer ligt) heeft op
zyn rand het volgend merkwaardig Opfch ift : PETRIJ9
^l.LEXIOWITZ, Czar Moscovit, Magnus Dux, margine hu.
jus fontis infidens, illius aquam nobilitavit libato vino, hora post meridiem tertia, -. die XVI Aprills anni 1717 (*),
De groote Stichter van het Rusfisch Ryk hadt, naamlyk i
op een maaltyd, dien- men te zyner eere gaf, een weinig
te diep in het glas gezien. Vervolgens; alhier wandelende, om de dampen.. van , den wyn in de frisfe lugt te
laaten uitwaafemen, viel by in dit Waterbekken; en 'et
;

,
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(*) De Groot- Hertog PkTER ÀLEXIÓWITZ . Czaar van 111oscovien , op den rand deezer Fontein zittende , veradelde der.
zelver water, door geplengden wyn , des namiddags ten drie
uuren, van den zestienden April des Jaars 1717.
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gefchiedde dus 't geen het Opfchrift, zeer fyn en fierlyk,
peet Gen libato vino uitdrukt." --- De Heer van WAcKt=.RH;"RTH, dagten WY, dit leezende, zou bezwaarlyk,
in t L t v u van CAREL DEN GROOTEN, eene gebeurtenis
hen :kunnen vinden , die tot een wedergaa van deezé,
dus vereeuxvigde , Droni:enfchap des Czaars 'kon dienc^.. O;ich :vy ebbm gezin , dat by tot alles raad
wist; en. zou by zich hier ook wel gered hebben C).
Zie one Beoordeeling deezer Vergelyking , in de Lem.
van 1 794 bl. 47^•
,

ydragen tot de Levensgefchiedenis en Karakterfchets van j. D.
MICH AëLIs , door hem' en andere befchreven. Byeengezameld
door J. D. HASSENKAMP. Uit het Hoogduitscio vertaald door
P. Z . TS , Pz., Leeraar der Doopsgezinden te Westzaandam.
Te Haarlem, by C. Plaat, 1794. In gr. 8vo. aa8 bl.

e hier byeengezamelde Stukken zyn : i ) De Levensge.
fchiedenis van M CHAëLIS, door hem zelf befchreeven.
D.) Mlc
Aëus gefchetst als Letterkundige, door den Generaal
a

Superintendent SCHULZ , te Giesfen, en is ontleend uit het ílot
van het derde Stuk zyner llanmerkingen op de $ybel-Verta#ling en bgevoegde 4annserkingen span MICH4 LI$, 3.) Befpiegelingen van een Leek , by den dood van MICHAëL s. Ut het
elfde stuk vaii het ournal von and fur Deutschland„ 1791 , p.
947 953. 4•) En eindelyk het $logium gp J. D . MICHAëLIS, van
den Hofraad H^YN9. Dit Stuk is in het Latyn gefchreeven, en
in die taal in de Verzameling van EASSENKAMP ggplaatst.
Een Man als MICHAëLIS verdient zeker byíondez gekend t
worden, en "de `Heer RASSENKAMP als Uitgeever, en de Eerw.
EETS als Vertaaler, verdienen derhalven allen dank , dat zy
ons daar toe, door hunnen arbeid, gelegenheid hebben wi1Men kan in de Levensbefchryving , door Milen geeven.
CHAëL1s zelf gefchréeven , gewisí'elyk de beste en naauwketirig(le berichten verwagteu'; doch dezelvé kwam ons echter zo
De
belangryk niet voor, als wy ons hadden voorgefteld.
fchets van MTCHAéLls door Schutz behelst, wel is waar, veel
tot lof van dien geleerden Man; maar is ondertusfchen doorvlogten met aanmerkingen en byzonderheden, zelfs tot kleinigheden toe, die 's Mans nagedagtenis niet zeer tot eer Vrekken :
't welk den Vertaaler, die een hoogachter is van denzelven,
bewoogen en als genoodzaakt heeft, eenige Aantekeningen, op
de befchuldigende gezegden van scHul.z , te maaken en te
-
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plaatzen. --- De befchouwingen van een Leek, enz. zyn van
Benen Man, die de waarde van r4ICHA&Is kende en hoogfchatte,
en dien de onaandoenlykheid, die by by 'c bericht van 's Mans
overlyden meende te bespeuren, aanzette, om iets, tot het in
Rand houden van deszelfs nagedagtenis, by te draagen.
Het Elogium van HEYNE is , in den waaren zin des wpords,
Bene loffpraak: de Vertaaler heeft dien meer vin verre gevolgd,

dan woordelyk overgezet.

t.yhreden op den vermoedelyken dood van eengin weleer zeer
beroemden Franfche (n) Kostfchoolhouder in verfcheiden
-Steden van Nederland, gevolgd van eerre korte Levensfchets
van denzelven, en twee Verhandelingen over de Opvoeding van
de .eugd. Voorgeleezen in. het Genootfchap te i%'eesp , onder
Is Spreuk: Voor het Menschdom. Alles vefchreeven door
ERNST ZEYDELAAR, laatst Kostfchoolhouder te lVeesp, en uitgegeeven door een ongeling. Te bekomen by sea fcheiden Bsekverkoopers. In gr. 8vo. 172 bl.
Bes lange en raadzelagtige Titel zal de nieuwsgierige Lee.
zer, mooglyk, met geen minder verveeling leezen, dan de
D
Recenfent dien heeft gefchreeven : evenwel kan dezelve het

verlangen gaande maaken na het zonderlinge dat men ver
behelzen verfchei--wegt.DLykrdnvsbefchig
dene niet ongeesaige fatyricque pene (ireeken, die, in een ledig
of droefgeestig uur, met genoegen , en zonder fchade voor de
Zeden , kunnen geleezen worden: de Verhandeling over de Opvoeding verdient zekerlyk,onder de veelvuldige Gefchriften over
dir onderwerp, de minfle plaats niet; fchoon niets nieuws behel.
lende, beveelt zy zich der leezinge zeer aan, door den duidelyken en bevattelyken fiyl, waarin dezelve gefteld is.
Gefchiedenis van de Freule 7ulia van Rooaenboom. Naar 't
Hoogduitsch, door J. W. C. Te 4mflerdam, by H. Gartman
en W. Vermandel. II Deelen , in Svo. (amen 554 bl
^ jy hebben deezen Roman met genoegen geleezen,
1/ schoon wy geen rede konden vinden • waarom juist ju.
LIA VAN soozENBOOM , en niet haare Vriendin EMILIA VAN

Flcn, Kaaren naam aan den titel moest leenen, daar de lotfevalien van de laatstgenoemde ons meer belangryk dan die
t' er eerlie voorkomen, en ook grooter vak in het Werkje beflasn. Behalven dat wy van gedagten zyn, dat tot het

re-
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recenfeeren van een Roman, of foortgelyk Stuk , niet behoort,
dat de draad der gebeurenisfen geregeld worde opgegeeven;
dewyl alleen te beoordeelen fiaat of 'er aan de voorkomen.
de Chara ers is genoeg gedaan dan niet: behalven dit, zegg
gen wy, komen in deeze Gefchiedenis zo veele onderfcheldene en verfcheidene perfoonen en werkzaamheden,, die noch.
thans allen , met elkander, een fchoon geheel uitmaaken, fa.
uien, dat het ons ondoenlyk is , zonder buiten ons betrek
te treeden , her geheele plan van deezen Roman voor onze
Leezeren open te leggen. Indien verwarring en ontknooping
vereischt worden in een welgefchreeven Roman , kunnen
wy verzekeren , dat beiden hier zeer natuurlyk zyn, en af.
loopen; dat Deugd en Ondeugd in haaren aart gefchetst zyn,
en de gevolgen juist zo zyn als men verwagten zou , en
de Leezer, onder het rekken zyner nieuwsgierigheid, niet na•
laaten kan te wenfchen, en zyne deelneeming zal door de uit•
komst niet te loor gefteld worden.
Het Lyden der Ortenberg/che Familie, deer

A. VAN KOTZEEUE.

Uit het Iloogduitsch. Met Plaaten. Ilde Deel. Te Utrecht en
4mflerdam , by G. T. van Paddenburg en Zoon, en M. Scha
In gr. 8 1' o . 276 bl.
-lekamP,I79}.

geen wy, by de aankondiging van het I11e Deel dee.
H
[7 zes Romans, gezegd hebben (*), herhaalen wy by deeze.
Doch fehoon wy toen in het denkbeeld waren , van by de

mededeeling van dit Tweede Deel vollediger verlag te zullen
kunnen geeven van dit den beroemden Kotzebue zo zeer
waardig Werk , kunnen wy, indien wy in geen wydloopig
verhaal willen vallen, 'er niets anders van zeggen, dan dat
deeze geheele Familie met eenen zeer onguntiigen famenloop
van omftandigheden heeft moeten wortelen. Karel Fredrik van
Ortenberg, een zeer braaf man, moest, van den aanbeginne van
zyue ontlookene jeugd, armoede en wederwaardigheden,in zyn
jongelingfchap en gehuwd leven , op eene ongehoorde wyze,
ondergaan , en bezweek, na het verlies zyner Huisvrouwe,

veroorzaakt door eenen woesten vervolger haarer deugd ,
en van zyn geluk , onder den overlast zyner fmarten;
nalaatende een Zoon , die door eenen getrouwen knege
(die met zyne inhaalige en onmedogende huisvrouw , deswe-

gen , zeer veele moeilykheden uit te ftaan had) op. en in huis
genomen werd. De Oom van dit Kind, Nicolaas van Orten•
berg, vond hem, in een allerongunfiigst rydilip voor dit Kind,

en
^*) Zie Alg. Vad. Lettererf. voor 1 794, b'• 339•
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en nam hens tot zich. Dees Nicolaas was, van zyne jeugd
af aan, een liefhebber van het leezen van Avanturiers, ei]
werd, aan zyne drift gehoor geevende, zelf een Gelukzoeker,
en begeeft zich naar de Indiën: daar word hy, na 't uitslaan
van veele, niet zeer geloofwaardige, gevaaren en moeitylcheden , op eene zeer romanesque wyze, door de Liefde, en
het Huwelyk (dat verftaat zich) met eene Dogtet van een' Bra.
min , fchatryk ; deeze verliest hy, en koert met onmeetlyke
fchatten naar Europa: vind zyn Neef, en, in dénzelven . zyn
ongeluk; dat is, by mist het genoegen zyns levens en zyner
uitzichten, en kwynt zich geheel en al weg. — Schoon
dit Bene zeer treurige Gefchiedenis tekent , nochthans is hei
verhaal, op zyn h.tzebues ; niet onaangenaam , ia zelfs, zo
wel als leerzaam, vermaakend. Mogt nu de goede Schryver,
in zyn ba1lingfchap naar Siberien, (waar van dus de Nieuws.

papieren' bericht hebben,) de vrolyke Invloeden van zyn' Geest
genieten, zoude dit ons, en alle Menfehenvriendeu, een onbcdenklyk genoegen geeven!!

A L G E M E E N.

VADERLANDS CHE

LETTER- OEFENINGEN.
De 13ybel vertaald, omfchreven, en door Aanmerkingen
opgehelderd. Tiende Deel. Te Utrecht en Amnflerdam,
by G. T. van Paddenburg en Zoon en J. Allart, 1 795.
In gr. 8va. 610 bl.
e wensch , met welken wy onze jongstvoorgaande
Bybelverklaaringe einRecenfie van
D
digden, is thans aan het vervullen. Met den voor den
VAN VLO'IEN's

Christen meest belangryken arbeid aan de gewyde Schriften is thans een aanvang gemaakt. Eene Vertaaling en
Omfchryving , met Ophelderingen verzeld , van de
drie eerste uangeliën, beslaan den inhoud van dit Deel;
zy worden voorafgegaan van eene algemeens Inleiding tot het Nieuwe Testament , en eene Overeenflemming der Euangeliën. Van de Inleiding, als bevattende Bene reeks van gewigtige onderwerpen , tot het
rechte verfhand der gewyde Schriften van het N. V.
betrekkelyk, moeten wy, in de eerfte plaats, een kort
verflag doen. Zy beflaat 114 bladzyden, en is in Iy Afdeelingen onderfcheiden.
In de eerfte Afdeeling verzet VAN VLOTEN zich tegen den Naam van Nieuw Testament, of Ni'eu,v Verbond,
aan den bundel der gewyde Schriften gegeeven ; doch
hy meldt niet, door welke benaaming hy dien wil ver
hebben. Naa Benige bekende aanmerkingen over-vange
de Echtheid en Volledigheid, belooft VAN VLOTEN eetl
uitvoeriger Onderzoek over de Ingeeving der gewyde
Schriften. Doch dit iiitvocrig Onderzoek beflaat niet
meer dan drie bladzyden; aanvangende met eenen ophef,
aan welken de bewerking geenzins beantwoordt: waar
geheel een ingewikkeld duister voorkoomeri-dorhet
heeft, 't welk ons althans, omtrent 's Mans meening, in
't onzekere laat. „ De waarheid der Ingeeving (fchryft
hy elders) fraat by my vast, maar zodra wy [men]
„ de wyze daarvan heeft durven bepalen, heeft men
„ veel fchade gedaan aan de goede zaak van het Chris„ ten*
.V
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tenciom , en velen ongelukkig in het vermoeden ge^
„ bragt , dat de ingeving zelve naar een uitvinding der
„ herk elvken was." Vervolgens de woorden van i uLUS , i Kor. II: 13, hebbende aangehaald : „ Wie zat
„ dan nog onbei^haamd genoeg zyn (vraagt by) om eenti
„ woordelyke ingeving te ontkennen? het is waar (voegt
„ VAN VLOTEN 'er nevens) wy ontkennen eenti ivJiru„ s7„enteele, eene meer onnatuurlyke, ja ileidenfche, orakel ingeving; maar pleiten voor eene redelyke, die aam
elk zyn eigen denkwyze en ftyl doet behouden.” Hoe
dit met elkander zamenílèmme, betuigen wy niet te b ai?'ypen. In de beoord'eeling der ,Yclzriften, die naar deli i^rng
-

dingen ,verwerpt VAN VLOTEN, met Cie meest 2 Geleerden,

éenige vroegere Opílellen, die eertyds in agting waren,
maar zints lang voor ondergeftoken zyn aangezien: hoewell by tevens van oordeel is, dat een oordeelkundig gebruik daar van aan de Bybel-uitlegging aanmerkelyken
dienst zou doen. Omtrent de Taal van 't N. T. is VAN
VLOTEN van meening, dat, hoewel het waare fchoroi,
't welk LONGINUS aan den ifyl toefchryft , te weeten
duidelykheid door natuur en geenzins door kunst, aan de
gewyde Schriften niet kan geweigerd worden; het nogthans overdreevenheid zyn zoude, indien iaen wilde beweeren , dat het Grieksch van het N. T. liet zuiveriie
is, w\elk men ergens vinden kan. De geestlyke zin van
het N. T. wordt hier afgekeurd, met de woorden van
HEAUsOBRE en L'ENrANT, welke wy des overichryvens
wel waardig keuren: „ Men moet hier," te weeten in
het behandelen van parabelen, typen en allegorien,'„zeer
„ voorzichtig en matig te werk gaan, anders maakt men
„ de Heilige Schrift tot een fpeelpop van zyn brein,
„ ten rninfte tot een raadzel , 't welk zo veel fleutels
„ helle . als 'er vrugtbare vernuften gevonden worden ;
„ zo (felt men de Schrift ten fpot der fnoodaards, en
„ ter mishandeling van ketteren ; de meeste gebeurte„ niuífn , waar' )p de Godsdienst gebouwd is , worden
„ dein in voorfehaduwen en profeetien veranderd ; de
pligten der Zedenkunde worden dan in verlborgén„ heden verwisfeld, en het bedorven hart verkiest dien
zin, waarby 't het best zyn rekening vind.” De fo:sten en mislezingen beoordeeld; het Vaderland der Schry^
veren ; toe/land der T' izereld , byzonder van liet Romeinsch Gebied; en a4zemeene hoofd- verdeeling van "t ilrican'
stament, maaken den inhoud uit van § 8, 9, io en 11.

In
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In de volgende Afdeeling handelt VAN VLOTEN over liet
perfoneel karakter van ,JESUS. Beter ware hier aan de
ho.ifdzaak voldaan , indien een onderzoek omtrent het
temperament, en het uitwendig voorkoomen , des Zalig
ver minder hadde bezig gehouden.-makersdnSchy
Meer behaagen zullen, vertrouwen wy, de meeste Leezers vinden in 't geen VAN VLOTEN over het Karakter
vang ,JESUS als Leeraar fchryft, alwaar hy zyne fchets,
met de aanhaalin uit een Hoogduitsch gefchrift, by zamentrekking, aldus besluit : „ Als JESUS onderwees,
dan sprak hy gelaaten, zagt , overtuigend , voor dat
verdedigde by de eer
oogmerk het natuurlyktle;
„ zynes Vaders, dan gebruikte hy macht-fpreuken, die
zyn liefde, eerbied, ernst en yver, het best uitdruk„ ten; dreigt hy, dan ípreekt hy, ja, als Richter, maar
„ dan doet hy gevoelen, dat by de macht om te ftraf„ fen en ook om te vergeven heeft ; belooft hy, hoe
zagt is dan alles, vol liefde en innig vergenoegen!
klaagt hy, dan is het in den gevoeligien en medely„ dennen toon ; pryst hy, dan drukt hy zyn deelnee„ ming op de aangenaamíte en bedagtzaamfte wyze uit;
klaagt by over zyn lyden , dan voelt men in zyne
woorden zyn geduldig onderworpen hart, — met één
woord, het is altyd eenvouwig, natuurlyk en kunfte„ loos befchaafd." Van het verfchillend gedrag van J Esus omtrent de Leeraars der Jooden , wordt hier met
regt de reden gezogt in derzelver onderscheidene denk
wordende de Farizcën met de-wyzengdrai;
meeste gel[trengheid door hem behandeld , omdat twee
ondeugden, „ de gevaarlykfte en ondragelykfte voor JESUS
leertrant," onder hen heerschten , „ trotsheid en de al„ lergevernistfle geveinsdheid." „Door de laatiie," fchryft
VAN VLOTEN, „ hadden zy zich de heerfchappy over de
gemoederen vanhet gemeen weten te verwerven, zo
„ dat het gros des volks volftrekt van hunne denkwyze
„ en inzichten afhing, en zich blindelings liet leiden;
hunne trotsheid kon niet anders dan de bitteríle haat
,, tegen JESUS verwekken : want fchoon hy op zich zelfs
, in hunne oogen weinig betekende, en zy ook niet voor
zyn gezag bedugt waren, kwam zyn gedrag, ten hun„ nen opzichte gehouden, daar by hun nergens vierde,
hen echter zo bedenkelyk voor, dat zy Reeds een wa., kend oog op hem moesten houden. — Een gansch an.
.;, der gedrag hielden de Sadciucan : zy bemoeiden zich
-

-
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weinig met hem, en van boe, vele grove onregtzinn ïgheden zy ook verdagt gehouden wierden, by hen, die
„ het gezag des O. T. zeer ftreng handhaafden; hy ,
,, die de onfteiflykheid aan het licht bragt, die zich als
de beftryder van het ryk der Damons uitgaf, ging dit
,, alles, wat liet wederleggende betreft, ongemerkt voorby." De aanmerking, welke VAN VLOTEN daar op
laat volgen, om redesi te geeven van het gedrag des Heilands omtrent de Sadduceeuweti, zal by veelgin byval ontmoeten : „ Niemand (zegt hy) zal zich hier over be„ vreemden, die indenkt , hoe weinig invloed zy hadden
op de meeste toehoorders van JESUS; hunne meerdere
„ onverfchilligheid omtrent den Godsdienst heeft den Hei
allen tegenland ten hunnen opzicht bevryd ;-,landv
„ hunne denkwyze maakte weinig invloed op het burgerlyk gedrag aer Jooden, en gaf weinig voedzel aan den
„ inuitzugtigen geest der Natie.
Die onder hen al
eens een oplettend oog op JESUS gedrag geflagen hadden,
meenden duidelyk te kunnen ontdekken, dat die Nrzireër een eenvouwig en braaf mensch íchcen te zyn,
„ die altans geen toeleg hadde om ecnige verwarring iti
„ den burgerftaat aan te richten." Naa eenige korte aan
Leertrant door Gelykenisjeaz, volgt, in-merkingovd
16, een cenigzins uitvoeriger onderzoek, „- in hoe verre
de denkwyze der Jooden toe te geeven is, byzondcr oin„ trein de aanhalingen uit het O. T." Wy zullen, 't geen
VAN VLOTEN hieromtrent oppert, tragten te ontwikkelen: want ook hier heerscht de zo dikmaals gegispe duisterheid van voordragt. De vraag is, of ptsus, niet al een
in de Method , maar ook in de denkwyze, zich naar het
Volk, waaronder by leefde, gefchikt nebbe. Op twee
byzonderheden wordt deeze vraag toegepast: op de aan
uit het O. in het N. T., tot bewys van Jesus-halinge
Mesfiasfchap; en op het aanweezen der Bezeetenen. in
't algemeen denkt VAN VLOTEN, dat, te ontkennen, dat
aaus en zyne Apostelen zich in vecle gevallen naar dc
Volksgevoelens geknikt hebben, in zaaken, die op 's menfchen zedelyke gefleldheid geenen invloed hadden, „ eene
a, onhandelbare flyfzinnigheid zou openbaar maken. "
Vraagt men, of zulks gefchied zy, alleen uit toegeevendbeid, om niet particulier te willen fcbynen, en tevens
voor de hoorderen vatbaarder te zvn;" dan of de gewyde Schryvers „ fludieus zich daarvan bediend hebben
om de hoorders te gewinnen;" wordt het laatfle ont-,
kenti,
„

;,
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fiend, om dat 'er uit volgen zoude, dat JESUS en zyne
Leerlingen dus zo verre zouden gegaan zyn, „ dat zy
Fyne bedriegers geworden zyn, alleen om hunnen leer„ trant by de Jooden finakelyh te maken." Niet enge,
lukkiti, onzes oordeels, voert VAN VLOTEN het volgen
voorbeeld aan , om de wyzc, op welke JESUS zich-de
naar zyne tydgenooten fchikte, te doen blyken, en derzelver geoorlotdheid te verdedigen, „ Het was eenmaal ,"
iliryft hy, „ de fmaak, om de openbare Leerredenen
op te vullen met de aanhalingen der Christen -Va
dan zou iemand van beter finnaak zich daarna,-„dens,
„ kunnen &hikken, zonder nog in het vermoeden te geraken, dat hy een meerder gezag aan hunnen leertrant, dan aan die van het gezond verftand,wilde toekennen: als men overtuigd is dat zo iemand geene de
„ minfte overhelling tot die gevoelens van een berucht
„ Kerk-genootfchap heeft , maar met zone overige leer„ begrippen verre daarvan verwyderd 'is, dan valt immens dat vermoeden <Yansch weg."
Naa deeze algemeenheden , bepaalt zich VAN VLO
meer byzonder, by de volgende Vraagen: „ Zyn-TEN,
de aanhalingen, die in het N. T. uit het Oude voorkomen, vooral, wanneer zy betrekking hebben op de
,, leere van den MESSIAS , in welk geval zy meest uit
„ de profetifche Schriften genomen zyn, naar het doel
,, dier oude Leeraars ingericht ? of zyn ze meer naar
den toefland en de denkwyze der Jooden in JESUS
tyd aangevoerd , om het ongewoone in den leertrant
„ van jesus voor hun te bevathaarder te maken ?" Te
regt, naar ons inzien, merkt VAN VLOTEN hierop aan,
„ dat 'er verfcheiden aanhalingen in het N. T. voor„ komen, die elk beminnaar der waarheid niet op het
vermoeden gebragt zou [zouden] hebben, wanneer hy
die gezegden by de Profesten gelezen had, om de,; zelve tot den MESSIAS betrekkelyk te maken, zo by
die niet in het N. T. gevonden had." De zulken ,
intusfchen, welke die aanhaalingen als Voorzeggingen be •
fchouwen, beroepen zich, onder andere, op de gewoone
formule „ dan is vervuld gelvorelen het geen deze of
„ die geprofeteerd heeft." Doch, merkt VAN VLOTEN
aan, eene aandagtige beoeffening der gewyde Schryvers
zal elk doen opmerken , dat zy aan die woorden een
ander.:n zin hegtten, dan wy in 't algemeen gewoon zyn.
Fi'ofèteercn betekent niet altoos voorzeggen, maar „eene
,,zaak
V3
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„ zaak het levendigle, het treffendite, het duidelykife, te
„ omfchryven;" gelyk vervullen niet altoos flaat op eene
voorafgaande" voorfpelling , maar dikmaals te kennen
geeft , eene duidelyker en uitvoeriger daarflelling van
iet foortgelyks by de Profeeten vermeld. De plaatzen
1IATTH. XV: 7 en V: 17, worden daar toe aangevoerd.
't Geen VAN VLOTEN tot hiertoe heeft gefchreeven,
moet ieder op het denkbeeld brengen, dat by van de
aanhaalingen uit liet O. T. alle het eigenlyk profeetifche
wil hebben afgefcheiden. Verder voortleezende ontmoetten
wy de volgende aanmerking, welke wy geenen kans zien
met het voorgaande overeen te brengen. (Is het gemaaktheid, of iet anders, dat een Man van zo veel geleerdheid zich niet duidelyker uitdrukt?) „ Als wy alles
„ zamentrekken is dit zeker: de betwiste aanhalingen zyn
„ meer dan blote aanhalingen uit het Oude Testament,
„ zo als wy op de Predikftoelen de gewoonte hebben;
„ men ziet duidelyk genoeg in het gebruik, dat zy in
„ den lezer een ftille vergelyking willen opwekken tus„ fchen den perzoon of de omftandigheid, waar van zy
;, fchryven, met die welke in de Schriften der Profeeten bedoeld worden , en dus niet alleen aangevoerd
om zich te kragtiger, en in eene meer gewyde fpreek„ maniere , uitte rukken , maar al zeer veel om aante
„ toonen dat in den perzoon zelven, waar van een Pro„ feet fpreekt, nooit die omftandigheid zo volkomen is be„ waarheid, dan [als] in den held van hunne gefchiedenis."
Intusfchen, hoewel van VLOTEN erkent, dat een voor
zin der Profesten,-beldig,ovratféeslyk,
by de Jooden, ten tyde van j sus, in algemeen gebruik,
en van veel, gezag, was ; ja dat dit gebruik en gezag
de voontame aanleiding gegeeven hebbe tot de zo
menigvuldige aanhalingen in het N. T. uit de profs„ tithe Schriften," fchynt hy evenwel te ontkennen,
dat de Profesten die hoogere of dubbele betekenis gekend en bedoeld hebben , die by laatere jooden in gebruik was. Ja hy is zo gansch afkeerig van den voor
of Typifchen zin , dat by daarvan, „ hoe ook-beldign
„ genaamd, om de, ten uiterfte fchadelyke , gevolgen
geen gebruik durve maken." In het Plot deezer
meldt VAN VLOTEN cenige redenen, waarom JESUS geen
gewag niaake van de Voorzeggingen, „ die hem als den
ly-
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e , lyclenden M-ESSIAS zouden kunnen fchetzen;" doch zyne

redenen zyn veelal ingewikkeld, indien van eenige kragt.
't Geen VA J VLOTEN in eene volgende •§ aangaande
de bezeetenen voordraagt, is, naar zyne gewoonte, veelal
duister en ingewikkeld. Nu eens befchouwt by de bezeetenen als natuurlyk kranken; elders, egter, fchynt
by niet vreemd van het gevoelen, dat by hen eene 1oort
van bovennatuurlyken invloed heeft plaats. gehad. „ Ik
„ geloof," fchryft hy, ,, dat wy in den tydkring, waarin
„ wy leven; zo wy het on gedrongen doen kunnen, eene
„ natuurlyke verklaring mogen geven ; maar wy moes, ten zo verwaand niet zyn om daadzaken van vorige
eeuwen, omdat wy zoortgelyke verfchynzels in ons
„ tydvak niet hebben, te ontkennen, of aan dezelve Bene
uitlegging, niet de ervaring van onze eeuw overeenftemmende, te geven."
De aanmerkingen, in de i8 § , over de Wonderwerken
van JESUS, gelyk ook die in de zq of laatfte, over de
Yertaaling van het N. T., behelzen niets byzonders, om 3
het den Leezer onder 't oog te brengen.
Van wegen de uitvoerigheid der bovenf}aande RecenIie ontbreekt ons thans de plaats voor eene proeve uit de
Vertaaling en Uitbreiding; by eene andere gelegenheid
zullen WY dit mangel aanvullen. Tot hot moeten wy
nog berigten, dat dit Deel zonder het zegel van Kerke
Approbatie in de waereld is verfcheenen. De zul -lyke
welke, op deeze verandering huiverig , gisfen, ,dat-ken,
by van zyne natuurlyke vryheid zal gebruik maaken, dat
is , indien wy het verftaan , zich in het uitleggen der
Schriftuur aan geen gezag van Synodaale of Kerkelyke
Voorfchriften zat binden, verzekert hiy, als een man van
eer, dat hy, uit overtuiging de leerftellingen van zyn genootfchap toegedaan , nimmer , buiten die grenspaalen zal
treeden, „ zonder dit duidelyk en met ronde woorden te
„ zeggen," .In den tegenwoordigen toeftand van ons Gemeenebest verwagten wy dat VAN VLOTEN net 'er daad
zal betoonen te zyn, 't geen by elders betuigt aangaan
geleerden Ainfterdamfchen Kerkleeraar-dewyln
SCHUTTE, „ wiens karakter (fchryft hy) zo wel aan de
„ waereld als aan my bekend zou geworden zyn, als
„ een vry onderzoeker der waarheid , indien by onder
„ een ruimer dampkring geleefd hadde."
Y4
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Godgeleerde , Uitlegkundige en IYysgeerige Verhandelin.
gen, door HERM. JO. KROM, Predikant en Prof ..for
:n de Uitlegkundige Godgeleerdheid en Kerl;lyke Ge
aan de Illuflre School te Middelbu
enz,-/chiedns
Ilde Deels gde Stuk. Ze Middelburg, by P. Gillisfen
en de Gied. ,J, P. Gillisfen. In gr. 8vo., 95 bl.
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antyd to tyd hebben wy van deezen UitlegkundiV
gen Arbeid des Middelburgfchen Hoogleeraars
verflag gegeeven. In het tegenwoordig voorhanden zynde
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Stukje, dat op den ouden voet voortgaat, yn voorhan den, drie Uitlegkundige Verhandelingen, ter Opheldering e
van eenige Bybelplaatzen uit het Nieuwe Testament.
De eerfle tragt de Bedoeling te ontvouwen van deft
Zaligmaaker, in de woorden MATTH. V: 2i. 22. Het
is den Heere KROM, naa eer wydloopigen omhaal van
-aa bladz., „ op dat by zyne gedagten kortlyk zegge,
naa eene herhaal'de overweeging , zoo voorgekomen,.
„ dat deeze onderrichting van den Zaligmasker niet ge„ voeglyker, ja niet wel anders, dan door eene niet on„ gefchàkte invulling kunne verklaard worden : zo dat
deeze woorden, gy hebt gehoord, dat tot de Ouden ge,, zegd is maar Ik zegge u, nog éémrsaal uit het„ voorige moeten worden herhaald: op deeze wys; „„ en
„ „ gy hebt gehoord, dat tot de Ouden gezegd is; zoo wie
„ „ tot zynen Broeder zegt RAKA, die zal flrafbaar zyn
voor den grooten Raad; maar ik zegge u: wie zegt
„ „ gy dwaas (een fcheldwoord dat vry minder te be5 , „ cauiden heeft) die zal ltrafbaar zyn door het helfche
vuur." Welke opvatting by tegen daar op gemaakte
zwaari heden verdedigt.
De tweede gaat over den Mintien in het Koningryk
der Hemelen, of behelst eene Opheldering van MATTH.
XI: r r , en LUK. VII: 28 , zo uit het Taalgebruik, als
voornaarnlyk uit het redebeleki en het oogmerk van den
Heere CHRISTUS, in dat geheele Voorirel. Naa
eerre voorbereidende ontvouwing van den Zamenhang,
die by lange de kortste niet is, en waarin veel voor
onzes oordeels, ter zaake niet dienende, althans-komt,
niet noodzaaklyk, vraagt de Schryver: „ Welk zal dan
,, de waare zin deezer woorden, wat zal met dezelven
, de bedoeling van den Heiland zyn ?" Deeze zal, zyns
oord
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a ordeels , „ zeer natuurlyk en eenvoudig worden, en
„ ons van zelve als in de hand vallen." — Dan hy

doet vooraf opmerken, „ dat 'er in 't Grieksch eigenlyk
„ en letterlyk flaat; niet de :ninfe, maar hy die minder
„ of by die klein 'r is; en dat dit (volgens 't geen by
„ alle Taalkundigen erkend wordt, niet alleen by uit;, heemfche , zoo wel Griekfche als Latynfche Schry„ vers, maar ook byzonder in den ífyl des Bybels) te
„ kennen geeft by die jonger is. RACHEL was de kleinfile
of kleinere, dat is jongere, Dochter van LABAN, Gen.
XXIX 16. 26, alwaar men, in de Griekfche Vertalingen der zoogenaamde LXX, voor kleine of kleinere
wel een ander woord, dan Lier ter plaatze, gebruikt
vindt; maar daar echter, ten aanzien van LEA, vers
r6 en 26, het woord p ggwv (grootere) vers r6 met
7rpef'3uTep[t oudere in geboorte) vers 26 verwisfeld
wordt. En zoo leezen wy, met dit zelfde woord µ^xpoc
(het welk wy hier in den Text by MATTHEUS en
LUCAS vinden) van JACOBUS den kleinen, MARC. XV;
„ 40. Om in eene bekende zaak geen meerdere voorbeelden by te brengen (*).
„ Hy wil dan, volgends deze gebruikelyke betekenis
der woorden, zeggen by die jonger is, die na hem was
„ in het Koningryk der Hemelen. En wie is deeze? Gy
,, vat liet nu al, eer ik het nader zegge. De Heiland.
„ fchynt immers niemand dan zich zelven te bedoelen
JESUS was het, die wat jonger was; en wat laater in
de Waereld , en in de Bediening kwam dan JOANNES.
Die, ten aanhooren van de fchaaren, tot JOANNES
Discipelen gezegd hadt: Zalig is hy die aan my niet
zal geërgerd worden; en die, in het onmiddelyk voo..
„ rige van deze uitfpraak, JOANNES met duidelyke woor.
„ den verklaard hadt , als des Heeren voorlang beloof„ den Afgezant, die nu gekomen was om Zynen weg,
voor Hem hene, als voor iemand, die nog aanmer„ kelyk grooter was, te bereiden."
Deeze Uitlegging tragt de Schryver nog nader te
faaven, en van zwaarigheden, daar op ingebragt, te onthef
,

(
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(*) Verfeheide andere voorbeelden , uit uitheemfche, zoo
Griekfche als Latynfche, Schryvers bygebragt, kan men anderzins vinden bv den Fleer CHRISTOPH. AUGUST . HEUMAa'N, in zyne
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heffen. Doch wie des begeerig is wyzen wy tot de
Verhandeling zelve, welke, met veel omtlagtigheids, een
gevoelen , dat geenzins nieuw is , gelyk de Eerw.
4ROM zelve erkent, beweert en tragt te flaaven.
Het derde en laatfie Onderwerp, 't welk wy hier behandeld vinden, is Een kort Onderzoek omtrent den Hei
Geest der Belofte, .kph. I: 13; (trekkende tevens-ligen
tot eene Opheldering an JESUS Perklaaring, IuAT FI. XII:
8. Dit Onderzoek was eigcnlyk bellemd , en
(', arom oorf ronglyk in 't Latyn gefchreeven, (waarom
ook de Latyinfche Tytel 'er voorgelaaten is,) om, by wyZe tiener Disfee tatie, onder 's Hoogleeraars Voorzitting e
opeiilyk verdedigd te worden; doch hiervan is, om reen, in het Voorbericht gemeld, niet gekomen: en had
bob., ;zonder een daadlyk gemis, dit Stukje wel onver
taald onder 's Hoogleeraars Papieren kunnen blyven belusten.
De Heer KROM belooft een volgend Stukje , met
welks uitgave dit Tweede Deel compleet zal zyn. Wy
moeten bekennen de voorgaande Stukjes, blykens onze
Beöordeelingen, gewigtiger dan het tegenwoordige gevonden te hebben.
Fil. Oratio de Theologix in
Scholis Inftitutione, ad pra:fentem Reipublica Christiana conditionem prudenter accommodanda, habita d. 5. m.
Junii MDCCXCIV, cum Theologia:, docendx munus ,
in Academia Trajectina publice fufciperet. Traj. ad
Rhen. spud W. van Izerwvorst , Acad. Typogr. ul
4t0. f. m. 51 pp.
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y zeggen niet te veel van deeze Redenvoerii g,
wanneer wy de .Keuze der Stoffe, de Bearbeiding
W
van dezelve, alsmede den Styl en Taal, hoogst lof- en

pryzenswaardig keuren ; en kunnen ons niet wederhouden, Utrechts I Ioogefchool geluk te wenfchen met haaren
jóngen Hoogleeraar IIERINGA ,, reeds met roem bekend
onder onze Laudgenooten, en zulk een verheven post,
wegens zyne Bekwaamheden en Verdienften, waardig gekeurd.
De Stoffe zelve, dat men het Onderivy.sdsr Godgeleerd
heil, op de Hoogefchoolen, naar den tegenwoordigen (laat
dr Christlyke Kerke omzigzig hegge in te .uigterc, is aller.
-

ge-

J. I-TERING A, ORATIO.

323

gepastst en tydig gekoozen, en mag gezegd worden zich
daar door aan te pryzen boven zo vecle afgefleetene
Onderwerpen, niet zelden, by dusdanige. plegtige Gelegenheden, behandeld.
's Mans wakkere geest, oordeelkunde, en gemaatigdheid, ilra It in de Bearbeiding door. Daar hy, naa eene
gepaste Inleiding, eerst onderzoekt, wat het is, de Godgeleerdheid . naar den tegenwoordigen fraat der Kerke in
te rigten — en , ten tweeden de wyze nafpeurt ,
op welke zulks aan de Hoogcichoolen gefchiuden
moet.
Allerregtmaatigst is de Onderfcheiding, welke by, by
den aanvange, maakt tusfchen de Leer. van CHRISTUS
en diens hoogverlichte Afgezanten, in de egte Gedenkftukken des H. \Voords te vinden, zomtyds met den naam
van Godgeleerdheid benoemd, welke, door haare klaarheid
en eenvoudigheid, voor alle menfchen, voor alle tyden, en
alle taaten der Christlyke Kerke, gefchikt is, en geene ver
gedoogt en die Godgeleerdheid, welke men-anderig
gewoon is in de Schoolen te onderwyzen, en daar, naar
tydsomftandigheden, moet onderweezen worden. Niet alleen beftaande in eene naauwketurige kennis der Godlyke
Waarheid, uit de beginzelen des Gezonden Verftands af
bovenal geput uit de bron der H. Schriften;-gelid,n
maar ook behelzende die geleerde en fyn gefponne Weetenfchap veelor gewigtige zaaken, die niet de Hoofdleeringen des Christendons in eenig verband fchynen te ftaan.
Waar toe de Taal- .en Oordeelkunde, de Wysbegeerte,
de Kerklyke Geschiedenis, de bedreevenheid in de Ge.
voelens der Oudvaderen, der Ketteren, en der Befluiten
van de Kerkvergaderingen, te Rade komt. Stoffen, die de
Godgeleerdheid niet alleen Gefchiedkundig vermeldt;
maar alle beoordeelt; wat waar of valsch is aantoont ,
wat duister is opheldert, wat twyfelagtig is onderfcheidt,
wat in fchyn verfchilt overeenbrengt, wat moeilyk is oplost; en aantoont hoe de eer der waarheid moet verdedigd, en de dwaaling uitgerooid, worden; het gewigt der
Gefchillen weegt, de byzondere deden der Leere voeg
lyk fchikt , derzelver naauw verband aanwyst, en eindelyk tot een zeker Zamenftel vereenigt. -- Eene Godgeleerdheid, die, gelyk de Hoog]. HFRINGA te recht opmerkt, tot de Schoolen meest, en niet tot de Kerklyke
Voorftellingen, behoort.
Daar
,
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Daar nu deeze, Godgeleerde Weetenfchap onder den
invloed ílaat van den meerderen of minderen trap van Be,
fchaafdheid, in onderfcheide tydpeiken zo zigtbaar, zo
vol gt, by de wettigfte gevolgtrekking, dat het Onderwys
op de Hoogefchoólen, naar gelange hiervan, behoort ingerigt te worden, zal en Onderwyzer en Leerling vrugten,
naar. tydsgelegénheid, plukken. Ten naderen becvyze brengt
by by, hoe de grootè CALVINUS, in zyn Onderrvys van
den C/ristlyken Godsdienst, breedfpraakig handelt over veeIe zaaleen, ten tyde der eerst opdaagende Hervorming betwist, en die, by verandering van tyden , zo zeer niet in
aanmerking komen ; de dagen vazi SOCINUS en ARMIzrlos bragten andere ftuickep ter baarse , en hunne Tegenflanders richtten daarvolgens hunne Leerwyze in.
Aan het verzuim deezer noodwendige, op den. aart der
zaake fteunende, en door voorbeelden gewettigde, Verandering des Schoolfchen Onderwys in de Godgeleerdheid,
naar Tydsomilaudigheden , fchryft de Redenaar toe, de
veragting, waarin de Godgeleerdheid, bovenal de Leerlellige Godgeleerdheid, gekomen is , en ongelukkig aanleiding geeft tot het openlyk bcllryden van den Gods.lienst. Tegen dit kwaad pryst de Hoogl. de fchikking
naar de behoeften des tyds, als het boste hulpmiddel,
aan,
Dit afgehandeld hebbende , bleef nog verre het zwaarfle
gedeelte der opgenomene taalde aan den HoogI. over. Hy
ltwyt zich in de volvoering zodanig , dat he t ons moeit
ilegis de hoofdzaaken te kunnen aanttippen.
Nag de Voorzigtigheid, eenen Godgeleerden zo hoogst
nodig, aangepreezen te hebben, wil onze Redenaar, vooreerst, dat men eenti keuze doe van de min of m:er gewigtige deden dier Weetenfchap : dit heldert by met
voorbeelden op.
Als eene volflrekte behoefte, op de tegeni;roordige Be.
fc,iaaving gegrond, pryst de Fleer IIERINGA, ten tMwecden,
aan, een nauuw.vkeurig Onderwys in alles wat de Godge•eerde Weetenièhap vordert; zodanig, dat zy putten uit
de zuivere bronnen, en niet uit beroerde beeken, en den
Leerlingen niets overleveren, dan 't geen zy zelve wel
onderzogt hebben. Dit behoedt den Onderwyzer voor
gevaarlyke onftandvastigheid; dit brengt den Leerling om
te beproeven, niet wren, maar wat, zv hooren, of leezen;
waar door zy vervolgens niets den Volke voordraagen,
dan
,
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dan 't geen zy op de proeve goed bevonden hebben
langs deezen weg komt men tot de beminnelyke, en door
den laoogleeraar zo zeer aangepreezenc, Eenvoudigheid ;
welke zich wagt voor hier niet den vinger aangeduide
misslagen.
De hedendaagfche bloei der fraaije Letteren maakt
liet voor de jeugd, die zich op do Godgeleerdheid toelegt, ten derden, noodig, dat dezelve tot het vormen van
een goeden Smaak en Cierlykheid opgeleid worde. Hier
door zal de Kweekeling bevallig keren ípreeken , he
Leeraarampt, en de Waarheden welke by verkondigt,
aanpryzen. Zeer gegrond is des Hoogleeraars aanmaaninl
aan die zich op de Godgeleerdheid toeleggen, om zich
lnet naarftigheid toe te leg cn op de beoefening van
alle die kundigheden, welke men ten oeregte alleen aan
de Beoefenaars der Griekfche en Romein/die Letteren

toekent.

Dewyl de tegenwoordige Eeuw, door de vorderingen
in de Oordeel- en Uitlegkunde der Gewyde Schriften,
aanfpraak heeft op de kennis van alle de hulpmiddelen
daar toe dienfti g , wil de Heer Ii1RINGA, in de vierde
plaats, dat de Kweekelingen geleerd worden zich daar
van, naar eisch, te bedienen. Hier door zullen zy, aan
den eeuen kant, vermeden de ligtvaardigheid zommiger
Duiifclreren , en, aan den anderen kant, behoed blyven
voor de verkeerdheid der zodanigen, die de Schooli^he.
Wysbegeerte averechts in de Heilige Bladen overbrengen.
Eindelyk vordert, in de vyfde plaatze, de tegenwoordige
fiaat der Christlyke Kerke, dat, in het verdedigen der
Waarheid tegen derzelver Beftryderen , het Onderwys
•

der Godgeleerdheid de oefenende jeugd opleide tot de

hoogíle maate van Befcheidenheid omtrent allen, die van
hun in Gevoelens verschillen. Wel verre van de oude Gefchilllukken onder de Proteflanten te verlevendigen ,
moet men tragten dezelve by te leggen. Alle Bitterheid
zy van den Godgeleerden geweerd; hy draage zyn gevoelen
vrylyk voor; hy ftaave 't zelve met de beste bewyzen;
by toone de oorzaaken, de fchynbaarheid, en het gewigt,
der Dwaalingen ; by losfe de Twyfelingen op ; en

doe, langs deezen weg, die daar toe eeniglyk heenen
leidt, de Waarheid en den Godsdienst zegepraalen.

Zo veel fchoons en gewigtigs verfchaft ons des
Hoogleeraars Intree -Redenvicering. Welk een oogst van
r v-
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rype vrugten zal de Jeugd, op het geleide vara deezen denkendere Man, niet kunnen inzamelen! Te
meermaalen is ons , 'onder het leezen deezer Reden
voor den geest gekomen, dat dit eigenfre Ott--voering,
derwerp dubbel verdiende uitvoeriger behandeld te
worden, dan de paalen eener Gele^enheids-Redenvoering
toelieten. Kon de Hoogleeraar HERINGA goedvin,
den, deeze ftoffe in eerie min begrensde Per/Ïandeli„á te
bearbeiden , by zou daardoor dubbelen dienst doen , en
dubbelen dank behaalen.
Leerredenen over belangryke Onderwerpen, door ALLAN
BUCHANAN, in zyn leven, Bedienaar van het Eiacangelie , - te Inverkeithing, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald. ill t een aanprj'zend hoorbericht uit-,
gegeeven door H. H. VIERVANT, Predikant te Am//erdarn. ife en -nde Stal;jen. Ie flm/ierd<titn, by M. de
Bruyn. In gr. 8vo., te zamen 2z2 bl.
de Drukpers gefchikt, maar enkel uitgebreiAanteekeningen van den Schryver, waren deeze
de Handfchriften van welke meer dan veertig jaaren bewaard wierden , vóór dat zy in het licht
kwamen. „ Jesus, Gods Eeuwige Zoon ----- zyne
oneindigwaardige Verdienften Jefus Christus, als
dat Hoofd des Verbonds , in wien alle de beloften
„ Gods 7a en Amen zyn
in wien de volheid woont
— in wien wy alleen voor onzen Godlyken Rechter
„ kunnen beftaan — uit wien wy alles moeten ontvan„ gen, voor onze heiligmaking en geestlyken ftryd —
„ door wien wy bewaard worden door 't geloof tot de
Zaligheid , en eens meer , dan overwinnaars , zullen
„ zyn ; deze Jefus , en dit alles van hem,” zegt VIERVANT , „ is de hoofdinhoud dezer Leerredenen." Het
eerfee Stukje bevat vyf, het tweede dertien, Leerredenen. De laatstgemelde, loopende allen over de woorden
van PAULUS, 2 Kor. IV: 6 , hebben ten onderwerpe,
inzonderheid, het werk der Verlichtinge in 's menfci.en
hart, op zulk eene wyze, als BUCHANAN zich die zaak
voortelt ; van welke men zich eenigermaate een denk
zal kunnen vormen, als men den Schotfchen Leer--beld
aar, onder andere, hoort beweeren, ,, dat de toeftand der
„ ziel,. eer dit werk der verlichting aan haar gebeurt ,
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, niets anders is, dan een klomp een bajert van verwar„ ring, donkerheid en verhystering;" dat deeze Verlichting der ziel Bene daad van fchc:ppend Alvernlogen is;
dat Gods werk in de Verlichting, of Wedergeboorte, onverwinnelyk is; dat de H. Geest, de derde Perfoon in de
Eeuwiggezegende Drieëenheid, de Verkmcester deezer
Verlichtinge is, enz. enz. Over 't geheel genomen, en
in haare byzondere deelen, zyn deeze Leerredenen, of liever uitgewerkte Schetzen, zuiver. rechtzinnig, in de betekenis van dat woord, volgens de meening der Godgeleerden, die de Uitípraak en Voorfchriften er Dordrechtfche Vaderen voor zuivere Euangelicleere aanzien ; ter
wyl anderen, die op het klaare en eenvoudige meer gefield zyn, ginds en elders , volgens .hunne manier van
denken , veel onfchriftmaatigs zulten aantreffen. In de
dagen welken wy beleeven, die meer dan Benige andere met
bondig beredeneerde Leerredenen zyn gezegend, twyfeleii
WY af BuchANAN's Leerredenen, hoewel met het aan
gezag eens Orthodoxen Amtterdamfchen Predikants-pryzend
bekragtigd, wel veel fortuin zullen maaken.
De Zedenleere van 7efus , door Mattheus aangetekent,
Cep. V, Vi en VII, kort toegelicht, en ter betragting
aangedrongen, arm allen die zich Christenen noemen, als
de allervoortreffelykfe; en voor den zondigen Mensch de
allergefehiktfie tot zyne groote IBefernrning. Met eer?
hoorbericht betrekkelyk C. w. MUIS, Catechizeermeester
te Groningen. .fin een Nareeden betrekkelyk deezen tyd.
Door P. VAN CONVENT, O aderlvyzer in den Godsdienst
van lef is Christus. Te Groningen, by L. S. Hovingh.
In gr. 8vo. ,lib' bl.
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e Onderwyzer VAN CONVENT, door den Catechizeer
murs, in een naamloos Gefchrift, in zvne-mestr
eer, zo als by zich verbeeldt, aangetast, verdedigt zich
daar tegen, en geeft reden van een en ander gezegde,
welk hy omtrent zynen Amptgenoot hadt gebezigd.
Doch met dit plaatzelyk en perfoneel gefchil zullen wy
onze Leezers niet lastig vallen; alleenlyk aanmerkende,
ter eere van' den Schryver van dit Boekje, dat hy, veel
beter dan de Broeder muis, den geest des Euangeliums
heeft leeren ketenen, in het íluk van verdraagzaamheid en
lièfde, als d hoofdtrekken eens Leerlings van ó; sr
Het
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„ Het is waare redeloosheid," fchryft hy, „iemand daar„ over te haaten, oni dat hy, ten aanzien van den Gods„ dienst, andere grondbeginfels ingezoogen, ander onder, wys genooten , andere voorbeelden voor zig gehad heeft,
—en dus in Godsdienstzaaken van een ander gevoelen
is, dan ik ben." Het zelfde beginzel firaalt allerwegen door in het Boekje van den Leermeester VAN CONVENT, 't welk wy met volle ruimte een nuttig Handboekje mogen noemen, voor lieden, die geene gelegenheid
hebben, om over het allergewigtigst gefprek van den onfeilbaaren Leeraar Jesus uitgebreide Opftellen te kunnen
raadplcegen. By manier van uitbreidinge of omfchryvingc ieder textvers der drie gemelde allerbelangrykite
Hoofditukken hebbende nedergefteld, laat VAN CONVEN r
telkens eene 1lan12erking volgen, in welke het oogmeid,
des Hetnelfchen Redenaars nader ontvouwd, en zyne
Leere ter betragtinge kortelyk wordt aangedrongen, uit
de voortreffelykheid haarei natuure , en de heilzaame gevolgen, daar uit voortvloeiende, voor allen, die naar den
inhoud der Voorfchriften van den Opperleeraar zich gedraagen. Want, gelyk VAN CONVENT elders fchryft: „Niet
,; het bloot uiterlyk belyden van JESUS Godsdienst. Niet het
„ bloote kennen van deszelvs zaligmakende Leerftukken.
„ Niet het roemen op dezen of geenen Godsdienftigen aan„ hang verwerft ons de achting van God, geeft ons recht
op den eerwaardigen titel, of maakt ons, tot waare be„ lyders van JESUS en van zynen Godsdienst, waar door
„ wy voor ons zelven hoope op de zaligheid konnen ma„ ken; maar het doen, het volbrengen van den erkenden
Godlyken Wil; onvermoeid poogen om God, den bes„ ten Vader, door edele gezindheden en beoefeninge van
het goede, dat geboden is, of gemoedelyke opvolging
„ der Voorfchriften van het Christendom, Reeds gelyk„ vormiger en behaaglyker te worden."
De Naarede behelst eenige Aanmerkingen over de gezegende uitwerkzels der wanre kennis van het Christendom., zo voor den Mensch op zich zelven, als in zync
hoedanigheid van Lid der Zamenleevinge. Indien het
Onderwys van den Broeder VAN CONVENT aan zyne
Leerlingen geëvenredigd zy aan zyne Godsdien(tige bevat tingen, hier voorgedraagen, hoe nuttig onderfcheidt by zich
dan van het gros zyner Confraters, die van huis tot huis
niets dan Leerftellingen (en ach dat liet die van het EuanBelie waren!) ronddraagen , en altoos met zekere behoed
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hoedzaamheid van, het Zedekundig gedeelte der Euangelieleere gewaagen! Het vermindert de waarde van zyn Gefchrift niet, dat hy BERGEN's Gedenk vaerdigheden uif /4e4
epenbaer Leven vanfeJiis , ten grooten deele, als zynen
Leidsman heeft gevolgd.
-

Geneeskundige Teerhandeling over het nut der Watervaten;
door GISB. JAC. WOLFF, Meester der Vrye Kunflen 1
Doctor in de Wysbegeerte en Geneeskunde, en Vroedmeester te Utrecht. Met een Brief van s. T. SOEMMERRING,
Hofraad en Hoogleeraar in de Geneeskunde te Mentz;
Te Haarlem, by E. W. Cramerus, Junior, 1794. 1iz
gr. 8vo: 135 bl.

lykens de Voorreden van den Schryver, is deeze Verhandeling ingezonden ter beantwoording eener Prysvraag, door het Zeeuwfehe Genootfchap der Weetenfchappen te Vlisfingen in het Jaar 1791 opgegeeven. Het perpetueel Committë van dit Genootfchap dezelve, even, zo wel
als de overige ingekomen Antwoorden, onvoldoende gebordeeld hebbende, was ook des Auteurs voorneemen niet
geweest dit Stuk in liet licht te geeven; doch het aanraa-,
r'en, van fommigen zyner Vrienden, Cu byzonder een Brief
van zynenLeermeester,den Hoogt. SOEMMERRINGt(aan het
hoofd van dit Werkjé geplaatst,) deeden hem van. befluit
veranderen, en hetzelve door den druk gemeen maakera:
In de behandeling van het Vraagtluk, 't welk vereitchte
de nuttigheid aan te toonen, die de vorderingen der laatere Ontleedkundigen in de kennis van het Samenílel der
Watervaten, voor de Geneeskunde, konden aanbrengen,
gaat de Auteur op deeze wyze te werk, dat hy alle de
byzondere Ziekten, welker aart of geneeswys, door . de
opgenoemde ontdekkingen, eenigzins toegelicht en verbeterd is, ífukswyze doorloopt, en tevens aanwyst, in hoe
verre de kenflis en behandeling van elk der ëlven ; iR
tegenílelling van vroegere tyden , hierdoor gewonnen
beeft, en tot grootere . volkomenheid gebraát is. Dc
Ziekten; welke dus afzotiderlyk behandel worderi5 zyn
de volgende: Ontjleeking; Blaeduitzeitingaen; Lhiridgezlvel;
I sterzucht; het wit Kniegezwel; Tlenusziekte; Kropklierge-;
zwellen; Geelzucht; Pisvloed ; Kanker ; Pokken; 16?nze=
len; Pest; Ziekten door Dierlyke Giften; Beenbreu, en ;
al oe
LETT. 1795. NoZ
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Beenbederf; Verferving der Beenderen; Engelfche Ziekte;
en de I7crweeking der Beenderen: waarna by eiiidelyk ten
befte nog eene algemeen optelling doet van eenige
byzondere nuttigheden, die uit de gemelde nafpooringen
i n de Geneeskunde zyn voortgevloeid.
In de bewerking van dit een en ander, fpreidt de Auteur veel helezenheid en kunde van de meuwite en
beste Schryvers over dit onderwerp ten toon, en doet
daaruit ook zeer duidelyk zien, hoe veel wy boven de
vroegere Geneesheeren, ten opzichte van dekennis en ge
dier Ziekte, gevorderd zyn; en als zodanig verdient-nezig
dit Werkje, als Bene wry volledige verzameling van het
geen door de laatere Schryvers omtrent dit Leerftuk gezegd is, onze goedkeuring en aanpryzing: doch, daar
'er .een volfttekt gebrek aan eigene waarneetmngen en opmerkingen in dit Stukje plaats grypt, en de manier,
waarop de Heer WOLFF de behandeling van dit geheele
onderwerp heeft ingericht, tot zeer veele gegronde berispingen gelegenheid geeft, gelooven wy, dat de HoogL
SOEMMERRING de vriendfchap voor zyn ouden LeerLing wat te ver getrokken heeft, met het oordel van
het Zeeuwsch Genootfchap in een ongunffig licht te
plaatzen, en het niet toekennen van den gouden Eerprys als een aangedaan ongelyk te doen voorkomen. -Wy althans gelooven, dat deeze zeer gewichtige ftoffe
voor een veel beter, en met het oogmerk des Genoot
bearbeiding vatbaar is, en twy--fchapsoverënkmtig,
felen geen oogenblik, of de Profesfor SOEMMERRING zelf
zal daarvan, in zyne Verhandeling over dit eigen onderwerp , welke door het Utrechtsch Genootfchap bekroond is , de duidelykfte bewyzen aan den dag leg.
gen.
;

Natuur- en Zedekundige Befchouwing der darde en van
/jaare Bewoog deren. Gevolgd naar het T ogdui #sch van
J. F. zoLLN , en J. S. LANGE. Zcsde Deel. Te Cam,
en, by J. A. de Chalmot, en te Am/lerdam, by. M. de
Bruyn. In gr. 8vo. qoo U.

m niet weder zo lang te wagten met van de voort'
zetting eens zeer verdienstlyken Werks te (preeO
ken, als wy eens gedaan, en deswegen oámelven meer
of
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tf min befchuldigd , hebben (*) , neemen wy het Zes
de Deel van den ftapel der nog onvermelde Deelen
deezes verdienstlyken Werks.
In het laatst voorgaande hadden de Schryvers Benen
aanvang gemaakt met ons den Mensch in 't algemeen
te doen kennen, en dien Hoofdbewooner deezes Aard
veelvuldige en zeer verfchillende om--klotsinzye
flandigheden na te gaan. Met dit Deel befchouwen zy dit
Pronkf}uk der Natuure van nader by op zichzelven; en
bepaalt zich 't zelve , in het XVIIde Hoofdituk,'t welk dit
geheele Deel uitmaakt, tot de Gewaarwordingen in 't
algemeen. Het Gezicht. — Het Gehoor. Nadere bedenkingen, wegens de voortrefelykheid van het Gezicht en Gehoor, boven de andere Zinnen. De Reuk.
De Smaak.
Het Gevoel;
Over de ver/Ierking der overblyvende Zintuigen, wanneer van dezelven eet)
Nuttigheid der Zinnen.
is verlooren gegaan.
Yuiste maat, ten aanziene van de Scherpte en Fynheid
Waarby een tweeledig Aanhangzel geder Zinnen.
voegd is: eerst over het Scheelzien; voorts over hes Telcskoop.
Wy zeggen niet te veel, wanneer wy betuigen , In
dit Deel het voornaamfte en voor allen gefchiktte over
die Onderwerpen aangetroffen te hebben: gaan de Aan
Nederduitfehen P'ertaalers fom s iets hoo-teknigds
get, dan de gezigtëinder der meeste Leezeren toelaat
over te zien, by heeft anderen daar door verpligt.
Om 'er Iets uit over te noemen 't welk alle Zintui
te gelyk` raakt, en, op zichzelven, zeer mededeelens--gen
waardig is, bepaalen wy ons tot de laatfte Afdeeling;
ten tytel voerende : ,juiste maat, ten aanziene van de
Scherpte en Fynheid der Zinnen.
„ Menfchen verfchillen onderling zoodanig, met opzicht tot de fcherpte en fynheid hunner zinnen, dat men
den eigentlyken graad van derzelver natuurlyke gefteldheid in deezen niet bepaalen, en. nog minder de voordeden of nadeelen nauwkeurig berekenen. kan, welke
ontstaan zouden uit elke geringe vermeerdeting of vermindering der fcherpte of fyn eid van het..eén of ander
zintuig. Zoo veel te duidelyker daar tegen laat zich
be,.
-

n

(«y1 Zie, hier boven, bl. 153.
Z2

,

BESCHQUWING DER AARDE
33s
bewogen, dat het voor ons, in de daad, nadeelig zotrcl
weezen, indien de zinnen zeer veel fcherper of ftomper, fyner of grover, waren, dan zy gemeenlyk zyn,
„ In het journal des Sávans wordt het geval ver
een man, die, zyn viool Hemmende, door een-haldvfi
afgefprongen fnaar zulken geweldigen flag in het ééne
oog ontving, dat by een tydlang daar mede niet zien kon ,
waar by zich .nog eene zwaare ontfleeking in 't zelve
voegde. De middelen, door welke men dit ongemak
poogde weg te neemen, hadden allengs die uitwerking,
dat hy" met zyn gekwetfte oog in het donkere van den
nacht, wanneer hy met het gezonde oog niets het minfre
zag, de voorwerpen kon onderfcheiden , en zelfs in fi:aat
was gedrukte of gefchrceven letters te kunnen leezen.
Hy had aldus één oog voor den dag en één voor den
nacht; als kunnende in dat oog, 't welk hein by den donkeren te flade kwam , het minfte daglicht niet verdraagen; maar hy moest hetzelve altoos zorgvuldig geflooten
houden, zoo draa het om hem heenen helder wierd. Dit
ongeval hadt diensvolgens zyn oog zoo buitengemeen aandoenlyk gemaakt, dat het door de zwakíte lichtftraalen
wierd getroffen; doch ook te zelver tyd zoo zwak, dat
fferker 1lraalen 't zelve kwettl_en. Na eerogen tyd herttelde alles weder tot zynen natuurlyken ftaat.
„ Dikwyls heeft men by lieden, die van de f aar geligt
waren , iets van denzelfden aart opgemerkt. Deeze konden ger eenlyh kort naa de operatie met neergelaaten ven
dus in, een meer dan half donker ver -ftergodyn,
hunne handen, vingers, en andere voorwerpen, dui--trek,
delyk genoeg zien; zy waren daarentegen blind in een
helderder licht , tot de gogen , van tyd tot tyd, fterk«
wierden, en zich aan het licht gewenden.
„ Deeze waarneemingen zyn reeds genoeg, ten einde
ons ' te overtuigen, hoe goed het voor ons is, dat onze
ooggin niet aandoenlyk genoeg zyn, om in den donkeren
te kunnen zien. Want hoe aangenaam en nuttig zulks,
in veele gevallen , voor ons weezen zoude , moesten 'er
nogthans, aan den anderen kant, zeer gewichtige nadeelen uit ontítaan, indien wy over, dag het noodlot hadden
van die nachtvogels, welke door .het zonnelicht verblind
worden. Het is toch duizendmaalen beter, gel irende
den nacht, welke voor den mensch tot een tyd van rust
beftemd is, ons met eene zwakke fchemering te behelpen,
en,
-
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en, des noods, een licht te ontfteeken, of zelfs gelyk de
blinden rond te tasten, dan den gebeden dag over volftrekt
blind te weezen.
„ Het kon dus maar weinig voordeel aanbrengen, indien ons oog zoodanig was ingericht , dat. het veel aan
dan nu voor een zwakker licht ware. Doch-doenlykr
daar tegen zouden, aan den anderen kant, de nadeelen
wederom .zoo veel grooter zyn, indien de werktuigen des
Vezichts dien graad van fynheid niet verkreegen hadden, welke zy werklyk bezitten. I{onden wy niet duidelyk zien, dan in een volkomen helder zonnelicht, dar,
immers was voor ons elke betrokken lugt eene fehemering, en elke £chemering een volkomen nacht. De maa
zou ons in dat geval niets baaten, en wy zou--nefrhy
den, zelfs by ons gewoon kaarslicht, de voorwerpen, of
geheel niet, of 'ten minften maar zeer van naby, kunnen onderfcheiden.
Mogelyk zou my iemand kunnen tegenwerpen, dat,
byaldien wy één oog voor den dag, het ander voor den
nacht, bezaten , op gelyke manier als met den zoo even
gemelden man , die zyne viool Hemde , plaats hadde ,
zulks voor den mensch van zeer veel nut zoude kunnen
weezen ? Doch, om niet te fpreeken van de misfelyke omftandigheid, dat wy aldus genoodzaakt waren ons
nachtoog over dag altoos geflooten te houden , waar door
Ziet aangezicht veel van zyne bevalligheid verliezen zoude , en wy ons in het zelfde geval bevonden als menfchen
die maar één oog hebben, moest het niet alleen zeer
pynlyk zyn, wanneer dat oog van flegts een weinig fterher licht wierdt belèheenen , dan het om zyne zwakte
kon verdraagen ; maar wy zouden ook tellens groot gevaar loopen, door blikfemftraalen, of eenig ander onver
hoeds helder licht, waar door het in den donkeren wierd
getroffen, aan . hetzelve blind te worden. En hoe
dan, indien ons dagoog , door het een of ander toeval,
wierd befchadigd, of dat wy hetzelve geheel en al kwyt
raakten ?
„ Ten aanziene van de bekwaamheid des Gezichts,
om zoo wel naby zynde als verre afgelegene voorwerpen
te befchouwen, is insgelyks de uitneemendfte evenredig
daar by in agt genomen. Dit werktuig moest zeer-heid
kunfrig en met de hoogfte wysheid worden ingericht, ten
einde het te gelyker tyd voor afgelegene en nabyzynde
Voorwerpen in dier voege bekwaam te maaken , als het
ge.
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gemeenlyk in zynen gezonden ftaat zich bevindt. Kon,
het den mensch tot een Mikroskoop dienen, dat is, om
daar mede de allerkleinf'e voorwerpen naauwkeurig waar
te neemen, dan moest het voltrekt onbekwaam zyn, om
; en
zich tot verre afgelegene voorwerpen uit te ilrek)en
was het zoodanig ingericht, dat men deeze laatde zeer
duidelyk kon waarneemen , dan verloor het daar door
noodzaaklyk zoo veel te meer van zyne bekwaamheid,
om de voorwerpen, die naby ons zyn, riaauwkeurig te
befchouwen , naar maate onze gezichtskring aldus verder
wierde uitgebreid.
„Dewyl nu het gezicht, met betrekking tot zyne fcherpte en fynheid, juist als het ware in 't midden flaat, tus.
fchen de twee uiterfe grenzen, welke wy ons daaromtrent
kunnen voorflellen, zoo is het daar door zeer bekwaam
gemaakt, om zich te gewennen aan zoodanige omflandigheden, als waarin de mensch, volgens zynen aart, zich
toevallig kan bevinden. Men kent voorbeelden genoeg
vary lieden, die, langen tyd in donkere kerkers opgellooten
fynde, zich allengs aanwennen , om in die duistere plaat.
feit tamelyk goed te zien. Had de natuur hunne oogen ,
als de werktuigen des gezichts, minder fyn famengefteld,
dan zouden zy ook dat voordeel moeten misfen. Zulke
werklieden, in tegendeel, die geftadig by het vuur arbeiden , en diensvolgens een zeer ferk licht verdraagen
moeten, konden zulks by Beene mogelykheid doen , by.
aldien de ,natuur aan dezelven veel zwakker of tederder
gogen hadt gefehonken. Jaagers, Zeelieden, Schaapherders, enz. the een fcherp gezicht op zekeren aftand voor
bun beroep en leevenswyze noodig hebben, gewennen
zich even gemaklyk aan het verre gezicht, als Miniatuur
-fch?lders,HogimaknderlyKufan,
aan het befchouwen van kleine doch nabyzynde voor
alleen om reden, dat liet natuurlyk maakzel van-werpn,
ons oog, tusfchen de twee voorgeftelde uiterifen, genoegam in het midden ffaat.
„ Dezelfde omftandigheden hebben plaats, ten aanziene
van 't Gehoor. Konde ons oor geluiden waarneemen ,
welke zeer veel • zwakker zyn dan die wy thans opmerken, dan ware zulks, in menigerlei opzichten, zekerlyk
voordeelig. Wy zouden als dan, op ongelyk verderen afilaIul, met elkander fp reeken , misfchien verfcheiden zeer
aangenaame n=uzykaale werktuigen uitvinden , en onze
kundigheden, door middel van 't gehoor, verder uitbreiden
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den, kunnen; maar onze opmerkzaamheid zou tevens, door
het onophoudelyk gedruis, dat dit zintuig van alle kanten beftormde, meer gettoord, het oor zelve, door ieder
onverwagt zeer hevig geluid, ligt vernield, en het waar
bepaalde klanken, ter oorzaake van het menig-nemvats
geraas, veel moeilyker gemaakt, worden. --- Dat-vuldig
wy 'er niets .by winnen zouden, indien ons gehoor veel
Romper ware, behoeft waarlyk geen bewys: dus is het
voor ons, in de daad, van de grootte aangelegenheid,
dit zintuig juist in dien graad te bezitten , dat zich de
Toonkunitenaar even goed aan het waarneemen der fyn1 e toonen, als de Artillerist aan het donderend geluid
der kanonnen, kan gewennen.
,,Niemand zal ligt wenfchen met een tederder Ge
begaafd te zyn, naardien zulks, in maar zeer weinige-voel
gevallen, van weezenlyken dienst koude weezen; de zoo.
danige daar tegen, waar in het ons tot eenen ondraaglyken
last zou verftrekken, hebben die geenen ondervonden,
by welke dit zintuig, door ziekte, zoo bovenmaatig fyn
was geworden, dat de minfl:e drukking der kleederen,
elke aanraaking, en zelfs de bloote beweeging der lugt,
voor hun gevoelig, of wel in eenen hoogen gFaad, pynlyk, was geworden. Doch was daarentegen ons gevoel
merkelyk Plomper, dan moesten wy zeer vQele voordeelen misfen, welke ons het tasten aanbrengt: in dat ge
zouden wy ook zekere geringe pynlyke aandoenin--val
gen, welke, zonder gepaste voorzorge, in eene gevaarlyke
ongefteldheid kunnen overlaan , dikwyls niet voelen of
gewaar worden.
„ Een fynder Reuk kan voor ons, die onze prooi niet
op het fpoor behoeven te volgen, gelyk de roofdierera,
maar, des noods, Honden tot dat einde kunnen africhten,
van zeer weinig nut weezen; waar tegen wy alsdan veelex ..
lei ongemakken en onaangenaamheden zouden ondervinden.
De reuk van Jasmyn, Kamperfoelie, en meer andere bloemen, veroorzaakt, by menfchen van een zeer gevoelig zenuwgeftel, dikwyls hoofdpyn, en zommigen vallen zelfs
daar van in onmacht. Dit berooft hun immers van menig
vermaak in een' aangenaamen tuin. En hoe zouden wy
het uithouden in groote Steden, waar veelerlei Rank on•
vermydelyk is , indien onze reukzenuwen voor alle zobdanige indrukken veel aandoenlyker waren ? Was de
reuk daar tegen minder fcherp, dan moest onze gezond
buiten twyfel daar door lyden, gemerkt wy alsdan-heid
Z4
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dien veiligen wegwyzer ontbeeren zouden, welke on
thands zoo dikwyls waarfch,uwut tegen de nadeelige geíteldheidd van de 'lugt, die wy inademen.
„ Lekkerbékken mogen zich misfchien een fyner Smaak
toewenfchen, ten einde de allerfynfte inmengzels hunner
wellustige gerechten zeer nauwkeurig te kunnen proeven. noch ongelukkig waren dan ook derzelver Koks,
zoo deeze niet altoos de juiste maat troffen, om hunnen
Tinaak te - ftreelen ! En wee hun . zelve, indien zy nu en
dan in de noodzaaklykheid kwamen, van met een onbedreeven Kok, of wel met grove, onfinaaklyke, of eepigzins bedorven, Spyzen, zich te moeten vergenoeg€n !
Hoe meer wy over alle deeze omftandigheden nadenken, zoo veel te meer oorzaaken vinden wy, om ook hier
pie wysheid van den Schepper te bewonderen, die, ten aan
onzer zintuigen, die juiste-zienvadfchrptyei
maat wist te treffen, welke voor de geheele getteldheid
can den mensch, over 't algemeen, best gefchikt en voordeeligst is."
,

.Befchryving van de Zaanlandfche Dorpen , Oostzaan
Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandyk , LI'armerveer,, Westknollendam en Nauwerna ; uit
gorfpronglyke Handfchriften van tivylen den Eertin. Heer
ADRIAAN LOOSJES , in Zeeven Leeraar der Doopsgaezinïen teWestzaandam: met Aantekeningen tot deezen tyd•
vLrm erderd door PETRUS Loos TES ADZ., Leeraar. der.
.Donp sgezinden te Haarlem. Met Planten, en gene Kaart.
2`e Haarlem, by '. Bohn en A. Loosjes Pz., 174.. In
gr. 8vo..322 bl.
.

e oorfprong deezer Befchryving van de Zaanlandfche.
J)
Dorpen , die zo zeer nader verdienen bekend te
worden, vermeldt de Uitgeever, in het Voorberigt; waar-

n by, den zeer leezenswaardigen Leevensloop zyns Vaders
verhaald, en de Schriften, doór dien agtenswaardigen Man
vervaardigd, aangeweezen, hebbende, optekent, dat
de kennis aan, en de verkeering des Sc.hryvers met, den
grooteis Gefchiedfchryver J . WAGENAAR , en zyne genaeenzáaml,eid met den Boekhandelaar TIRIO.N , te wege
bragten , dat, wanneer de eeríte , met de Befchryving
van den Zegenwoordigen. Staat der L'ereenigde Nederlanden, in het befcbryven van Hollrind, tot de Zaan en
Z^ artsandfche Dorpen gevorderd was , deeze nevens de
laat,
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laatfie hem verzogten om deswegen Benige Berigten me.
de te deelen. Die zamelde de Eerw, í.00sJES op, en gaf
ze, ter bewerkinge, aan zynen Vriend WAGENAAR , die
ook deeze hulpe aan den voet van bl. 345 des VIIIflert
Deels erkent.
Het opflellen deezer Berigten maakt het Grondwerk
uit van de thans aangeboodene Befchryving dier Dorpen.
Tot ruim het midden deezer Eeuwe heeft de Schryver
het Werk befchaafd en vermeerderd , met oogmerk om
liet in 't licht te geeven. Vervolgens hebben die Papieren
berust by des Schryvers ouditen , en syn naderhand gekomen in handen van diens jongflen , Zoon, die deeze
Uitgave vervaard igde.
Hoe weinig de Uitgeever, gelyk by verklaart, te fchik.
ken of te veranderen vondt, (want het moest zyns Vaders werk blyven ,) deedt 'er zich eene aanmerkelyke
zwaarigheid op.
Het verloop van tyd hadt in een aantal byzonderheden zo veele Veranderingen veroorzaakt, dat, zonder
deeze aan te tekenen, het als een verouderd Werk zot.
hebben mogen en moeten aangezien worden. Deeze
Veranderingen waren den tegenwoordigen Uitgeever deels
bekend , dewyl de nabuurigheid zyner Standplaatze ,
Haarlem, hem veelvuldig te Zaandam deedt verkeerei; doch alle niet naauwkeurig genoeg om 'er op af te
gaan. Dan, op alle de Zaanlandfche Dorpen Vrienden
Qf Bekenden hebbende, van wier welwillendheid om hem
te helpen by zich ten vollen verzekerd hieldt , deedt
by deswegen aanzoek, en by niemand 'vrugtloós. Hunne
meer of min uitvoerige Befcheiden verfchaf ten hem
deels de ftoffe tot veelvuldige Aantekeningen , den te
toeeland betreffende, van die zyns Vaders-genwordi
door kennelyke tekens onderfcheiden.
Dit vertraagen der Uitgave brengt het baarblyklyk
voordeel te wege, dat de Berigten van den tegenwoordigen 1laat zeer long, ja zo jong mogelyk, zyn.
recht merkt de Eerw. in 't licht Zender van deezen arbeid zyns zeer werkzaamen Vaders op, dat deeze
.Befchryving drr Zaanlandfche Dorpen deelt iih de alge
aanmerking op meest alle laatsbefchryvingen ge--men
reedlyk te maaken , naamlyk dat 'er Kleinigheden in vermeld worden ; doch by vertrouwt , dat de Bewoonders
slier Plaatzen , voor welken toch' deeze Beichryving
meest gefchikt is, daar in behaagen zullen vinden: en
hadt
Z5
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hadt hy niet gefchroomd anderen , door het bybrengen
van meerdere, te verveelen, hy zou, uit byzondere Aan
veel meer By zonderheden, die men gewoon -teknig,o
naam van Kleinigheden bestempelt, hebben-lykmetdn
kunnen afdaalen.
Dit is hoofdzaalclyk het breeder Verflag van den Oor
Voortgang en den Afloop, deezer Plaatsbe--fprong,de
ichryvinge, die dit te weinig te recht, en in deszelfs aanbelang, gewaardeerde gedeelte onzes Vaderlands eere ` aan
-doet.
Overeenkomflig met de orde op den Tytel, wordt elk
deezer Za mland/'che Dorpen behandeld ; naa dat de
Sschryver van den Zaanfroom in 't algemeen , van het
Dorp en de Heerlykheid Zaanden , het noodige , en zo
veel de Oudheid bydraagt, gezegd hadt.
De veelvuldige, Werkzaamheden en Handeltakken worden breedvoerig, van derzelver eeríle opkomst aan den
boo á des Zaanf rooms, tot den tegenwoordigen tyd, be
fchreeven. Wy vonden reden om ons te meermaalen
over het Verval te bedroeven: wie neemt 'er geen deel
in, als hy, van den Scheepsbouw leezende, in de Beichryving vindt: „ Doch, gelyk meest alle zaaken Naare op, komst en dealing hebben, zo is 't ook met den Scheepsbouw te deezer Plaatze (Zaandam) gefceld. In stede
„ van neer dan zestig Werven, die hier , weleer, ten
S _heepsbouw dienden , telt men 'er nu, ten naauweu
„ nand, drie- of vier-en-twintig; waar van 'er nog zom„ mige maar alleen tot het heríiel.len van groote Schepers
„ woedes} gebruikt." Zo fchreef de Vader in 't midden
deezer Eeuwe, en de Zoon voegt 'er , in eene Aantekening, by: „ Deeze vermindering, reeds zeer treffende, is
,, nog veel treffender, als mets den tegenwoordigen Raat
„ van dit voorheen bloeiend en dit Dorp beroemd maakend Scheepstimmeren in overweeging neemt. Ter.
„ wyl wy dit fchryven (^t7g) zyn 'er flegts twee of drie
Scheepstimmerbaazen overgebleeven, de overige Werven zyn geheel vervallen. Vyf en-twintig jaaren ge„ léden werden 'er doorgaans tusfchen de vyftien en
„ twintig Schepen, in 't jaar, gebouwd. Meermaals zagen wy 'er twee, foms drie , onder handen van een^,. zelfden Timmerbaas. De laatface vier jaaren kan het
getal der gebouwde Schepen, door elkander genomen,
.geen vyf bedrangen. In 't jongst verloo pen jaar is 'er
maar één gebouwd.
Naar gelange hier van was
ook
„
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„ ook de menigte der Schepen, tot herftel te Zaanda;ra
„ komende, groot, en is thans tot een getal van geene
beduidenis gedaald. De des bykans ledige kom der
Voorzaane, in onze jeugd daar door opgesierd, flrekt
hier van ten bedroevenden getuige."
Zeer nauw verknogt aan den voormaals bloeienden
Scheepsbouw was de Visfchery op Groenland en Straat
in de ZaanlandJche Dorpen. Tafels van beiden,-davis,
door den Burger JACOB VAN SANTEN den Uitgeever medegedeeld en hier ingevoegd, wyzen den voortgang in ver
uit. Dezelve was nog in vollen bloei toen de-minderg
oude roosJES fchreef; maar zyn Zoon mag 'er met rept
by aantekenen: „ Deeze drukte is in f uimerigheid ver
welke meer bedroevens dan verwonderings baart-„ander,
„ by den Aanfchouwer, die de voorgaande woelige lee„ vendigheid geheugt. Eenigen tyd vulde het vermeer„ deren van de Schepen ter Koopvaardyvaart dit gebrek
„ eenigzins aan; doch ook dit aanvulzel heeft, in deezen
„ laatoen tyd, veel afbreuks geladen, en wie ziet be„ terfchap te ge,noet "
In de Befchryving van Wester - Hem, aan de Oostzyde
van Zaandam, wordt de woelige drukte op de Scheepstimmerwerven door den Vader befchreeven , als , in
zyne jeugd , „ zo vol drukte met den middag en den
avond, als of het Werkvolk van de Admiraliteits -Werf
„ kwam." De Zoon maakt deeze bedroevende Aantekening: „ Een overblyfzel van deeze woeligheid mogt ik,
even als myn Vader, in tnyne jeugd befchouwen ; en
„ moest my daarom te meer bedroeven, wanneer ik, in
„ den Zomer des voorleden Jaars 1793, by eerre wandeling
„ tegen den middag, te deezer plaatze , geen Hamerfiàg
„ hoorde, geen Timmerman zag, en de voorheen digt
„ met Scheepstimmerhout bezette Werven fchaars voor„ zien voedt, en weinig zwaare Balken aantrof, en voor
„ de fteevige Krommers ligt Kromhout, alleen tot kleine
„ Vaartuigen gefchikt, ontdekte. De fchakeis van verval
„ hangen niet min dan die van welvaard aaneen !"
Andere Fabrieken en Trafieken deezer Dorpen worden,
in derzelver Opkomst, Bloei, Verval, of Inftandblyving,
befchreeven; doch zyn te veelvuldig om ons tot een byzonder verlag in te laaten: en treft men dezelve aan by
elk Dorp, waar ze voornaamlyk geweest zyn, of nog
bloeijen; grootlyks flrekkende ter afwisfeling van de veelal dor en droog vallende loutere Plaatsbefchryvingen. By
zonVAN DE ZAANLANDSCHE DORPEN.
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zonder breed is de Befchryving van het overwinden der
groote Schepen over den Darn, toen deeze in de Binne:
zaan getimmerd werden, met eene Afbeelding naar een
oud Schildery opgehelderd. Voorts is dit Werk ver,
cierd met de meerendeels wél uitgekoozene en uitgevoer,
de Afbeeldingen van Oostzaan, de Westzaandor Kerk en
.legthuis, de 2ch1erzaan, de hoorzaan, Koog, Zaandyk
en Wormerveer.
De Uitgeever, tot het in 't licht zenden van den dus
aangevulden arbeid zyns Vaders befluitende, hadt zich,
gelyk hy fchryft, eerst voorgefteld „ dezelve te verbree,
„ den, met iets meer Gefchiedkundigs, wegens deeze Dor,, pen, daar aan toe te voegen, ter gemoetkoming van het
dorre, 't welk aan Plaatsbe%hryvingen die 'geen fchil•„ deragtige tooneelen opleveren, onatfcheidelyk vast is,
„'zal men Beene vreemde kleuren, ten dikmaal wanvoeg„ lyken cieraade, gebruiken.
„ Stoffe, ten dien einde, verzamelende, vondt hy de„ zelve, deels met zo veel onzekerheids, in de vroegste
tyden, die heugenis van deeze Dorpen draagen , on,, geeven, en deels van zo weinig weezenlyk aanbelangs,
„ buiten 't geen, in de Plaatsbcfchryving , ten overvloede
gemeld, -of door overwyzing op andere Sohryvers aan,, geduid, was, dat de lust ons dezelve te verwerken her:
„ ten eenemaale ontging.
„•ot laater tyden afdwalende,, leverde de Gefclziede,, nis, die met eert meer vasten tred voortging, zo weinig
op, bepaald deeze Dorpen betreffende, dat de voor
„ raad gering was, indien hy zich niet veroorloofde daar
in 's I 4ands algemeener Lotgevallen te vermelden ; tut
welk laatfte hy niet kon befuiten, aangemerkt de on„ voegelykheid van Gevallen aan te voeren , tot welke
deeze Dorpen weinig of geen meer betrekkings had
den, dan andere Steden of Plaatzen onzes. Vaderlands.
Dagelykfche Voorvallen, die geen eenigzins. be
,, tendig uitwerk-zel agterlieten, keurde hy. der Aandagt
„ van den Leezer, en gevolglyk zyner Befchryving, on
,, waardig.
Dit alles bewoog den Uitgeever,. van dit eerfte Plan af
te zien, en het te laaten berusten by de Plaatsbefchry*
ving zelve. Dan gelukkig vondt hy, 't geen de vooraf
gaande Plaatsbefchryvmg van de Inwoonders zegt, voos
een breeder bewerking gefchikt, en werd te raade, om
het een en ander, der Zaankdntercn Gcaarthcid, Zeden
erf
,
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en Leevenswyze, betreffende, by wyze van Aanhangzel, daar
scan, toe te voegen. Wat J. LE• FRANCQ VAN EERKHEY
deswegen vermeldt, in zyne Natuurlyke 1 Irstorie van Hot
land, en goeddeels 'bet werk is van des Schryvers Broeder, wylen CORNL'.IS LOOSJES, voor afgedaan werk hou
treedt by ter vermelding van andere Byzonderhe--den,
den, het Character der Zaankanteren raakende.
Hy toont dat de Styfheid, welke hun van niet we;ni=
gen naagaat , meer fchyn dan veezen is. Dat hun,
van de zyde des Verftands beíchouwd, een denkend en
belendig arbeidzaam Vernuft biet kan ontzegd worden. -Hoe de Opvoeding hun zeer vroeg tot het Koopbedryf,
en het daar mede gepaard gaande houden der Fabrieken,
vormt. De veelvuldige gelegenheden tot Onderwys
worden vermeld, met het geen de loflyke Maatfchappy
tot Nut van 't llgemcsn daar onlangs aan heeft toegevoegd. Men verwondert zich niet regt over de vroeg
Bekwaamheid ten Mandel en het befluuren der Fa--tydige
brieken; doch het wordt hier opgehelderd. -- De Gilden baaren hier geen belemmering. Gildendwang is 'er
onbekend, dan in zo verre Gilden van nabuurige Steden
belemmering baaren, gelyk hier met de ƒlukken beweezen, en dit agtervolgd wordt door eene treflende Befchryving vara den drukbezigen Zaandammer Koopman, en teffens veelal Fabrikeur. Van afkeer van Fraai je
Letteren worden zy veygepleit , en met de stukken beweezen .dat zy hierin voor andere Landzaaten niet behoeven te wyken. Hoe treffend is het voorstel van
hunne Verdraagzaamheid in den Godsdienst! Uit fpanningen en Vermaak ontzegt zich de Zaankanter niet,
en welke by neemt vindt men hier afgemaald.
Voorts ontmoet men eene aanduiding van der Zaan
Rykdom, en de fpreekendle bewyzen dat Gie--kanter
righeid hun ten onregte wordt ten laste gelegd; als mede
een Tafereel van de Plaatslyke Vermaakneemingen. —
Hulp vaardigheid is een Characertrek hier breed ontwikkeld. Dit alles wordt niet op den toon eens Lof'redenaars voorgelleld ; tusfchen beide komende aanmerkingen wraaken het laakbaare 't geen men hier aantreft.
Wy kunnen ons tot geene opgave van veele trekken in
laaten ; maar ons niet wederhouden 't volgende af te
fchryven: „ Veelvuldigheid van Beroepsbezigheden , afgewisfeld door Vermaaken den Zaankanteren
eigen, brengt natuurlyk te wege, dat zy, Bewoorders
,., des
-
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„ des Platten Lands , niet geroepen tot eenig deel 7n
„ Lands- of Staatsbewind, fchoon den Lande onvergelyk„ lyk veel meer opbrengende, dan meenig eene Stemheb
„ bende Stad in Holland, zich weinig niet Staats- of Re,, geeringszaaken , buiten den kring hunner Bans- en
„ Dorps - Regeeringe, bemoeijen. ----- Groot ongelyk zou
men mtusfèhen den Zaankanteren aandoen, als zich
der Algemeene Belangen 'van het Vaderland niet aan„ trekkende. In de daad zy hebben te veel Belangs
„ by dezelve, en te veel Vryheidsmin, om des onver„ fchillig te weezen. Doch zelden komen zy tot een in
„ 't oog loopend betoon hier van, dan in tyden, die zich
„ door eene afwyking van het gewoon beloop .kenmerken.
„ 't Geen 'er gebeurde , omtrent de bedoelde Opdragt
„ der Ambagts-Heerlykheden (aan WILLEM DEN IV.) van
,, Oost- en Westzaandam, in onze PIaatsbefchryving ver,, meld, kan 'er tot een ftaal van ftrekken. En de laatilé
„ Tydperken onzes Vaderlans leveren 'er meer dais
„ genoeg op. Wat wy deswegen in het breede , met
aanduiding van byzondere Gevallen en Perfoonsbenoe„ ming, zouden kunnen bybrengen, verkiezen wy liever
„ door eenige meer algemeene trekken aan te duiden.
„ Niet. vreemd, dat, by het ontflaan der Staatsverfchil„ len , ten dage des jongstgevoerden Oorlogs niet .Li,„ geland, de Zaankanters , als Kooplieden en Zeeh<ul„ delaars, grootendeels de zyde van -diioerda,n en an„ Jere Kooptreden koozen, en zich, als voorheen (*) ,
met dezelve in wenfchen en poogingen vereenigden.
„ De daar wakkere Leeslust aasde op'Tryheid ademende
„ Schriften, welke de zaak van het om Vryheid wor„ ftelend America ter baane bragt; en hadden deeze op
veeler gemoederen de bekende uitwerking (t).
,, Ten tyde des gevreesden Keizerlyken Oorlogs, by de
Looting ter Wapening van den derden Man, in Hol„ landsch Zuiderdeel met zo veel misnoegens en op„ (ands vergezeld, ging zulks in het Noorderdeel door„ gaans gefchikter toe." Dit bevestigd hebbende door
ee,

(*) Zie Vader!. Hist. ten onmiddelyken Vervolge op WAGE
aa, ID. bi. 400.
(t) Zie Vader!. Hist. ten Vervolge van WAGENAAR . VI D.
bl. 196, en de Verhandel, over de Celykheid der Menfchen,
door n. c. cans, in de Voorr. bi. XLII.
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terse aanhaaling uit het VIIde Deel der haderl. Hist, ten
Vervolgti Van WAGENAAR, by ALLART, bl. 308, vervolgt
de Schryver:
„ Deeze Wapening en Wapenhandel hadt ten gevolge,
,, dat de Zaankanters zich, in dit, hun anders zo vreemd,
bedryf, met onvermoeiden vlyt bezig hielden, en eer„ lang voor andere Gewapende Burgercorpfen , in den
Vaderlande toen, zo veelvuldig, niet behoefden te wy„ ken. Vereeringen van Vaandels en Trommen, gepaard
met Aanfpraaken by de overgifte en het ontvangen,
„ vielen 'er met veel ftaatlykheids voor.
„ Sterk deel neemende in de ten dien tyde gezogte
„ Grondwettige 1'lerflelling, leenden zy ook den Gewapenden Burgerarm om Utrecht te hulp te fchieten.
In Zomermaand des _jaars 1787 trokken uit de Zaan„ landrehe Dorpen 269 Man derwaards, en ilondt 'er een
gelyk getal gereed om dezelve af te losfen. Deeze
„ Manfchap, aangevoerd door de Aanzienlykften, beftondt
,, verder meestal uit de beste Arbeidslieden. De Bloem
der Zdanlandfche Dorpen was gewapend. Voornaame
Kooplieden en Dryvers van Fabrieken toogen ten But,, gerkryg, met een gedeelte van die hun andèrs in het
„ voortzetten hunner naaken ten dieufte stonden. By
,, het beurtlings uittrekken en wederkeren, ontbrak het
„ hier zo min als elders aan bemoedigende. Aanfpraaken;
„ niet zelden door den mond der Leeraaren van onder
Gezindheden, ook der Doopsgezinden, uitge--„fcheidn
„ fprooken. — Gelukkig dat zy tot geen daadlyk Krygs„ bedryf zich ingewikkeld vonden; want een voor hun
;, nadeelig uitloopende Krygskans zou deeze Dorpen een
„ zwaaren, zo geen onheritelbaaren, flag hebben toege„ bragt , uit aanmerking van de belangrykheid der
„ lerfoonen, die zich daar aan waagden. Een flag, niet
te vergoeden door de gevraagde fchadeloos11ellingen der
Gewapende Burgercorpfen aan en by de Zaan gelegen,
„ by een Verzoekfchrift ter tafel van hun Ed. Gr. Ma;.
„ ingediend (*).
„ .Burgar-Societeiten hieldt men op veele Zaanlandfcha
„ Dorpen. Men bragt 'er met ruime hand toe aan het
„ Vaderlandf •he Fonds : en traden ook eenigen te voor„ fchyn met Dank-4Idresfen aan Staaten van Holland;
„ dáarin den toon Taande van veele Steden in dit Gea , we,S&.
4 ) Refvl. vaars liollznd, 24 July en 1 c Aug. i787.
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,, west (*). Te Westzaandam Relde men in Grasmaand
I77 negen Geconflitucerden aan (t).
Verkeerd zou eater het gevolg zyn , als men hieruit
befloot, dat op alle deeze Dorpen de Ingezetenen dier
Partye toegedaan waren. Op het eene meer, op het
„ andere ' minder, vondt men Yveraars voor de andere
„ Party in den Lande, die by wylen hunne ongezindheid
„ tegen de Burger-Societeiten en den 1Vapenhandel, door
„ bedreigingen, lieten blyken ; doch in dérzelver,volvoering
„ wederhouden werden door den vaardig betoonden moed
;, der Burgeren, die wy eens in grooten getale zagen op„ komen, om de Burug er-Societeit te befi hutten voor
eene gedreigde flooring en omverhaaling der Her,; Berge, waarin die Societeit aan de WPestzyde van,Zaan-.
„ dam vergaderde.
„ Naa & Omwenteling deeden deeze Bedreigers de
, voorheen bovendryvende Party niet weinig onaangenaamheden aan, fchoon 'er geene Plundering is .voorgevallen. Welhaast begreepen de meesten , die
„ gisting bedaard zynde, dat het hun belang was, de
„ hand , As voorheen, aan den arbeid te ílaan, en dien
„ te zoeken by de Kooplieden , Fabrikeurs en Trafi„ canten ; verre het grootste gedeelte bekend Taande
„ voor die men ten dien tyde Patriotten noemde (4)."
Een half jaar verwyls der Uitgave zou den Uitgeever
in ítaat geteld hebben om de Vaderlandsliefde zyner
geweezene Medeburgeren in voller dag te haalen. Daar
men
(S)

Paden. lijst, ten Vervolge vin WAGENAAR., XI D. bb 242 y

en N. Nederl. Yaarb. 1786, bi. t5to.

(t) N. Nederl. Yaarb. 1787, bl. 844.
(4.) Uit het gemelde blykt, hoe verkeerd de Heer FORSTii
onderrigt geweest is, als hy, bi. 151 zyner Reize in den
aare 179e, fchryft: „ De Ingezetenen, of het eigenlyk Ge„ meen van Zaandam , , beltaan grootendeels -uit zoogenoemde
„ Patriotten, die, geduurende de laat(ie- Onlusten? geweigerd heb„ ben voor de Prinsgezinden te arbeiden, en thans, tot Ural„
van deezen geen werk krygen." Indien de Heer FottsTEK
geen Schryver van verdienfie.n was , zouden wy deeze , Aan.
haaling, zo geheel bezyden de waarheid, niet gedaan hebben.
Doch nu oordeelden wy dezelve niet ongepast, om de weige.
ring van arbeid, die mogelyk in een enkel geval plaats gehad
heeft, niet als een algemeen gevolg der geheerscht hebbende
Onlusten te doen voorkomen.
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men aan de Zaan , zo als de Dagbladen ons uitweezen ,
naa de Heromwenteling, welhaast Afgevaardigden, als
Volksreprefentanten, na 's Gravenpage zondt; die , gelyk
men ons verzekerd heeft , daar zeer welkom waren, en,
door hunne bedreevenheid in den Handel, licht gaven ten
opzigte van den Lande zeer aangelegene onderwerpen. —
Dit ondertusfchen dient ter iaavinge van 't geen by wegens zyne Dorpsgenooten gezegd heeft.
Met den Uitgeever hebben wy niet zonder gevoelige
deelneeming en hartlyk leedweezen de Kwyning en het
Verval eeniger Handel- en Welvaardstakken opgegeeven,
en vereenigen ons met hem in den wensch: „ Mogt de
„ blyde dag eens aanbreeken, waar op die Kwyning ea
„ dat Verval verwisfelden in Bloei en Welland; waar
op Koophandel en Zeevaart, de Steunzels niet alleen
van deeze Dorpen, maar de Zuilen des geheelen Va„ derlands , in 't oog der geheele Wereld praalden als
in de dagen van Ouds !"

Verhandeling over de wvae re natuurlyke Gronden eenei'
eigentlyke en eenvoudige Conflitutie. Waar in op eene
gemakkelyke wyze te vinden zyn, alle die middelen, die
tot eene gepaste handleiding kunne verftrekken , om het
oude Arillocratiesch Gebouw voor eeuwig te vernietigen,
en een duurzaame beflendige en algemcene Volksregeering te vestigen op onwankelbaare Gronden. Door den
Schryver van het Concept eener gemakkelyke en minst
be/warende Negagiatie. Te limJlerdam , by C. Byl.
,iahalven de Voorreden en Opdragten , en een,- Plaats
-vuling,
io7 bl. in gr. 8vo.
oeddeels zyn , in den laatoen tyd, de Opdragten ,
althans wydluftige Opdragten, voorheen zo zeer en
tot walgens toe in zwang, buiten gebruik geraakt; en
hebben wy reden gevonden om ons des te verheugen.
Indien een voorbeeld kan (rekken om dezelvs weder in
trein te brengen, zal de Schryver van het voorhanden zynde
Werkje, fchoon wy zulks noch hoopen, noch eenigzins
verwagten, ter kragtdaadige aanmoediging kunnen ftrekken. 't Zelve ,is voorzien met een Voorreden aan '4
.z#gemeen , die de Schryver ook eene Algemeen Opdragt
noemt, dit is derhalven een. Hier op volgt eene
Opdragt aan de ƒlgemeene Proviftoneele Volksreprejentante.y
Aa
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ten in myn Vaderland, dat is twee. 0pdr-ajt
aan de Provij oneele Volksreprefentanten van myn Stad, —
dat is drie. -- Opdragt aan het Yolk van Nederland,
zo als dat individueel, elk in 't byzonder beflaat, als in
Yolks- lhyk- of andere Vergaderingen , dat is vier.
- Zyn u ooit, Leezers! de Opdragten voor één
Boek dus toegeteld ? Neen , geloof ik , dit is geheel
nieuw.
En nog meer zoudt gy u verbaazen, als wy u die Opdragten onder 't ooge stelden ; doch, 't geen de Schryver
van zyn Boel, in de laatste Opdragt, zegt, mag men op
de Opdragten zelve toepasfen. „ Verbeeld u dat daar
„ men een groote Maaltyd aanrecht en nodigt alle om
„ in te komen , dat men daar niet kaarig moet zyn in
„ het opzette van Spyze, en dat den eene eet Melk den
„ anderen vaste Spyze , andere weer alderly vreemde
dingen, die wy foms nooit gezien of gehoort hebben,
„ laat dit u dan niet ergeren at een Paulus zegt: allen
„ ben ik alles geworden, op dat ik immers eenige be
houden zouden."
Zonderling , zo iets zonderling kan zyn in een Stukje
't welk van zonderlingheden zamenhangt , is ons zyn
fchiyvenn, in eene der Opdragten, te weeten die aan de
lllgernene- Provifioneele holksreprefentanten, voorgekomen:
, Gy alle die belyders van de zuivere en wanre
Godsdienst zyt , zyt ook verplicht, om de predo„ zninee^ ende Godsdienst te helpen vestigen en handhaaven.'
In d& Vooraffpraak, zo raar als de Voorredens, befchrvft
by zich zeiyen , en keert hier toe te meermaalen weder;
onder andere heeft hy, bl. 18 , de nederigheid om te
belyden, dat hy geen Propheet is, maar een bloot Mensch:
en komt hy vervolgens tot de bekentenis van wat lang draadig geweest te zyn in zyne voorflelling ; doch hier
van, naar zyne gedagten, terug gekomen, doet hy Uitflappen, en deeze zeer cierlykc Overgang is zyn Bruggetje: „ Zie zo , deeze driederlei uitflap heeft al
„ wat geholpen , myn leezers zullen met open oogen
en gefcherpte ooren my rustig zien voortgaan; 't is
„ wel eens goed een Snuifje genoomen, dat houd de vaak
uit de oogen, en een tik aan de ooren is zo goed als
„ een die in de kuiten gekneepen word, dat wekt de
leeden op: wel nu begonnen, daar wy waaren uitgefcheiden, geeft immers een goed verband, zo denk îk; wat
„ denkt
-

„

W 4.7

OVER DE GRONDEN DER CONSTITUTIE.

„ denkt gy?" — — — — En hier begint, bl. 40, de
ToepasJing van 's Schiyvers Tweede Stelling, op bl. 4
vermeldt.
Ter verfcheidenheid wordt dit door een Droom vervangen, waaromtrent de Schryver zich `dns uitdrukt
,, Maak ik het wat lang, denk die droom is nog al de
„ moeiten waard, om die te hooren uitleggen, op zyn
„ ergst genomen, geef my de naam van droomer, als
„ mien tog droomt, zo hoort men niet wat anderen zeg,
gen. " Maar als men, wakker zynde z, naa het ver
Droom, zyn gehoor wedergekreegen heeft,-telnvad
hoort men den Droom beoordeelen : wy moeten zeggen
dat dezelve één ftuk werks maakt met liet geen hy anders
waakend fchryft. Dan in den Droom hadt hy een item
gehoord: „ dat by zo veel Curcyf in zyn fchrift niet moest
brengen."
Zo al waakende en droomende komt by, bl. 55 tot
de .zaak , zo 'er zaak in 't geheele Boeksken is.
Met eene foort van Zelfzegepraal flapt by 'er van af,
bl. 86. „ Daar hebt gy het geheele Stads en Staatsgebouw nu opgezet: wat dunkt u 'er nu van?" Dat het
raar is; en even raar zyn de regels, welke by vervolgens
aan de hand geeft, „ om met een gewenschte vrugt zyn
„ nieuw Gebouw te bezigtigen." Het befluit, op dat wy
dit affchryven , luidt: „ Zie daar myn werk afgedaan;
merkt en neemt het aan als in oprechtheid, getrouwheid
„ en liefde, voor het tegenwoordig geflagte , vaderland en
voor de posteriteit te hebben voorgeftelt, voor het oog
„ der geheele Wacreld: zyt niet jalours, dat een uit Naza=
reth u de weg zoude geweezen hebben, myn Meester
„ was daar ook van daan , befchouw her niet als ver
by, die tot het Noorden. zegt geeft,-„wandhei;t
„ en tot het Zuiden houw.vd niet te rugges die heeft my
„ uit de woestyne dezer •Waereld geroepen, om de
Zoonen en Dochteren te brengen van verren . zyt gy
„ recht - geaarde Land- en Stadgenooten , dat is waare
„ Christenen dan zult gy met my den Heere groot maa,, ken, dat hy zyn hand_ heeft willen wenden tot de klei„ ne„ en de nederigheid van my heeft willen aan zien:
„ het verho ogen komt immers niet van het oosten of vary
„ het Weste, nog uit de Woestynen."
Hier komt de nederige Schryver tot de Toepasfing ,
die een halve bladzyde lang is,. Doch by verdedigt zich
over die kortheid: „ Zie zo; gy zult uit de korte toepasAa2
„ fing,
,
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„ flog, over liet derden ftuk zeggen, dat is kort en be„ knopt , dit maakt gy al te kort; dog ik ben altoos,
, [ 'er voor ] om de toehoorders zelf de toepassing
te laaten maaken, of ten minfte gelegentheid te geeven,
„ om ook wat mede te werken; derhalve gaat en vraagt
„ u, over al het geen ik u voorgeftelt heb, en dan hebt
gy wel wat werk, eer gy alles hebt door gedagt, en wilt
„ gy eenige oplosfing hebben, ik ben te fpreeken als een
,, kind ; zo gy lust hebt om te verfchynen, tegen my in
het openbaar."
Hy hervat zyn Onderwerp , of Gefchrlyf, en voegt 'er
nog een Gefi tilt lyke Toepasling nevens --- betlrydt de
Ketters en maalt in 't einde zo in 't ronde, dat wy hem
niet kunnen volgen. Zyn Overgang tot Afscheid , liet
Afscheid zelve, en het byzonder Afscheid aan alle waare
opregte NATIrANAëLS, is alles even zonderling: en komt
de Prins met een flingerilag iii het laatfte; waar een NATHANAeL betuigt : „ Cry zond myn gemoed hebben opge„ beurd, als gy my wat wist te vertellen, waar onze lieve
„ en dierbaare Vorst en dat gezeegend Zaad tog is ! "
Hier op volgt eenig voor ons onvertiaanbaar niengzel van
Staatkundig en Godgeleerd Gekireezel, dien zogenaamden
NATHANACL in den mond gelegd; en het Plot is een nader Onderhoud met dien Broeder, in denzelfden toon.
Weinig of geen ophelderings geeft de Schryver,, wie hy
is, in zyne .nadere Perfoons - aanduiding, bl. 96. Zelfvertrouwen is den Man aangebooren; by verklaart: ,, Myn
Papier kind dat hier in de waereld komt , dat is
groot genoeg, het zal u zelf wel antwoorden."
Naar alle aanduidingen en den inhoud des Werks behoort
de Opflclller tot de verwaande Bende der Catheoiiéerineesteren , die de rol van Staatsman fpeelt. Op den
Tytel noemt hy zich, de Schryver an het Concept eener
ge^^^. 1-elyke en minst hefwarende Negotiatie. Dit ftuk werks
hebben onze Boekverkoopers ons niet toegezonden ; het
zal waarfchynlyk van eene zelfde gehalte zyn met het
geen voor ons ligt, en door ons, indien wy zulk eene
Rubriek hadden, onder de Prulfchriften zou gerangfchikt
weezen: dan wy hebben genoeg bygebragt om die Rang-

;

-

.chlkking te regtvaard1gen.
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Reize van den jongen Inacharfas door Griekenland. Uit
het I`rn,.n.$ch van den Jibt BART HELEMY, door M. STUART.
EeT fle Deel. Te JInrflerdam, by J. Allart, 1794. In
gr. u, o. 406 bI.
et was een zeer gelukkige inval van den onlangs uit
I do Franfche Staatsgevangenis verlosten Abt BARTHELEMY ( *J, CCnen Scythifchen jongeling ANACHAR°
sIs, als 't ware, door oud Griekenland te haten reizen,
en van die reizc eerre Befchryving te geeven. Hy wordt
gnderfteld , in Grasmaand Ao. 363, uit Scythie te vertrekken; na eenig verblyf te Byzantium, Lesbos en Theben, komt hy den Iaden van Lentemaand te 11,henen,
Den Iften van Grasmaand, deszelfden Jaars , komt hy
an een keer naar Corinthus te 4thenen te rug ; welke
laatfle Stad by befchryft , geevende bericht van zyne
naarfpooringen omtrent het Staatsbefluur , de Zeden en
den Godsdienst, der Atheners. In Grasmaand 361 trekt
11y naar Phocis; te rug gekomen zynde te Athencn, doet
by verflag van Benige gebeurtenisfen , welke van het
Jaar 36 I tot 357 zyn voorgevallen; behandelende tevens
verfclieidene Stoffen, tot de gebruiken des Atheners, de
Gefchiedenis der Letterkunde, enz. betrekkelyk, Naar Beoie en de noordelyke gewesten van Griekenland, vertrekt
hy Ao. 357, brengt den Winter tot 356 te Athcnen door,
u welk
l
jaar hy zich naar de zuidelyke doelen van Grieken and begeeft, alwaar by de Olyrnpifche fpelen in
Ho`jimaand bywoont; komende van daar weder te flthenen , verhaalende de aanmerkelykfe Gebeurtenisfen van
Griekenland en Sicilië, zindl het Jaar 357 tot J54 voor=
gevallen. In het laatstgemelde Jaar vertrekt by naar
),gypte en Perfc, ontvangende, geduurende zyn afzyn van
elf Jaaren, verfcheidene brieven uit At/zenen, die hem de
beweegnegen in Griekenland , de onderneemingen van
PHILIPPUS, en veele belangryke, feiten, melden. By zyne
terugkomst uit Perfie treft by ARISTOTELES te Afitylene
aan, die hem zyne Verhandeling over de Regeenngsvormen mededeelt, en waar van ANACHARSIS een uittrekzel
maakt,
(*) Deeze Gryzaard is onlangs , in het Softe Jaar zyna
werkzaameu levens, overleden.
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maakt. IIy komt in den Jaare 343 weder te Athenc;i,
alwaar by zich met - zyn gewoon Werk bezig houdt,
In het volgend Jaar onde neemt by eene reis langs de
kusten van klein Jfte, en naar verfcheidene Eilanden van
den Archipel; by woont, Ao. 341, de Feesten te Delos
by; komt in het zelfde Jaar te Ithenen te rug, en zet
daar zyne onderzoekingen voort; keerende, na den flag
van Ch zronea, Ao. 337, weder te rug naar Scythie. De
reize van den jongen ANACHARSIS beflaat dus een Tydperk van 26 Jaarcn, zynde van Ao. 363 tot 337, voór
onze gewoone Jaartelling.
'Er behoort meer toe dan een gelukkige inval, om denzelven behoorlyk uit te werken; en dat meerdere bezat
de Abt BARTHELEMY. Hy fleet dertig Jaaren in de
verzameling, uit oude en nieuwe Schryveren, van alles ,
wat hem in tlaat kon ftellen, om niet slechts de Griekfche
gefchíedenisfen volledig te kennen en te beoordeelen, maar
om tevens in dat moederland van alle fraaije Kunftcn ,
nuttige Weetenfchappen, befchaafde 'Leden en heilzaanie
Wetten, zoo volmaakt bekend te zyn , als maar zelden
een burger, in zyn eigen Vaderland, met die onderwerpen
behoorde bekend te zyn. Deeze bekwaamheid voltooide zyne foute onderneeming , welke zyne Leezers met Grie.
kenland, en de grootíte mannen van dien tyd, als EPAMINONDAS, PI#OCION, PLATO, ARISTIDES, DEMOSTITENES,

op eene onderhoudende en aangenaame wyze, bekend doet
worden.
Dit EerJe Deel, dat eigenlyk eene Inleiding tot liet

geheele Werk is, befchryft, [na eene korte Inleidi,ig, in
welke een kort begrip van de Griekfche gefchiedenislin,
van de oudife tyden tot aan de verovering van fltheven,
Ao. 404 voor J. C., wordt gegeeven:] in de eeríle Af
gedeelte, de Gefc„iedenisfen van CE--deling,ofhtr
eRops ; de li'rgcnauten , HERCULES en THESEUS; de
twee Thebaan/che en de Trojaccnfche Oorlogen; de terugkomst der Heracliden , de vestiging der , oniérs in klein
Ofte, eenige llanmerkingen over de Heldeneeuwen, en het
leven van HOMERUS. Het tweede gedeelte behelst drie
byzondere Afdeelingen, als: i. De Eeuw van SOLON, waar
In DRACO, EPIMENIDES, PISISTRATUS; de wetgeeving van
SOLO N, en eenige 4anrnerkingen op dezelve. 2. De Eeuw
van THEMISTOCLES en ARISTIDES, waar in de Veldslagen
van Marathon, de Thermopylon, van Salamis en P/ata.
be-
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benevens eenige lannmcrkirgen over deeze Eeuw, voor
3. De Eeuw van PERICLES, in welke PERICLES-komen.
zelve, en eenige Aanmerkingen op zyne Eeuw, als mede
ALCIBIADES, de Peloponnefifche K.' yg, de Oorlog der 1theners in Sicilie, en de veroverin van Athenen, voorgedraagen worden. Wordende dit IDeel door agt meestdeels uitgebreide Aanmerkingen gefloten, gaande I.) Over
de Tongvallen, waar van HOMERUS zich bediend heefr.
v..) Over EPIMENIDES. 3.) Over de Tzaderlyke Haagt der
Atheners. 4.) Over liet Gezang va n HARMODIUS en. ARI
STOGITON . 5.) Over de .Schatten der Peru/die Koni agen. 6.) Over de Schipbruggen , o p last van XERXES
over den He/ic/pont gelagen. 7.) Over het getal der
Griek/the Troepen, die LEO MIDAS, by de 1'hermopylei2,
onder zyn bevel had, en 8.) over den prys der gedenk-.
ílukk.en, op last van PERICLES opgericht.
Wy meenden dit Werk , dat in geheel Europa met
roem bekend is, niet beter aan Nederduitiche Leezers
te doen kennen, dan door de bovengeplaatste Schets.
daar. van te geeven; tcrwyl wy, om tevens over den
Styl te kunnen oordeelen , alleen eenige weinige Aan
zullen overneemen, uit die, welke over de-merking
Eeuw van PERICLES , bl. 351 , enz. gevonden worden.
„ By het begin van den Peloponnef fchen Oorlog moeten
de Atheners wel ten uiterve verbaasd geftaan hebben ,dat zy zoo veel van hunne Vaderen verfchilden. Al wat
de voorige eeuwen ter bewaaring , der goede zeden hadden
byeen gebragt aan wetten, inrichtingen, grondregelen en
voorbeelden, hadden eenige weinige jaaren allen gezag_
kunnen doen verliezen. l^'ooit werd die waarheid, dat
groote voordeelen even gevaarlyk voor de Overwinnaars,
als voor de overwonnen zyn, op eene ontzettender wyze
beweezen.
„ .Ik heb de rampzalige gevolgen reeds aangetoond ,
welhen de overwinningen en de bloeijende Staat van
Zeemagt en Koophandel op de Atheners maakten. Mets
za g eensklaps het grondgebied van het Gemeenebest zich
uitbreiden, en in deszelfs fchoot den buit van zaamv,erbondene en te ondergebragte Volkeren uitflorten : van
daar de verfnelde voortgang eener verderflyke weelde, en
de onvèrzaadbaare begeerte naar Feesten en Schouwfpelen. Terwyl de Regeering zich overgaf aan de bedw elming van eengin hoogmoed, die zich alles veroorloft, om
dat
Aa4
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dat by alles bedaan kan, verwierpen de Burgers, op haar
voorbeeld , alle foort van dwang, dien de natuur en de
zamenleeving oplegt.
„ Weldra verwierf de verdieníle flechts bloote achting,
terwyl daadlyke oplettendheid voor het aanzien bewaard
werd : alle driften regelden zich naar het zelfbelang, en

alle de bronnen des verderfs ftorteden zich over den gan-

fchen Staat uit. De liefde , welke zich weleer bedekte
met den sluier des huwlyks en der fchaamte, ontílak nu
openlyk onwettige vlammen. De oneerlyke Vrouwluideni
vermenigvuldigden zich in Attica, en door geheel Grickenland (*) : zy kwamen uit ,onie , van onder eene
luchtfhreek, alwaar de wellust zyne geboorte kreeg. Zommigen trokken verfcheidene aanbidders, dien zy zonder

voorkeus beminden , en van wien zy zonder naar -

yver bemind werden ; anderen hielden zich by ééne
verovering (f) , en verwierven, door dezen fchyn van
geregeldheid , de oplettendheid en den lof van dat ge i
maklyke Gemeen, het geen eenti grootti verdienfte vond
in haare trouw aan onwettige verbintenisfen.
„ PERict s , een ooggetuigen van deze misbruiken,
nam Beene proef van verbetering. Hoe ftrenger by was
in zyne eigene , te meer legde by zich toe op het be
derf der Jltheenfche, Zeden, welke by geheel en al ver.
wyfde door zyne veelvuldige Feesten en Spelen (+),
„ De vermaarde ASPASIA, te Miletc in sonic gebooren,
bevorderde de oogmerken van PERICLLS , wiens meeste
bezat op-resfnchtgozyvrlendswa.Z
hem zulk een vermogen, dat men haar befchuldigt, vaii
meer dan eens den oorlog verwekt te hebben, om haare
perfoonlyke beledigingen íe wreeken (§). Zy beftond
een gezelfchap Hofdames op te richten, wier bevalligheden en gunden de jonge Atheners (**) moesten verbinden
aan derzelver oprichtíter. Eemge Jaaren vroeger was de
ganfche Stad, opgekomen tegen het bloote denkbeeld van
zulk een ontwerp : en by deszelfs uitvoering liet zy
slechts eenig gemor hooren. De Blyfpeldichters fpaarden

*) 14then. L. 13, p. 569.
t) TERENT . in f-Ieaut. Aft. 2. Seen. 3.
(+) PLU . in Pericl. p. i58.
§) ARISTOPH . in Acharn. A&. 2. Sc. 5.
^

Perici. p. 165 & 168.
(**) Pr.ur. ibid. p.• 165.

V. 527. PLUT. in
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den ASPASIA niet (*) , maar niet te min zag zy het
beste gezelfèhap van Athe,ien aan haar huis.
„ PERICLES leende gezag aan de ongebondenheid,
ASPASIA breidde ze meer en nicer uit , ALCIBIADES
maakte ze beminnelyk : zyn leeven is gefchandvlekt door
allerleie ongeregeldheden, maar dezelven gingen gepaard
met zoo veele fchitterende hoedanigheden, en waren zoo
vaak vermengd met edele bedryven , dat het algemeen
oordeel geene uitfpraak wist te doen (t). En hoe kon
wen ook de verleiding van een gif wederftaan, het geen
de Bevalligheden zelve fchecnen aan te bieden? Hoe kon
tien eengin mensch veroordeelen, eren niets ontbrak om
te behaagen , en tevens niets om te verleiden ; die de
minf e aanf'ootlykheden herflelde door de trefl'endfle oplet
veel min misflagen scheen te begaan, dan ze-tendh,
zich te laates ontglippen ? Men gewende zich die allen te
plaatzen onder die jeugdige fouten , welke met den loop
der Jaaren verdwynen (4), en , wyl de infchiklykheid
Foor de ondeugd cone zamenzweering tegen de deugd is ,
werd de geheeic Natie, eenige weinige Burgers, die aait
de oude grondregelen gehecht bleeven (f), uitgezonderd,
door de bevalligheden van ALCIBIADES verleid, en medeplichtig aan zyne losbandigheden , welken zy, na het
veelvuldig verfchoonen, eindelyk verdedigde.
„ De jonge JItheners hielden hunne oogen op dit gevaarlyke voorbeeld, en deszelfs Schoonheid niet kunnende volgen , meenden zy naar hetzelve te gelyken , door
'er de gebreken niet flechts van naar te volgen, maar
zelfs te overdryven. Zy werden beuzelaars, om dat by
los was; onbcfchaamd, om dat by flout was; vertreders
der Wetten, om dat by zich aan de Zeden niet bekreunde. Zommigen, die zoo ryk niet waren als by , maar
even verkwistend, voerden eenen Staat, die hun belachlyk (**), en hun gezin ongelukkig, maakte. Deeze ongeregeldheden planteden zy op hunne Afftammelingen
voort, en alzoo duurde de invloed van ALCIBIADES nog
lang na zynen dood."
-

Vier

(*) GRATIN,

EUpoI. ap. reer. p. 165.

(t! PLUT. in Alcib. p. t 99.
(1) Id. ibid.
(\ Id. p. 198.
(**) ARlsrorfl. in Nub. Scen.
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Vier nette Kaarten, door BARBIE DU- BOCAGE , naar
de beste en nieuwfte Waarneenlingen, ontworpen, en door
C. VAN BAARSEL gegraveerd, helderen de Gefchiedenisfen, in dit Deel voorgedragen, op: zy behelzen. I. Griclrcrid en deszelfs Eilanden. 2. Aftekening der Tliermoyden, by den inval van xErexES. 3. Schets van den Zeeflczg by
. en 4. Schets van den VeldJdag van
Platte. Van de Vertaaling behoeven wy niets tot
aa.npryzing te zeggen, daar dezelve in zeer goede han
STUART, gevallen is.
-den,ivaErw.

Slamis,

l /lgazysi van Gefchiedenisfen, Romans en Ver/zaaien. IIIde, If/dc
de Deel. Met Plaaten. Te Rotterdam, by J. Meyer. In
gr. 8vo., Jamen 1275 bl.
,1

eeze drie Deelen , (van de twee voorgaande is verflag
D
gedaan in onze Letteroefeni gen voor 1792, N. 440.) be.
helzen de volgende Gefchiedenisfen:
I-h lyks-Tafreelen.
bet Tove;Jlot, of de Gefchiedenis van den Graaf Tunger.
,De Indiaanfche llut.
De Bouwval, of Gefchiedenis van de Marquifin van Mazzini,
Menzikof, of de Ballingen.
,liet Kofertje.
.Alexis, of het Huisje in 't Bosch.

De algemeene Aanmerkingen by de aankondiging der twee
eerste Deelen van dit Werk , blyven in haare volle kragt ;,
weshalven wy 't niet noodig oordeelen die te herhaalen. Wy
zullen daarom van de in deeze drie Deelen voorkomende Stukken alleen Benig verlag geeven. — Het eertte, genaamd Huw.
lyks-Tafreelen, bevat twee Hoogduitfehe Gefchiedenisfen; Geval.
let, die daaglyksch, in 't gemeen leven, maar al te veel voor
behelzen alzo niet veel byzonders; echter laat zich-komen:zy
dit Stukje met vermaak , althans zonder verveeling , leezen,
om dat de Schryver zyn verhaal op eenen geheel vrolyken ,
zelfs grappigen , trant voordraagt. 't welk zekerlyk veelen Leezeren behaagen zal. liet To ver/lot, of de Gefchiedenis van
desz Graaf Tunger. In den ryrel van dit Verhaal had het laattie
het eerde moeten zyn,alzo de Gefchiedenis van den Graaf ver
weg het grootte gedeelte van hetzelve beflaat,en de Historie-re
van het Toverflot in eenige weinige bladzyden begreepen is.
De Gefchiedenis van den Graaf Tvr%zR levert een bgricht op
van
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van een zeer braaf, maar zonderling, man, die, fchoon by de

beste oogmerken had, zich door zyne eigene grilligheid veele

onaangenaamheden berokkende, en van de ondankbaarheid van
zyne door hem beweldaadigde medemenfchen veele teieurflel.
Tingen en verongelykingen miest ondergaan. De Historie van
het Toverflot is zeer romanesk, en niet vry van onwáarfchyr^.
lykheden ; de eenige verdiet lle van dit Stuk beflaat alleen
daar in, (zo dit verdienfle kan heeten) dat de nieuwsgierigheid
van den Leezer yslyk op de pynbank gelegd en gerekt word.
De Indiaanfthe Hut heeft veel dat naar eene Satyre gelykt, op een, uit Engeland afgevaardigd, Gezelfchap, naar 't
Oosten, tot het doen van Ontdekkingen, de Geleerdheid en
Letterkunde betreffende. By eenen Paria, een man uit de
meest veragte Kaste by de Braminen, vind de reizende Wysgeer, in het zoeken naar waarheid en geluk, veel meer , dan
by door alle zyne geleerde Onderzoekingen had kunnen opdoen.
Iiet refultaat van de opmerkingen des Engelfchen Philofoophs
is : „ Men moet de waarheid zoeken met een opregt hart; zy
is enkel in de Natuur te vinden: en men moet haar niet data
aan regtfchaapen lieden mededeelen. " Of deeze GrondftefTingen altyd, en in allen deele, doorgaan, willen wy onzen Lee•
zer gaarne lasten beflisfen, De Bouwval, of Gefchièdenis van de Marquiffn van Mazzini, is eene Vertelling, waarin
men, volgends het (lot derzelve, voorheeft aan te toonen: „ dat
by, die Iteeds der Leugd getrouw blyft, te midden der wree4Sle rampen, niets anders, dan fegts eene beproeving, ondervindt;
en dat deeze beproeving, wanneer wy dezelve, eenmaal , op
de regte wyze hebben doorgetlaan , ons eene allerzekerfle

aanfpreak op de belooningen van onzen Schepper geeven kan."
Een uitmuntende Stelregel in de daad ! maar wy twyfelen
zeer, of het wel bereikt kan worden door het Verhaal voorbanden, dat van top tot teen geheel Roman isr, en krielt vas
de onnatuurlykf}e en tegen alle mogelyke waarfchynlykheid
aanloopende Gebeurenisfen. Jammer is het, dat de Schryver
zyn talent om . te fchryven gebezigd heeft tot het opeen
niet tot het voordraa.-hopenvatsbrVdichzeln,
gen van meer natuurlyke eta dus meer regtflreeksch leerzaame
Gevallen. Van beter alloy is daarom Menzikof, of de Bal
uit het begin deezer Eeuwe.-linge,RusfchGiedn
Hoewel ook hierin fchildering€n, die als bycieraadjen mogen
aangemerkt worden, voorkomen, loopt nochthans alles natuur
af, en de door tegenfpoeden gelouterde , en tot ver--lyk
hevener werkzaamheden opgeleide , perfonaadjen wordetr
hier (preekende ingevoerd , (want het Verhaal is meest
by wyze van Samenfpraaken ingericht) en deden elkander de
uitmuntendfle lesfen mede; weshalven wy erkennen, dat, uit
de in deezen bundel vervatte Vertellingen, deeze ons het
best van allen voldaan heeft. Het Koffertje, een Franck
Yes-
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Herhaal , hebben wy ook elders geleezen, onder den tytel van
Korten ha (*, . Het behaagt ons mede zeer wel, om dat het vol
voldoet aan de leering, die by 't lot uit het Verhaal-kotne
getrokken word; dat, „•zonder het volledigst en innigst vettrouwen, welke geene agterhoudenheid toelaat, 'er geene on-

wankelbaare rchting, zelfs voor de welvereenigdie harten, te
vinden zy." filexis, of het Huisje in 't Bosch, een Fran.

fche Romax , is flegts voor een gedeelte in he vyfde Deel
oopgegeeven , waar van het vervolg in het volgende zesde
Deel beloofd word, zo dat men van dit Magazyn nog meer te
wagten heeft. Wy zeggen dus van dit gedeelte des Romani
alleen , dat liet begin niet onbehaaglyk is, en dat, zo het ove•
rige daarmede overeenftemt , dit Verhaal onder de leerzaam;.
eene plaats verdient.
(*) Zie 41g. Thad. Letterooi. voor `7)4• flu 417w'-, bl. 4'4, e!!z.

Zeïr en Zulica, of Taitiaanfcke Brieven , door Mevrouw VA^a
MONBART, naar het Franse/t. Met Plaaten. Te zlrstfterdam,
by G. Roos. In gr. 8vo. 219 bi.
eertitel van de Schryffier deezer Brieven wyst reeds een

e
vroeger tydperk van Frankryk's Zeden en Gewoonten aan,
D
dan het geen wy in laater dagen aldaar gekenmerkt zien.

Een door de Natuur gebeelde , van alle kunstmaatige verlei
onkundige, Taitiaan, met de veyere, doch onfchuldige,-dinge
denkbeelden zyner opvoeding vervulde Zuidlander , word in
Frankryk verplaatst, en daar het doelwit van minzieke Fran.
fche Vrouwen van aanzien; het voorwerp der minnenyd, en
daar uit voortgevloeide treeken, ja geweldenaryen, die by en
zyne beminde Landgenoote moest doorflaan. -- Wy zouden byna niet weeten, hoe men zyne eigene Natie meer fchandelyk zoude kunnen affchilderen, dan de Franfche hier gedaan
word. Dan de menschliefde gebied ons hier te zeggen: Dart

de Party aan 't monf1er niet voldoet.
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LETTER- OEFENINGEN.
Het Boek ,lob, uit liet Hebreeuwsch vertaald, met danwerkingen , door HENRIK ALBERT SCHULTENS , na
deszelfs dood uitgegeven en voltooid, door HERMAN
MUNTINGHE. Te AnmJlerdàm, by J. Allart, 1794. In
gr. 8vo, in alles 458 bl.

noodig of nutndien de tusfchenkonist eens
tig zy, tot aanpryzinge van dit Werk, by alle hoogIfchatters
van den Bybel , by alle kenners én vereerders;,
Aecenlents

met natime, van het verhevene en fraaije der aloude
Oosterfché Dichtkunde, heeft hy géene, andere taak te
verrigten dan eenvoudig te. melden, dat sct#u Tl NS
hier aanbiedt eene Overzetting. en Verklaaring van het
boek ,lob, door hein ondernomen en voor een groot_ gedeelte volvoerd , en 't geen zyn bitter betreurd vroeg
fterven ongedaan hadt gelaateh door MUNTINGHE aanngevuld. Elk kenner van Oósterfche geleerdheid kent en
tewondert die heide naarken, als twee Orakelen in het
Genieenebest der Letterkunde: Meer behoeven wy niet
te zeggen , oth dit Werk gretig te doen gezogt. wórdei
by alle daartoe bevoegde Lezers. Omtrent de wyze
van uitvoeringe en bthandelingé gaan wy 't een en an
der voordraagen.
In dé Voorrede berige ons , de Hoogl. MUNTINGHE 3
hoe hy tot de uitgave hadt beflooten, deels uit hoogagting voor de uitmuntende begaafdheden van zynen zaligen Vriend , en uit overtuiging van liet . nut van deszelfs arbeid voor het Algemeen ; deels door het berigt
der Weduwe, dat de Ovérléedene op zyn doodbedde
hadt begeerd, dat; zo ren ooit tot de voltooijing eli uitgave bepoot 't eèn én ander aan MUNTINGHr, moest
worden opgedraagen. SCHULTEtvs hadt zyne, taak bezonnen roet Iíoofdfl. III, oni dat by de twee eenes
Hoofdifuikken , gelyk ook de tien laatf'e Verzen van
Hoofdli. XLII, als byvoegzels van cent laatere hand
befchouwde. Ten tyde zyns overlydens was hy gevordrj
Bb
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derd tot aan Hoofdfl. XXIX. Tusfchen de twee aangeweezene grenzen bepaalt zich dus de arbeid van SCHULTENS; alle het overige is door MUNTINGHE, niet een allergelukkigften uitflag, aangevuld: zo dat niemand , voor
niet onderrigt, van eene tweederleie hand-afdeswgn
eenig vermoeden zoude hebben. SCHULTENS fchreef
zyne A timerkingen niet voor eigenlyk dus genoemde
Geleerden, maar cen behoeve van de zulken zyner Landgenooten, die, der oorfpronklyke taaie onkundig, nogthans
dit Gedenkftuk der gryze Oudheid hoog waardeeren. Ten
dienfte van taalkundige Leezers plaatite MUNTINGHE aan
den voet des Werks een Aanhangzel van taal- en. oor
Aanmerkingen , behelzende eerie aanwyzing-delkunig
van de gronden der nieuwe Uitleggingen , of der. v ;rfchillende Leezingen , welke in de Overzetting gevolgd
zyn. De zulken, voor wien dit Aanhangzel is beftemct,
zullen 's Mans arbeid in dank aanneemen en gebruiken ,
en in de gedagte , welke zy, uit voorgaande Schriften ,
aangaande zyne uitgebreide Oosterfche geleerdheid en
gezond verfland hadden opgevat , nog meer bevestigd
worden.
Het Werk wordt voorafgegaan van eene Inleiddin , door
SCHULTENS in 't Latyn opgefteld, en onder MtIJNTiNGHJ's opzigt vertaald. De Schryver verklaart zich aldaar
voor de gedagte, welke het boek fob voor het oudfle
van alle gewyde gedenkt}ukken aanziet; wordende dceze
hooge oudheid door de f praak én den flyl zo duidelyk gekenmerkt, ,, dat men het byna voor ongelooflyk zou hou,, den, dat 'er geweest zyn, die hetzelve verfchooven
„ hebben tot na liet tydperk der Babylonifche gevangenis. Voorzeker (zegt SCHULTENS met reden) men benis.
,, hoeft geene groote oefening in de Hebreeuwfche Dicht., kunde, . om het oneindig onderfcheid te kennen , het
welk verfchil van tyden in dezelve te weeg gebragt
„ heeft ; en het is inzonderheid klaarblyklyk, dat eene
zo hooge kracht van vernuft, zulk eene verhevenheid
„ van gedachten , zulk eene verwonderlyke fchoonheid
„ van gezegdens, en zo veele andere verftands- en ziels„ bekwaamheden , als 'er in dezen Dichter boven an„ dere uitblinken, gansch niet voegen in die latere ty.
den, die op de Babylonifche gevangenis gevolgd zyn,
in welke, wegens 's Volks rampvollen toeftand , ge„ leerdheid en verftands oefening, in 't byzonder het
Dichtvermogen, onderdrukt werden, ja byna geheel
,,ver-
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„ verloren gingen." Voorts geeft SCFIULTENS reden,
waarom hy de Voor- en Naarede , Hoofdit. I, II, en
Hoofdil. XLII: 7-17, als het byvoegzel van eene laatere
hand befchouwt. ' Zie hier eene hoofdreden: „ De by,, zondere vertooning, waarin God verbeeld wordt als op
„ de rechtplaats zittende om het recht te wyzen , om„ ringd door eene groote lyfwagt van hemelbewon„ nors, en de Satan wordt ingevoerd als een achterdogtig nafpoorer en aanbrenger van verborgen misdaaden,
wien vervolgens door Jehova gelast wordt, om Job, ter
beproeving van zyne Randvastigheid en deugd, met zwaa..
re onheilen te plagen, zo hy hem flechts het leven fpa„ re; zulk eene verzinning, zeg ik, waarvan geen (poor
„ is in de oudfte gedenkílukken; vooral ook de uitdruk„ kelyke zending des Satans, welk wezen in de boeken,
„ voor de Babylonifche gevangenis gefchreeven, niet voor.
„ komt, vertoont een klaar merk van later tyd, en is ge,, heel en al naar derzelver geest ingericht." Van het zelfde
gevoelen was ook de Grootvader van onzen Schryver, de
vereeuwigde A. SCHULTENS, welke, „ wegens geene, 'n
reden, deeze in ongebonden Historieftyl gefchree--„Jer
„ ven Voor- en Narede , voor ingevlochten Stukken
fcheen te houden, dan om dat hy derzelver groot verfchil van ftyl niet het overige gedeelte van het boek
zag." Wie de Schryver of ic ter geweest zy, durft
SCHULTENS niet bepaalen. Mozes kan hy daar voor niet
erkennen , van wegen het onderfcheiden dichterlyk ka
rakter en den verfchillenden ftyl van Mozes en van dit
boek. „ Men zal (zegt SCHOLTENS) in de gedichten
.., van Mofes geenzins eenen Dichter als van dit boek
„ kunnen ontdekken. Beider poëzie is zeker uitnemend, en
„ in haar foort volmaakt; maar dat Mofes de Maaker is
„ van beide, zal ik niet eer gelooven , dan wanneer ik
zal kunnen overtuigd worden, dat de £néis door Ho„ RATIUS en de Oden van HORATIUS door VIP GÍLIUS
„ kunnen opgefteld zyn." Of, intusfchen, liet verhaalde
omtrent job een fabel of Bene waare gebeurtenis zy laat
scHULTENS onbeflist; vergenoegende hy zich neet de aan
doel des gedichts, hier op-wyzingvahetlm
Wederkomende: „ 't Kan den goeden in dit leven kwalyk
„ gaan: zo dit gebeurt, laat God het om wvze redenen
„ toe; doch die zo verborgen zyn, dat geen fterveling ze
,, bevatten kan, nog doorzoeken moet."
Thans gaan wy, uit het Werk welf, 't een en ander
tea
B b c,
;
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ter proeve voordraagen. Van de bekende plaats, Hoofdfa,
XIX: I-28, vinden wy hier deeze Vertaaling:
si. „ Erbarmd u, erbarmd u myner, gy, myne Vrienden!
„ Want Gods hand heeft my geweldig getroffen.
22. „ Waarom vervolgt gy my, even als God,
„ En knaagt onverzadelyk aan myn vleesch.
.3. „ Ach wierden nu myne woorden befchreven !
„ Wierden zy opgetekend in een boek!
24. „ Met Gene yzere griffie en met lood
„ In Bene rotfe gehouwen tot een eeuwig gedenk

,

teken.

^5. „ Ja waarlyk ik weet: hy leeft, myn Verlosfer!
Hy zal zich eindelyk opmaken ter befcherming
van dit Plof.
6. „ Nadat my deze myne huid geheel zal doorboord

„ zyn;

Echter zal ik God met dit myn lichaam aanfchou,, wen.
f17. „ Hem zal ik aanfchouwen, als mynen Vriend;
,; Myne oogen zullen hem zien, doch niet als een'
„ vyand.
Hier naar fmacht myn binnenfle ingewand va.'
verlangen.
a$. „ Dan zult gy zeggen: Daarom vervolgden wy hem?
,s Dan zal de grond der zaak in my ontdekt zy=.n.
In eene uitvoerige Aznteekening geeft SCHULTENS reden,
om welke hy zich, „ na een langduurig en geheel onparty„ dig onderzoek deezer moeilyke plaats, met het meest aangenomen gevoelen tot nog toe niet kon vereenigen, en
dezelve betrekkelyk maken tot de bewustheid van een
toekomend leven." Wy wyzen den onpartydigen Leezer

tot de beoordeeling der aangevoerde redenen; welke, on.
zes oordeels , het fluk beflisfen.
Hoofdft. XIV: 13, 14 en i5, worden aldus overgezet:

13. „ Ach dat Gy my onder de dooden wildet verteken?
„ En my verbergen, tot dat Uwe toorn bedaard was?
„ Dat Gy my eenen tyd fteldet, en dan weer niyner

gedacht!

14. „ Zal een man, die gefrorven is, wederom leven?
Dan bleef ik, niet geduld,in mynen zorglyken post..
, Steeds hopen op het aandagen myner vernieuwing;
15.
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iS, „ Wanneer Gy zelve naar uw fchepfel verlangende,
„ My ter verantwoording voor U zoudt roepen."
Zie hier , wat SCHUZ,TENS, ter ophelderirge van deeze
plaats , in verband met liet voorgaande , aanmerke :
Vs. 13. Doorgaans (dus ichryft hy) heeft Job een
, zeer fterk vertrouwen , dat God hein nog in dit leven
„ uit zynen akeligen toeftand verlosfèn, en dus eene open„ lyke verklaring zyner onfcht}ld geven zou.
Somtyds
echter wordt by hopeloos tit aanmerking van de kort„ 1londigheid , erg den fnellen ylugt dues levens, waar„ door hy vreest, dat de tyd zyner redding voorby zal
gaan, Uit zulk eene aandoening zyner ziele , fchynt
my deze plaats verklaard te moeten worden. Het leven
„ van den mensch wordt als een Eilel vlietende ftroonr
voortgedreven, en verdwynt, gelyk een uitgedroogde
beek. Dus loopt ook myn leven ten einde , zonder
,, eenig vooruitzicht op het onderzoek myner zaak, veel
minder op vryfpraak. Heeft dan, ó God, uwe toorn
meer tyd tot bedaren nodig, dan myn kort leven toe„ laat ; welaan verberg niy zolang in het doodenryk ,
die plaats van Itille rust, tot dat gy niyne zaak onpar99 tydig genoeg beoordeelen kunt. Bepaal my eenen tyd,
,, en laat my dan wederkomen om ons geding af te doen."
Van Profesfor MuNTINGRE's Vertaalinge en Ophelderinge zullen wy nu nog een fraai aanvoeren. De Overzetring der vermaarde plaatze, Hoofdí}. XXXIII: 23, 24,
luidt aldus:
„ Doch heeft hy een' Godsgezant tot zynen vriend,
Een' hemelbode, uit duizenden Benen,
Die hem van zynen plicht onderwyst;
24. „ Dan erbarmt God zich zyner, en 1preekt:
„ Beveyd hem, dat hy niet dale in het graf;
Zyn losgeld heb ik ontvangen."

2 -.

Naa de reden van zyne Vertaalinge te hebben gegeven
„ Dan wie moeten wy, vraagt by, door deezen Gezant
ter deezer plaatfe verftaan? Dit te bepaalen, zegt hy,
;, is zeer moeilyk. Het is bekend , gaat MUNTINGHF,
, voort, dat veele Godgeleerden en Uitleggers hier den„ ken aan den Heer Jefus Christus, die de Wereld door
het losgeld, dat hy voor dezelve b4taald heeft, van
, den dood en van alle 'rrraffe der zonde bevrydt. De
Bb 3
„ fpreek.
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fpreekwyzen zelve fcheenen tot die opvatting eenige
aanleiding te geven, als vry wel overeenkomende reet
eenige uitdrukkingen, waardoor elders de verlosfing des
„ menschdoms door Jefus Christus befchreven wordt,
D;.n (vervolgt MUNTINGHE) hoezeer ik deeze gelykheid dier fpreekwyzen gevoele; hoezeer ik ook niet be„ hore tot het getal der geetien, die met opzet alle aan„ duidingen van den Mesfias uit de fchriften van het Oud
„ Verbond wegverklaaren, kan ik echter, na een bedaard
,, en onpartydig onderzoek, myne toeftemming aan deeze
„ uitlegging niet geven : immers vooreerst komt het my
„ zeer vreemd voor, dat Elihu Job reeds op den Verlos„ fer van het menschdom zou wyzen, en dat men echter
„ in de rede van God zelven, Hoofdd. XXXVIII—XLII,
„ niets van denzelven vinden zou. Men zal toch niet
„ kunnen zeggen, dat het onderwys van Elihu volmaak„ ter is geweest, dan dat van God zelven. Zelf de na,, tuurlyke orde van dit Dichtftuk zou zulks niet gedogen. Hier by komt ten tweeden dat wy dergelyke
fpreekwyzen wel in het Nieuw Verbond, maar geen,, zins in die fchriften aantreffen, die het naast in tyd by
„ dit boek komen, noch ook in dit boek zelve. Linade„ lyk wordt hier niet gefproken van de eeuwige verbs,, fing door Jefus Christus, maar alleen van de tydlyke
uitredding uit eene doodlyke ziekte, gelyk uit liet geheck beloop, vooral uit vers .7, enz. duidel,,•lz blykt."
De oordeelkundige Hoogl. oppert vervolgens drie onderfcheidene uitleggingen , aan welker voordragt by deeze
algemeene aanmerking kegt, met welke wy onze Receiifie
zullen befuiten „ Welke uitlegging, (der drie gemei„ den naamlyk,) men kiezen moge, men kan deeze woorden geenzins als een bewys voor eenig leerftuk aanmer„ ken; naardien Elihu hier voorkomt als een man, die,
„ wel verre van door Gods geest gedreven en onfeilbaar
„ te zyn, werkelyk zyne dwalingen had: gelyk men over
het geheel met het aanvoeren van bew.vyzen uit de gefprek„ ken van job en zyne Vrienden, die dikwyls zeer grof
dwalen, en, volgens het ontwerp van dit boek, dwalen
moeten , zeer voorzichtig zyn moet. Ik voor my
„ (befluit MUNTINGHE) zou zelfs zwaarigheid maken,
om regelrecht iets uit dit boek te bewyzen , behal„ ven uit de rede van God, Hoofdd. XXXVIII— X1,II;
,., terwyl ik uit de overige gefprekken Rechts dat geen
„ voor
,

,
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voor een bewys voor deeze of geene leer zou Ia, ten gelden, hetgeen met andere onfaalbaare uitfpraken
van de Heilige Schrift overeenftemt."
Handleiding, ter bevordering van het nuttig leezen des
,6ybels ; door JOH. GEORG ROSENMUL.LER. Uit hei

Hoogduitsch. Te dinflerdam , by Westing en van tier
Hey, 1794. In gr. 8vo. iiz bl. Dc hoorrede 31 hl.
de kundigheden vair allerlei aart thans sneer
algemeen, dan in vroegere dagen, onder de Christeoewel
nen zyn verfprerd, is het, nogthans, by ons ee11e uitge•
maakte waarheid, dat de hedendaa fchen, in 't geen men
Bybelkennis noemt, by de Voorouders meikelyk ten later
zyn. Over de oorzaal:en van dit verfchynzel zullen wy
hier niet uitweiden; wy gelooven dat de kundige Ver
aangekondigde Verhandelinge van ROSr,NMUL--talerd
LER daar omtrent vry naauwkeurig het doel zal geta•offen hebben , in zyne Voorrede, welker leezing wy wel
in goeden gemoede durven aanpryzen , met verzekering
van genoegzaame vergelding voor gedaane moeite:'terwyl
wy liet tevens met dien Burger eens zyn, dat de bewerk
hulpmiddelen, tot het ver -fi:elgndrvoae
niet weinig zouden toedraagen. Wy-ílandveByb,
hoopen, ten nutte voor het Algemeen, dat by gelukkig
moge flaagen in de bewerking der aangekondigde Har^dleiding voor Christenen, die de openbaare Godsdienstoefe^iing met nut en fiichting villen bysvoonen. Van wegen
de onkunde, welke by veelen plaats heeft, zou zulk eene
Verhandeling geen gering voordeel , bv de groote GeIneente, kunnen aanbrengen. Wat het Werk zelve aang aat, naa alvoorens eenige algemeene regelen , die by
het leezen van den Bybel tot figtinge moeten in agt genomen worden , treedt ROSENMULLER in eenige byzonderheden; meldende afzonderlyk, waarop men in het leezen deels van het Oude, deels van het Nieuwe, Verbond
hebbe te letten ; doende , ten befluite , eene aanwyzing
tot een rechtmaatig en heilzaam gebruik maaken van het
woord van God, begreepen in den Bybel. Zie hier de
vier algemeene regels , tot het tigtelyk - leezen der gewyde Schriften, voorgedraagen. „ Men onderfcheide
„ zorgvuldig het Godlyk onderwys, hetwelk in den By„ bel voorkomt, van alles, wat met het wezenlyke van
Bb 4„den
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„ den Godsdienst in geen eigenlyk verband ftaat.'
„ Men leeze de verfchillende boeken des Bybels niet irk
eene onäfgebrooken rye achter elkander door, mad
men neeme hier by eene verttandige keuze in acht." —
„ Men leèzc de verfchillende boeken van den Bybel in
„ dier voege, dat men 'er geduurig by in het oog boude
de taal , de denkwyze ei zeden van die men fchen,
vooi welken zy het naast gefchreèven zyn."
,, Men leeze de enkelde plaatzen en uitfpraaken van den
, Bybel altyd in derzelver famenhang met `het geen 'er
, vooraf gaat''of op volgt?' ROSENIVULLÉ.R ontvouwt en
verklaart deeze Regels ; Voorbeelden aanvoerende, om
de n" odzaaklykheid , tot het rechte verftand , van den
Bybe1; en alzo tot het wegdraagen van eiut en , ftigting
flit het geleezerie , aan te toonen. Niet ertmftig genoeg
hunnen wy deeze Handleiding aanpryzen , vooral ook aan
zodanige huisgezinnen, in welke de heilzaame gewoonte
van liet leezei van den Bybel nog in billyk waarde ets
hoogagting wordt gehouden.
-

-

,le Levens -GeJchiedenis van 7ezu.s, niet o1•ertollsg, may-,
van aangelegenheid, ter overtuiging van de wraalfer ;
des Christelyken Godsdienst; en ter zedelyke verb. teriti
van het Menschdom. Te Haarlem, by A. L,00sjcs, Pz..

1794. In ` gr. 8vo. 72 bl,

goeder hand zyn wy onderrigt , dat de Opi}eller
Vandeëzer
Vethandelinge is, de Eerw
. WILLEM BRUIN,

Leeraar der Doopsgezinden te Westzaan. 't Kan, naar
ons ` vermoeden , uit geen ander beginzel ; dan dat van ze .
digheid , ontítaan zvn , dat by zynen naam heeft ver
naam noemen wy,, om hem, voor 't-2wegn.Zy
geen' hy'is,` by de waerel'd te doen bekend worden: een
betèdeneerd en verftandig hoogl^hatte van den Geopenbaarden Godsdienst, en als bevoegd , om dien Godsdienst, zo als dezelve in de Verhaalen, betreffende JEZUS
C!-IRisTUS, wordt voorgedraagen, by de onpartydigert in
een aaimeemelyk licht voor te dellen. Regelrecht, zo,
als elé Eerw. nRvlri; in het Voorberigt, Zich uitdrukt, is,
zyn gefehryf" aangekant tegen zodanige „ gefchriftcn,
;; aarin de Levensgefchiedenis , of de daar in voorko^, mende zonderlinge voorvallen; niet hoog gewaardeerd,
en ten ntinfle voor het meestgeoefende en verlic}^ittie
Ve
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gedeelte der menfchen , als van geen aangelegenheid,
ter hunner overtuiging van de Waarheden des Christelyken Godsdienst , befchouwd wo rden." Diensvolgens is .'s Mans Illerloflykst „ oogmerk met het gemeen, maken, de hoogachting voor Juzus Levensgeièhiedenis
en Godsdienst aantekweeken, ter bevordering van waarheid en deugd." Nog iets zullen wy uit het Voorberigt ovcrfchryven, als her dienfligst middel om de waare
bedoeling deezer Verhandelinge , en het nut, welk uit
Bene onpartydige leezing daar van kan getroki;en worlen , kort en - duidelyk te doen opmerken. „ Dewyl
(fchrvft de Leeraar- BRUIN) dit werkje niet is ingerigt,
g , om de geloofwaardigheid der Euangelifche Gefchie^e,; nis te b wyzen, tegen zulken die Jezus Godlyke Zending ontkennen ; maar alleen , om de aangelegenheid
en nuttigen invlQed der daar in voorkomende gebeur, tenisfen op dA gemoederen der menfchen, ter hunnet
,, overtuiging en zedelyke verbetering , ftaande te houden, tegen hun , die voorgeven , uit de voortrefiyk,; heid der door C RITUS geopenbaarde waarheden, vats
„ zyne Qodlyke Zending genoeg overtuigd te zyn ; zo
„ achte ik my veilig te kunnen bedienen, (gelyk ik, in„ zonderheid in het eerfte Hopfdduk, gedaan heb,) vatx
zodanige pnderitellingen, die, fchoon niet door de ver
werperf der Christelyke Openbaring , nogthans door-,
,., ieder Christen , nnyns bedunkens , toegeflaan moeten
„ worden, die, hoedanig hy ook over den perfoon vary
, JEZUS denkt , hem evenwel , in waarheid , als een
voortreflyk afgezant van God, eerbiedigt; en alles dat
door hem, fn door zyne Apostelen van zynent wege
„ geleerd is els waara dg en van een Godlyken oor„ fprong beschouwt."
Zyne opgenomene taal volvoert de geagte BRUIN in
drie Hoof`ddeelen. Naa eenige voorafgaande aanmerkingen, ontvouwt hy, in het Eerfee Hoofdffuk, de onder
betrekking der Levensgefchiedenis van JEZUS met-linge
de door hem geopenbaarde Waarheden. Dit doet hy
deels, door het aanwyzen van dit verband der lotgevallen
met die waarheden; deels, door nader te doen blyken,
lhet oogmerk van God met JEZUS daaden en lotgevallen
beoogd, en het gebruik, welk JEZUS en zyne Apostelen
daar van gemaakt hebben. In het Tweede Hoofdfluk handelt BRUIN over de nuttigheid der Levens efchiedenis
van JEzus, en de gefchiktheid van het Euangelium door
Bb 5
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dezelve , naar de ze delyke behoefte der menfchen , za
van meer als min geoeffenden , in den vroegfFen , en in
den tegenwoordigen tyd, tot hunne overtuiging en zedeA
tyke verbetering. Het laatftc Hoofdfluk loopt over liet
zedelyk nadeel, welk liet in onbruik brengen van het onderzoeken en eerbiedi-en der Levensgefchicdenis van Jr;zus ten gevolge zoude hebben, Het gefèhrift loopt af
met een ernfl:ig Befluit, welk de agtenswaardige BRUIN,
uit de overtuiging des gemoeds, niet deeze woorden cindigt : „ En, waarlyk , zo wy onze gelukzaligheid ter
„ harte nemen, en ten dien einde, in waaren ernst, onze
overtuiging en zedelyke verbetering bevorderen willen,
,, zo veel ons inooglyk is; dan zullen wy, ''t zy tot liet
min - of nicer verlichtste gedeelte des Menschdoms be,, hoorende, ons 'er zeker wel by bevinden, als wy de
„ waarheden van jezus Godsdienst {feeds met zyile Le,, vensgefchiedems in verband befchouwcn , zo als de„ zelve in het Euangelium voorkomen ; en dr, vrogtge„ volgen daar van zullen omes, by ondervinding, leeres,
„ dat de Euangeli %he bedeeling door jezus CHRISTUS,,
ter verbetering van liet Menschdom, in alle opzigten
de Godlyke Wysheid waardig , en. dat JEZUS, zo wet
door zone daaden en lotgevallen, als door de Leer
„ welke by geopenbaard en verkondigd heeft,, onze Lccr„ aar, onze Weldoener, en Zaligmaker is." Met volle
ruimte kunnen wy dit nuttig boekje der herhaalde leezinge van alle waarhcidzoekers aanpryzen.
*

Leerrede. over den overgang van de Overheerfchirng tot
de L'ryheid, in Nederland, uitgefproken in .de Friste-.
iyke Gemeente vim T e55dden, den 25 • anuary 1795, het
eerie jaar der Nederland/die l7 yheid, naar aanleiding van PAULUS eden Brief aan die van Korinthen,
het 5de Hoofdlak, het laat/t e gedeelte van het t7de
Vers. Het oude is voorbygegaan : ziet, het is al nieuw geworden. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1795.,
In §r. 8vo. 32 bl.
oewel wy, voor ons zelven, den fteller deezer fraaie
Leerrede by gist ng meenen te kennen, durven wy,
egter, des niets met zekerheid bepaalen. Hy zy wie by
zy, een Man van oordeel en goed verftand, een getrouw
liefhebber van zyn Vaderland, heeft hier de pen gevoerd.
IN aa:
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Naar aanleiding der Textwoorden, ontvouwt by het verkeerde, wederregtelvlre en landverdervende, 't welk, vóór
de jonge}e Revolutie, in ons Staatsbeftuur hadt plaats
gehad. Daar tegen loopt by,, in den geest van opgetogene befpiegelinge, vooruit in die betere dagen, we!k ,
tints de verlosfing des deerlyk geschokten en wreed ge
Vaderlands, over deszelf bewooners zullen aan -trapen
Niet meer (fchryft de Redenaar, onder an--brekn.„
„ dere) zullen braafheid, verdienften, deugd, in het duis„ ter blyven, in vergetelheid begraven worden, of by liet
verheffen van Naare stemmen den kerker of de balling„ fchap te duchten hebben. Niet fineer zal de onwaar, dige, de domme boo.swigt , zo ydel van verftand als
onrein van hart, de losbandige deugdniet, de verwyfde
wellusteling, do vergulde dwaas zich in het bewind
dringen, om dat misfchien zyne voorouders,waar van
hem naauwlyks de naam geheu`t , verdienitelyke lie,, den geweest zyn; of liet blind geluk hem , zonder
„ eense verdieni?_en , rpet fchatten overhoopt heeft; of
om dat by gewetenloos genoeg geweest is , om , ter
„ bereiking zyner Staatzuchtige bedoelingen, derf mantel
van een Godsdienftig` genootfct)ap om te hangen ; of
„ omdat by zyne waarde als mensch heeft kunnen ver„ geten en in het stof kruipen, om op die hoogte ver„ beven te worden, van waar by op zyne beurt onkreuk„ baare trouw en braafheid op den nek kan trappen.
Neen ; zy zullen niet trieer zich vet mesten met de vruchten van den vlyt d er naarfhigen, in het zweet des aanfchyns gewonnen , en eerie grootfche vertooning maa.
ken niet het heilig eigendom van weduwen en wezen: zy zyn veroordeeld tot die duisternis , die ver„ achting, die vergeting , welke zy alleen verdienen.
„ Verdienften van het hart en van den geest zullen voort„ aan de plaatzen vervullen , die zy ontruimd hebben.
Zy zullen opgefpoord en gezocht worden, offchoon
„ zy, afkeerig van zich optedringen, zich in de fcha„ duw van nederigheid en befciheidenheid verfchuilen.
„ Zonder onderfcheiding van geboorte, rang, bezittingen
„ of godsdienftige gevoelens, zullen niet meer de voor,, fpraken van dwingelanden, maar alleen zuivere Vader„ landsliefde, onkreukbaare eerlykheid en de vereischte
„ bekwaamheid en talenten, de Benige aanbevelingen zyn
„ tot die posten van eere of voordeel, waar op zy bil„ Tyke aanfpraak kunnen maaken. En of dit nog geen
„ prik•
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„ prikkel genoeg ware, zullen zy hunne aanmoediging,
hunne beloonting vinden in de goedkeuring en toejui^
chino van den onzydigften regter, liet algemeen ge y , voelen."
1)e moeite des overfchryvens van deeze proeve oor
deelden wy verfchuldigd te zyn aan de waarde deezet
Kerkrede , welker gelhcele leezing niemand zich gal beklaagen.
Cardiphonia, derde Deel , of Vervolg van Gezneenzaame
Brieven, zynde deezen gefclireeven aan zyne Egtgenoote,
geduurcnde drie Reizen naar flfri :r , in de aaren
1750 tot 17,4, en by volgende afweezighcidt in Engeland,'
benevens éen kort Verhaal vara Naare luatjle Ziekte, en
Godvruchtig afflerven. Door JOHAN NEWTON, Predikant te Londen. Uit het Engelsch vertaald, door 1. VAN
WERK HOVEN, en uitgegeeven met eeg, hoorbericht, door
CORNELIS BREM. Te 1linf,?erdain, by M, de Bryn, 1794.
Met het Voorwerk, it gr. live. 494 bh
onderling en zeldzaam was de levensloop van den
Eerw. JOHAN NEWTON. Eerst bevelhebber van eert
schip, tot den Slaavenhandel dienende ; vervolgens opziener van het Tol-Kon,ptoir te Liverpool; en eindelyk
Leeraar te Olney. Eerst een perfoon van alle gevoel en
kennisfé van den Godsdienst ontbloot; naderhand niet
legts eetti geoèfend Godgeleerde, 'maar ook een "yverig
hetragter van gemoedelyke godsvrugt, null: een was
de perfoon, welke deeze -Priem. heeft gefchreeveh, allen
gerigt aan zyne `Huisvrouwe, zo als de Titel aanduidt.
Te zamen zyn ze hbnderd-een-en-twintig in getal. De
eerfte vyf en- dertig , door NEWTON gefchreeven terwyl
by over eenen Slaavenliaaler het' hevel ' voerde , 't
geen men niet zou verwagten, zyn van den meest belangryken inhoud. De overige, hoewel dé algemeene
karaktertrek van ftigtende gemoedelykheid ook dezelve is ingedrukt, loopen, meer clan de voorgaande, over
huislyke of byzondeec o,nf}andigheden. Van hier dat de
laatstgeme•den, door veelen,' niet éen vlugtig oog zullen
doorloopen worden; fchoon het tevens waarheid is, dat,
van wegen 's Mans ongemeené gefdhiktheid tot den Briefllyl, een fnipperuur aan het leezen van dezelve met genoegen zal beleed worden. De zulken 'onzer Leezeren, die
met de overige Schriften van den Eerw. NEWTON be-
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trend zyn, behoeven door ons niet onderrigt te worden,
aangaande zyne dsnkwyze en leiding van gedagtcn. Zy
weeten, dat by, overeenkonrílig niet de beginzels van JAN
1 ALVYN, ftreng regtzinnig was; en in 't byzonder tot
de gevoelens en leerwyze der zulken overhelde , welke
men in Engeland IWet/rorlisten noemt ; dat zyn zodanigen, welke niet het, dus genoemd, innig; Christendom
perk zyn ingenomen. Eene leevendige verbeeidirgskragt
kenmerkt allerwege zync hrie,ess. Eerre menigte aantnerkingen ontmoet men aldaar, welke neen in een ge meenzaam Onderhoud niet eene tedergeliefde Echtgenoote niet zou verwagt hebben: Doch het zyn juist
deeze aanmerkingen, welke dit Onderhoud tot de waarde
an een íligtelyk Huisboek verhef en en die ors gecne
zwaarigheid doen vinden , om het den zulken, die in
hunne leésure op het ernftige gefield zyn, aan te pryzen;
Om NEWTON's denkwyze by de Rukken eenigzins te
doen kennen, zullen wy, ginds en elders, eenige proeven
opzamelen. Uit dezelve zal blyken , dat zyn gemoede lyke ernst hem niet tot dweepzucht vervoerde, maar
door oordeel en gezondverftand geleid wierdt. Zyne
Huisvrouw, gelyk wy boven meldden, was de perfoone,
aan welke by zyne Brieven rigtte. Van zyne tedere liefde
tot dezelve, zie hier, uit veeleis 9 eene betuiging: ,,Ik vindc,"
fchryft hy, „zoo als SALOMON zegt, dat de liefde sterker
;, is dan de dood; want myne genegenheid tot u voert
;, dikwyls myne uitzichten tot aan geene zyde des grafs,
„ en verligt het denkbeeld dat wy hier eenmaal zullen
moeten fcheiden i door de hoop, van hierna weder ver,, eenigd te worden, in veel beteren pand. Daar zal onze
;, liefde gezuiverd en veredeld zyn; en de bewustheid ,
van onderling en voor altoos gelukkig te weezen; zal
, ons vervullen met eene vreugd, waar van wy thands
geen begrip kunnen hebben:" Aan deeze geliefde Wederhelft, zyne hoogagtinge voor de leere des Euangeliums
betuigende, fchr}yft by aldus: „ De Bybel leert ons, hor
,, wy den voorfpoed met den hoogalen finaak zullen ge„ nieten ; door eiken zegen aan te merken als een gefchenk en bewys der Godlyke Goedheid,, altyd gezind
, om otis wel te doen; terwyl het finertlyke der tegenfpoeden gelenigd wordt , door de ovcrweeging, dat
;, onze zwaarfte rampen veel minder zyn, dan wy ver„ diend hebben — dat onze HEER en ZALIGMAAKER,
om onzen wil, oneiiidrg meer geleden heeft; en door
„ de
;
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„ de verzekering, welke ons gegeeven wordt, dat, indien
„ wy GOD liefhebben, alle dingen, ook die ons thand.s
allerbitterst vallen, ons eindelyk zullen medewerken ten
goede.
Het uur des doods, zoo vreeslyk voor an„ deren , zal den waaren Christen in het bezit ítellen
van het eeuwig leeven. Deeze dingen kon de Reden ,
„ zonder de hulp der Openbaaring, nimmer ontdekt heb
-„ben.
„ De Christlyke Godsdienst (dus gaat NEWTON voort
„ is een zeer redelyk Stelsel, in zich bevattende het ware
en zedenkundige van eiken Aanhang van Wysbegeert' ,
„ terwyl het de dwaalingen van die allen vermydt. Nu
„ zien wy het nut en de voortreffelykheid der hartstog„ ten, wanneer die behoorlyk geregeld worden; offchoon
„ ze ons ongelukkig maaken , wanneer ze verkeerdelyk
worden toegepast , om dat ze als dan haar rechte doelThands kunnen wy zeggen, dat ver„ wit misten.
„ maak ons hoogítc geluk is, wanneer wy het woord be,, zigen in eenen zin , den Epikureer onbekend. Wy
„ zoeken vermaak , maar het moet van den verheventlen
aart, en van de beftendigfte duurzaamheid zyn. Inge„ volge van deezen grondregel , verzaaken wy alle te„ genwoordig vermaak, welk, in deszelfs gevolgen, eene
finert zoude veroorzaaken , grooter en langduuriger,
„ dan het voorgeftelde vermaak; en wy kunnen ons gewillig onderwerpen aan rampen en wederwaardigheden
„ wanneer wy duidelyk bemerken , dat zy ligt en kort., ftondig zyn, vergeleeken met het gantsch zeer uitneemend `eeuwig gewigt van heerlykheid , waar toe zy
leiden."
In eenen Brief, in Zee gefchreeven , in welken NEW
TON zyne Huisvrouw geluk wenscht , met de gelegenheid, welke zy op den volgenden dag zoude hebben, ter
vieringe van het Avondmaal , gispt by het gedrag der
zulken, welke, om deeze of geene voorwendzels , zich
aan die gewyde Intlellinge onttrekken. Twee wanbegrippen gaat by met naame te' keer. „ Het eeríte," (dit,
als zynde meest algemeen, zullen wy alleen vermelden)
„ huisvest by de zulken, die van het Avondmaal afblyven, om dat zy, zoo als ze zeggen, onwaardig zyn.
Indien hunne meening is , dat zy beflooten heb,, ben, voord te gaan in eene leevenswyze, volftrekt aan„ loopende tegen het oogmerk van het Leeven en den.
„ Dood onzes vE ossF.Rs , dan hebben zy voorzeker
aan
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b^ aan zyne Tafel Piets te doen. Maar, helaas! wat zul.
, len zy beginnen, indien de dood hen, in deezen verharden toeftand, voor 's HEIL. vns rechterftoel daagt.
Maar wat hun betreft , die treuren over hunne zon„ den, en tegen dezelven ftryden en bidden; het is Bene
list van den aartsverzoeker, dat by hen van 's HÉ1Rr:v
„ Tafel affchrikt, om dat zy zondaars zyn, daar liet immers zeker is, en eene heerlyke waarheid , dat zon,, daags juist die nemen zyn, die genodigd worden. Die
gezond zyn heaben den Geneesheer niet noodig, maar
„ die ziek zyn. Alle de Godsdienftige Inílel_lingen, en
„ deeze inzonderheid, zyn verordend , om de zwakken
„ te verflerken, de twyfelmoedigen vast te zetten, en
op te rechten die gevallen zyn. Ongeloof , en eene
wettifche gemoedsgefl:eldheid , onteeren het Luingely,
„ en ontrusten de ziel door bekommernisfen. En, in de
, daad , de geheele tegenbedenking heeft haarera grond
in hoogmoed; want zy bekennen, dat, indien zy %eter
„ waren , zoo als men het noemt , zy gereedlyk zouti , den naderen. Dan (dus befuit NEWTON) het is best
voor ons, alle fchynbaar goed in onszelven te ver„ zaakgin , en, als hulpelooze en onwaardige zondaars ,
eeniglyk te i}eunen op GODS Barmhartigheid , in jesus
„

CHRISTUS."

Ruim naar de. Waereld waren geenzins de omftandigheden, in welke NEWTON en zyne Echtgenoote zich bevonden. Zie hier eerre der redenen, welke by aanvoert ,
.om hem zelven en zyne gade tot weltevredenheid en vergenoegdheid aan te fpooren : „ Denken wy (fchryft by
in de eerfle plaats) aan de ellenden die ons in de Wae„ reld bekend zyn , of welken wy dagelyks waarneemen.
„ Hoeveelen zyn kreupel of verminkt, aan hunne lichaa„ men, of kwalyk gefield in hunnen geest? Hoeveelen
„ zyn, op deezen oogenblik, op het punt van te vergaan,
„ door uiterst gebrek aan de gemeene noodwendigheden
„ des levens ! Hoeveelen zyn, door ziekten en bytende
pynen, aan hunne legerfteden gekluisterd, en vinden
geen rust, by dag of by nacht! Om niet te fpreeken
„ van het nog beklaagelyker lot der zulken, die zwoegen
„ onder de angifen van een geprangd gemoed, of van
„ een wroegend geweten. Befchouwen wy de jammeren
„ en onheilen, welken de geesfel des Oorlogs over Ste„ den, Landfchappen, en geheele Volken brengt. Of
„ zyn deeze tooneelen te akelig, om op dezelven te flaa, ren;,
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ren ; laat ons dan de vergelyking een weinig langer
veemen. Laat" ons flegts rondom ons zien, binnen den
„ kring onzer bekenden, of, ten verifen, binnen de paa„ len der Dagpapieren. Van hoeveele ouderlooze Kin, deren van hoeveele bedrukte Weduwen hcoorén WY!
„ Hoe meenig, die zich met de fchoonfcc vooruitzichten
„ mogt vleien, wordt eensklaps ongelukkig, door hetgeen
„ wy noodlottigheden noemen! Neem dit alles te faamen,
,, en vraage1n wy dan aan ons geweten, of eene aanhou„ dende beveyding van zoo meemgerlei rampen , en eene
be[lendige vervulling van cie meenigerlei behoeften ,
„ die wy met anderen gemeen hebben, geene -weldaadr i
zyn, welkeu wy genieten, en welke, betrekkelyk, maar
aan weinigen vergund worden ?"
't Lust ons, tot Plot, hier nog te melden, de wyze, op
welke de Godvruchtige NEWTON eeneii Zondag op Zee
gewoon was door te brengen. „ Des Zondags morgens
„ (fchryft by) ítaá. ik gewoonlyk ten vier uur op. Myn
eerfte werk is, eenen zegen te vraagen over den dag;
„ voor ü, en voor my; als ook voor allen. die, gelyk gy,
„ zich fchikketi om GOD in het openbaar te dienen , en
„ voor allen, die, gelyk ik, voor eenen tyd, ,van dat
„ voorrecht verf'ookén zyn. Hier op volgt eens
ernftige wandeling op het dek. That na lees ik
twee of drie uitgekipte Hoofdflukken in den Bybel.
By liet ontbyt eet en drink ik trieer dan ik
fpreek; want ik hel) hier niemand; met wien ik zul„ ke gefprekken kan houden, als ik dan zoude verkie„ zen. Op het uur als gy u ter -Kerk begeeft, very
in myne gedachten, met een ander gebed;
zed ik
En ten elf uur roept de fcheepsklok myne klei„ ne gemeente rondom my. Haar leeze ik den Morgendienst voor, volgens dè Liturgy., — Na het em„ dig
eii, vari denzelven begeef ik my op het dek, om
gelyk wy liet noemen , myne waarneeming te doen
„ dat is, te onderzoeken aan de Zon, op den middag -„ indien ay fchynt - op wat breedte het Schip zich heDaar op volgt het middagmaal. — Na
,, vindt.
;, het eeten, neem ik doorgaans een faapje , voor en
half uur, indien niet, dan leeze ik, of fchryf in een
Des namiddags
„ Boek, dat ik daar toe houde.
verzelle ik u wederom ter Kerk, en roep myn fcheepsTen vier uur
„ volk byeen, gelyk des morgens.
drink ik Thee hetwelk myne geesten verfrischt voor
„ den

u;

„
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den avond. Daii brengt c(n tweede Voordel uit
de Schrift, en daarna eene wandeling, het uur van zes
„ aan; het welk myn vastgefteld uur tot het gebed is
„ (te weeten, geduurende de gantfche week). ik gedenk
„ alsdan wederom aan u, op eene gantscli bezondere wyze,
en, vertrouwende dat gy heeds in veiligheid voor my
„ bewaard wordt tracht ik den HEERE te boven voor
zyne goedheid, dus lang aan ons beweezen."
De aangevoerde Uittrekzels zullen genoeg 2yn, om te
doen opmerken, dat NEWTON's Lrieven met nut eh tot
ftigtmg zuilen kunnen gebruikt worden, vooral door die
klasre van Leezeren, welke, ten aanzien van Godsdienftige begrippen en leidinge van gedagten, met hem over
eenflemmene
Oerhandelingen , bekroond met den Prys van het Legaat
van den h eere JOHANNES MONNIKHOFF. Lerfie Stuk.
Te Irnlerdam , by Lodewyk van Es , 1794. In V 8vo. 138 bd.

e Bezorgers van het Legaat van wylen den verdien
ten oogwit-ftelyknHars
J.
D
hebbende de kennis en behandeling dier Breuken, een in
MONNIKHOFF ,

ons Land zo algemeen gebrek, te verbeteren en tot meerder volkomènheid te brengen ; gaven tot hunne eerfte
Prysvraag dit volgend gewigtig Voordel bp : „ Wat
zyn Breuken? welke eene mooglyke verfcheidenheid,
„ zo ten aanzien der enkelde als faamgeftelde , kan by
dezelve plaats hebben ? en welke Ontleed- . en Heelkundige Waarneemingeni aan Lyken en by Breukfny„ dingen gedaan; i}rekken ter ftaaving van zulke eene
„ onderfcheidmg; die den grond moet leggen der noodzaaklyke kunde van een goed Breukmeester, om zich
,, dezelve , by eerie kunstbewerking 4 voor den geest te
kunnen vertegenwoordigen, en 'er zyne behandeling naar
, in te richten?"
De gouden Eerpenning werd daarop toegekend aan de
voor ons liggende Verhandeling, die den `van dit
geheele eeríte Stuk uitmaakt , van den eer WILLEM
LEUns; Heelmeester in 'sHage; een man, uit wiens wel
verfn@eden pen reeds verfcheide bekroonde. Verbandetingen gevloeid zyn, die allen zyne bekwaamheden in de
zo nuttige Heelkunde reeds voorlang onzen Landgenooten
-e
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ten hebben doen kennen. Ook dit Prysgefchrift draagt
kenmerken van 's mans bedrevenheid in dit vak der Weetenfchappen, aan welks beoefening by zich heeft toegewyd ; niet zo zeer door eigen ondervindingen en waarneemingen omtrent den aart en 't verfchil der Breuken,
welke 'er naauwlyks in vooz:konien , als wel voornaam
uitgebreide beleezenheid van oude en nieuwe-lykdore
Schryvers , uit welke alle die verfcheidenheden, zo ten
aanzien van enkele als faamgeitelde Breuken, by openingen van Lyken en Breukfnydiiigen gedaan , naauwkeurig
opgezameld, behoorlyk gerangfchikt, en op eene duidelyke en bevatlyke wyze voorgedraagen worden: en waar
door dus het loflyk voorftel van Bezorgeren, die hierdoor
den grondflag van hunne volgende Vraagen gelegd wilden
hebben, op een alzins voldoende wyze is beantwoord ge
-worden.
Naar aanleiding der Vraag is ook het Antwoord in
twee Afdeelingen gefplitst ; waarvan de eerfte handelt
over de bepaaling eener Breuk ; de tweede, over de
meest mogelyke verfcheidenheid der Breuken, en derzelver Ontleed- en Heelkundige bevestiging. Deeze laattle
is wederom in drie onderdeelen gefcheiden ; waarvan in
het eerfte gefproken wordt over de gewoone Breuken;
als de Lieschbreuk, de Dyebreuk en de Navelbreuk; in
liet tweede, over de minder gewoone Breuken, namentlyk de Buikbreuk, de Breuk van 't Eironde Gat, de Bil
naadbreuk en de Schedebreuk; en eindelyk in liet derde,
over de zeldzaame Breuken, waartoe gebragt worden de
Rugbreuk , de Lendebreuk en de Breuk door 't Heilig
-ben.
Indien het deeze pryslyke Inf1elling aan geene onderíleuning van bekwaame Heelkundigen mangelt, twyfelen wy
geenzins, of zy zal, ter volmaaking van dit gewigtig gedeelte der Konst , aan de menschlievende inzichten van
deszelfs Stichter ten vollen kunnen beantwoorden.

-
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j/aderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
yereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord
Onlusten , en den daar uit gevolgden-Americanfh
Oorlog tusfchen Engeland en doezen Staat, tot op den
tegenwwoordigen tyd. Uit de geloofwaardig/le Schryvers
en eg te GedenkJlukkcn zamengef eld. Met Planten. Ten
Jiervolge van WAGENAAR'S Iladerlandfche Historic.
XIIde Deel. Te 1lmferdam, by J. Allart, 1794. Behalven den 13ladivyzer, 479 bl. ir. gr. 8vo.

en groot veld hebben wy reeds afgeloopen onder
i de befehouwing der Gebeurtenisfen, Staatsverrigtingen en l3emoeijmgen der Ingezetenen , in dit Jaar
[ 1786] voor geen gering gedeelte de Vereenigde Bondgenootfchaplyke Gewesten in 't algemeen betreffende, of
daar mede eenigermaate verbonden. Wy hebben niet
niet kunnen nalaaten, hier en daar aanwyzingen te doen
op meer byzondere Gevallen, of dezelve in 't verfchiet
ontdekt, die bepaalder tot eenig Gewest afzonderlyk behooren. Deeze vorderen eene nadere vnordragt. Elk
Gewest levert tooneelen op vol woelige bedryven. Deels
dezelfde, deels andere, Mannen treeden te voorfchyn ,
en fpeelen verbaazende Rollen, waar over de Naakomelingfchap zal veríteld ftaan, en nooit vertoond worden,
dan in.Tydper"ken van algemeene gisting en geestdrift,
onder eenig Volk, en te vreemder by de Nederlanders,
die, gelyk de Gefchiedfchryver HOOFDT aanmerkt, zagt.
gangers uit den aart zyn, en gewoon hunne zaaleen met
dubbele zorge te beleggen (*). Een Chara&ertrek te
meermaalen by onzen Landzaat geheel onkenbaar gewon
den, of liever met eene tegenovergeftelde verwisfeld,
wanneer het de Vryheid goldt, of men dit dierbaar Pand,
't zy ten regte of ten onregte, in gevaar rekende; wanneer heerfchende Partyfchappen , uit een verfchillend inzien op dit fluit, of andere oorzaaken, gebooren, de gemoederen aanvuurden, en alles in eene rustlooze en bykans ontembaare beweeging bragten. De Gebeurtenisfen en Lotgevallen, in byzondere Gewesten, slaan
ons derhalven te befchryven; ja zullen wy, ter volkornea
() HooFBT, Nederl. lijst. I D., bl, s3$.
Cc.
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mene vermelding van het gebeurde, ons in veele Steden
en Plaatzen bepaald moeten ophouden ; naardemaal het
daar voorgevallene dik%vyls eene vonk was , die , niet
ongelyk aan Gene der Ele&rieiteit, een fchók door het
ganfché Lichaam van den Staat verwekte."
In deezer voege vangt de Vervolger van WAGEr' AAR'5
7aderlanrlfche Historie het XII Deel aan , 't geen thans
I
voor ons ligt, Of wel het XXXII Boek. Overeenkomftig
met dit Plan brengt hy den Leezer eerst in 's Gravenhange, niet zelden het middenpunt der Staatsbeweegenisfen, en fchetst den Aanflag van MOURAND cep GEVAERTS
en DE GYZE.LAAR. Het voorgevallene met de twee onderféheide Wapenhandelende Genootfchappen aldaar, en
wat 'er te doen viel over Oproer en Leuzen; met het ontílag
der Schutcerye uit den Eed des Stadhouders. - Voorts
hoe mén te Dordrecht voor eene Grondwettige Herftelling
yverde; en veele zaaken d::ar toe behoorende volvoerde.
- Breedvoerig is 's Schryveis vermelding van het uit
Haarlem/the Burgers na Utrecht, en de-treknig
onrust in die Stad verwekt door drie Schepen, die men
dage met Krygsvolk gevuld te zyn. De woelingen
te Delft omtrent het Gewapend Genootfchap, en andere
gewigtige gebeurtenisfen te dier Stede. Het aanstellen
der Gecon itueerden te Leyden. Het toeneemen des W„penhandels te An/lerdam , de voorzorgen daar gedraagen
om die Stad tegen overval te dekken. De opgang
des Wapenhandels te Gouda. Het voorgevallene te Rotterdam over de Regeeringsveratidering. Het vertrek van
de Staatsbezending uit die Stad, met het verflag hunner
verrigting,n. Wat verder in de andere Zuid- en Noord.
hollanafche Steden ten deezen jaare gebeurde in veelvuldige Onlusten. Terwyl hy dit Boek met deeze algemeene Aanmerking befluit : „ Wilden wy van andere
Steden en Dorpen in Holland en Westfriesland, waar iets,
ten aanzien e der Grondwettige Herhelling en den Wapenhandel, de twee ten deezen tyde heerfchende èn zo
na' uwvereenigde voorwerpen, ondernomen, wederftreefd,
of tot ifand gebragt werd, afzonderlyk fpreeken, wy
zouden tot Bene verveelende langwyligheid vervallen, en
op andere kleindere tooneelen, door andere Speelers, de.
zelfde rollen zien herhaalen ,welke wy in grootere Steden
zagen. GehLgten, naauwlyks meer dan in naam bekend,
namen deel in deeze Beweegenisfan; dewyl zy voor zich
zelven daar in, hoe klein en ongeagt, hun belang oordeel den
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dalen te vinden, en elk Ingezeten des Lands, in hoe duister een hoek ook woonagtig, waarlyk zyne Regten heeft,
voor welke het hem vry staat , in een Vry Land, op
eene befcheidene wyze, uit te komen. Wy laaten, derhalven, het ophaalen daar van niet agterwege uit klein
onzer Medevaderlanderen, die min aanzienlyke-agtin
plaatzen bewoonen ; maar alleen ter vermydinge eenei
noodlooze breedvoerigheid, en om dat de ons .voorgeftelde
draad der Gefchiedenisfe ons geleidt tot een ander Gewest."
Dit Gewest is GeIderlard „ waar in wy," gelyk de
Schryver zich , niet den aanvang des XXXIII Boeks,
uitdrukt, „de voorgaande Bedryven, om eerie Grond%vettige Herftelling te bekomen, kragtig zullen agtervoh d zien,
en niet min fterk tegengegaan ; waar zich cene gebeurtenis zal opdoen, welke het geheele Genootichaplyke Gemeenebest in rep enp roer zette, en in Holland, ten deezen
Jaare , zo ernstige en veruitziende gevolgen nea zich
fleepte als ons laatst voorgaande Boek heeft uitgeweezen.
Jn 't zelve hebben wy niet meer mogen doen dan met
den vinger even wyzen op 't geen in Gelderland gebeurde;
thans moeten wy ons als 't ware ter plaatze zelve vervoegen. Aangenaamer voorwerpen, dan zich daar opdoen,
zou onze pen ter. Schryf tof e. verkiezen ; doch het is, buiten haare fchuld, dat de Gefchiedkundige Waarheid van
haar deeze taak vordert. Wy zullen 'er ons met alle
mogelyke Onzydigheid van kwyten."
Hy cloet zulks met de voordragt van 't geen ter Gel-lerfche Staatseer aderinge voorviel, en wat 'er met de Steden Hattem en Elburg gebeurde, 't welk niet ter loops,
maar uitvoerig, behandeld wordt ; terwyl onpartydigheid
zyne pen beftuurt. Ten taal hier van diene: „ Met de
ontzettende tyding der Overgave van Hattem fpraken de
loopende manren, door de Nieuwspapieren onderfteund,van
een groot getal Dooden 'en Gekwetflen , zo Officieren als
Gemeengin, aan de zyde des Krygsvolks ; van de wyze
waar op. dezelve begraaven, of liever, zo veel mogelyk,
in fl:ilte weggeilopt waren; met byvoeging van omf} andigheden, die veel agterdenkens van vergrooting baanden.
Tèrwvl men van den anderen kant ttaande`hieldt, dat jcen
een Officier, of Soldaat, by deeze Gebeurtenis het keven
hadt verlooren. Dit laatfte verzekert de b_velvoerende
Generaal in zvn Verflag, zo aan zyne Hoogheid als aan
tasten van Gelderland; en wordt beweerd, dat de drie,
C3
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maandlykfche Lysten van de Manfchappen na Jfcctiena en
Elbrurg afgezonden van géen Gefneuvelden melden. Staaten wan Gelde, land hielden dit mede met ronde woorden
staande. De tyd heeft doen zien, dat de meeste Vertellingen, met hoe veel verzekerdheids gedaan, volftrekte
onwaarheden waren; doch dat 'er eenigen van het Krygsvolk zyn gebleven, zeggen zommigen, kon niet in twyfel
getrokken worden, uit de ligging der Zwolfche Batterye
aan de overzyde van het Veer, welke, terwyl het Krygsvolk binnen trok, by aanhoudenheid bleef fpeelen : dan
is ons van zeer goeder hand berigt , dat dit vuuren ,
by de eerie ontlaading , eene groote verwarring onder
Ïíet Krygsvolk te wege bragt, welke, op eenen ' afiiand
gezien, eene fachtin g deedt onderflellen, die egter geen
plaats greep; terwyl 'het volgend fchieten, door de onbeclrevenheid der geenen , die het beftuurden , hoe hevig
Voorts behelst dit Boek
cook, geen doel altoos trof"
het geen omtrent de uitgeweekene '.fIattemrer _s en Elburgors gebeurde, Het voorgevallene wegens een Plakaat
tegen de Vryheid der Drukperfe. Vergeeffche aanhou
ding op de Herziening van het Regeerings- Reglement van
Oelder.land. Verfcheide Beweegenisfen in andere Steden
van Gelderland vervullen dit Boek, en fchetzen de WorHelingen der Vrylieid met de overheerfchende Dwinglandye, , Terwyl het loflyk voorbeeld eener buiten Thiel
aanlegde Begraafplaats dit Boek befluit. Een Kerkhof,
t geen; dewyl het den naam droeg van het Patriottisc/z
Kcrl h©f, voor fchenniis niet vry bleef.
Het XXXIV Boek , waar mede dit Deel fluit , entvouwt iii' breede de Invoering van het Stads-Regeerings^.eglc}nent binnen Utrecht Een dag, door veelgin als
een Iheildag toi fe uichd ; doch niet een min gunflig oog
ïloor verre de meeste Raadsleden van Utrecht aangezien
(efchillen tusfchen de Burgery en Vroedfchap, tot cene
bystere hoogte loopende. Het afzetten der Regeerings
leden, en Inhuldiging der nieuwe,
De staatsvergadering na i1r crsfoort verlegd, een bron
-Van nieuwe Onlusten tusfchen de twee Staatsvergaderingen in één Gewest , tegen elkander overgekant,
Utrecht vreest voor geweld , zoekt byf?and in IT lhnd,,
en tit baat van Verdediging gefield , 'met Maníèhap uit
Burgerbènden voorzien,
Een afwisfcit,ng in deeze onaangenaame woelingeri verBi. uig rcr Honderd en Vyftigfte Jaardag-ft,haïplc
!
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der Hoogefchoole te Utrecht, te midden van alle die onaangenaamheden vol luisters gevierd. Aan tegenwoordige
onrustige tyden hadt men een verloop van honderd Studenten toegefchreeven; doch by deeze Eeuwfeestviering
beliep het getal 208, en evenaarde dus bykans het getal
by het voorige Eeuwfeest, wanneer men 223 Studenten
telde ; en bleek het by eene opneeming in het Najaar
gedaan, toen alles op het hevigst woelde , dat 'er nog
183 Studenten gevonden werden.
Naa deezen verlustigenden uitflap keert de Schryver
weder tot het verhaal der Staats- en Stadsgebeurtenisícn.
Da eerstgemelde, wat 4mersfoort betreft, waren reeds in
die van Utrecht goeddeels ingevlogten. Weshalven het
Gefchiedkundig berigt zich bepaalt tot eerre andere byzonderheid, die Stad meer byzonder betreffende; als daar
is het vernietigen des Genootfchaps van Wapenhandel ,
en de Baiddaadigheid der Krygsbezetting te dier Stede.
LPyk by Duurfede, mogt het tegenbeeld van mersfoort en Utrecht in 't klein heeten. De Invoering van
het Nieuwe Stads-Regeerings- Reglement aldaar, met de
Regeeringsverandering , en de handelwyze der Staaten
daaromtrent, wordt in 't breede geboekt; als mede de
tryd tusfchen Staaten van Utrecht, te 4mersfoort ver
Wyk. Zo dat laatstgemelde Stad-gader,mtivn
in Raat van tegenweer gefield wordt, en het zo verre
komt, dat Vrouwen en Kinderei bevel krygen om T yk
te ruimen.
Deeze byzonderheid vinden wy dus geboekt: „ Wanneer de Staatsvergadering na 11 nersfoort verlegd was ,
en op deezen ftap het inrukken van twee Regimenten
op Stichtfchen bodem volgde , wanneer het gebeurde te
Hnttetn en te Elburg het ganfche Land doorklonk , (pelden die van Wyk zich een foortgelyk lot. Op de ge
verzekering der Staaten te 1mersfoort vergaderd,-dane
dat zy geen oogmerk hadden om dit Krygsvolk tegen
Utrecht of Wyk te gebruiken , fchynen de Wykenaará
weinig , of liever geen , vertrouwen gefield te hebben.
Althans de Vroedfchan nam een befuít tot een bevel,
vervolgens afgekondigd, „ om alle Vrouwen en Kinde„ ren, oude en gebrekkige Lieden, met de Goederen der
„ blyvende Burgeren, de Stad te doen ruimen, en aan
„ het Geweld van eengin binnenlandfchen Vyand te ont„ rukken !" Een bevel, van hoe ontzettend eenen
aart , dat terstond werd nagekomen; want welhaast zag
Cc 4
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men eenige Vaartuigen, met Menfchen .en Goederen belaaden, van den Wal íleeken , terwyl anderen bezig waren met zo treurig een last in te fcheepen. De
plaats der. zwakke wegtrekkenden werd aangevuld door
Gewapenden, die uit Amersfoort, Thiel, en elders, binnen LPyk trokken."
Terwyl dit en meer in Il/yk voorviel, baarde de HerVorming van bet Reglement des geheelen Gewests nieuwe
Zwaarigheden. Men was verdeeld in begrip over deeze
gewigtige zaak. De onderhandelingen met Perfoonen ,
tíoor den Stadhouder benoemd, werden zonder vrugt afgebrooken. En de voorgeflaagene Bemiddeling der Bondgenooten hadt'even weinig vrugts,
Alle deeze aangeilipte byzonderheden worden in het
laatfik des opgemelden Hoofdstuks behandeld , in een
pnderfcheidend licht gezet, en 't zelve in deezer voege be.
ílooten ; „ De aangebodene en aanvaarde Bemiddeling
bads, daar de begrippen te wyd uit elkander liepen, day
dat then in eenige Onderhandeling kon treeden , veel
inin een Vergelyk treffen, geene uitwerking altoos. Gebedl andere middelen werden 'er gebezigd om deeze zaak
ten einde te brengen ; doch derzelver vermelden moeten
ttvy tot de Gefchiedenis van het volgend Jaar der Omwentelinge verfchuiven , en hier mede affcheid neemen
van dit fooneel, vol beroerings , in bet Sticht opengeichooven,"

Redevoering over de Yryheid , volgens de Natuurlyke.
Staatkunde. Uit het Fransch vertaald., en in eerie der
^Stigtfche Leesgezelfchappen, in 't Nederduitsch, voorgelee,en, weinige week en voor de Omtiventelin van I
' It "recht, by G. T. van Paddenburg en Loon, 1795.
In gr. 8vo. 67 bl.
G eduurende den tvd dat de Patriotten hier te Lande onder den druk zaten, hielden zy het Vuur op 't Altaar der Vryhekt brandende, en lieten 't zelve,, zo veel
?y durfden , by welen fchitteren. De Offeranden daartoe
gebrast vermenigvuldigden met de aannadcring eener
langgehoopte Redding. In de LeesgezelJc%,appen, ten dierl
.ede op veele plaatzen gehouden , en die «geldra voor
Vefvolging bloot ilonden , " ftookte men het Vryheidsvuur
xan, en brags 'er Offers toe , meest gehaald uit het Land
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van waar men redding verwagtte. Of dezelve alle even
rein waren, mag met rede getwyfeld worden; doch onder de reine zal men, onzes oordeels, mogen tellen de
Redenvoering hier in 't hoofd vermeld.
Dezelve is in XXVI Afdeelingen onderfcheiden , die
deeze Opfchriften voeren:Liefde tot de hryheid.
Onderfcheiden van Los,
Bepaalingen van de Vryheid.
Oor zaaken van het Verlies der Vryheid.
handigheid.
Hulpmiddelen daar
Gevaar der Losbandigheid.
De hryheid moet gevestigd zyn op Rede en
tegen.
Voor.
juiste Denkbeelden van hryheid.
.deugd.
Is voordeelen, welke zy den Oppervorjien ver /chaff.
rleelig voor alle Burgers. —• Over de heiligheid.
De Vryheid wekt
Over de Vrytivillige Belastingen.
de Nyverheid op. — Godsdienflige Vryheid.
.Dwinglandy der Onverdraagzaamheid. -- Over de hryOver het flout fclzryven. -- ITryheid van fchryvcn.
f111e Volken hebben Regt
mi2oediglieid in 't fchryven.
/è
Over de Partyhappen
in vrye Landen.
epVr'theid.
Over het Nationaal Geluk. — Geen Vaderland
Geene befendige Magt zonder Vryzonder Vrylieid.
'ieid. ---- Zonder Vryheid geen Deugd.
Fan den
't Slot.
1olksgeest,
zo veele en zo belangryke zaaken, in een zo gering
getal Bladzyden, niet klein gedrukt, begreepen, zal ligt
doen denken, dat geen derzelven uitgewerkt kan weezen,
en iets fchraals van den Inhoud doen vermoeden. Doch
dit oordeel loopt bezyden de waarheid. Deeze weinige
bladzyden bevatten veel , en dit voorgedraagen op eens
zeer bondigen en vloeijenden trant, ontheven van het
bittere en bitze, 't geen wy maar al te veel in anders
Vryheidiidemende Schriften aantreffen. 't Zyn algemeens
Waarheden, bondig voorgedraagen, zonder Perfoonen met
naamen te noemen; de Toepasfing overlaatende voor den
Leezer, die, in dit klein Boeksken, toffe tot veelvuldig
.trapeinzen aantreft. Wy neemen een der kortfte Afdeelingen
over, getyteld: Over de Ilrywillige Belastingen.
„ Eene der grootfte voorregten van een vry Volk be„ Raat in het recht van zichzelven Belastingen op te leg„ gen, welke het ten behoeve van den Staat noodeg oor
deelt ; onpartydige fchikkingen verplichten als dan-„
9 ieder burger toe te brengen, volgens juiste evenredigheden, tot het onderhoud van het geheel. Willekeur
„ rigs Belastingen duiden een slecht beftuur aan, liet welk
Cc 5
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„ zich het recht aanmaatigt zyn eigen aanhangers ei
vrienden te spaaren, en den burger te verpletten. On„ der een dusdanig befhuur gebeurt het gemeenlyk, dat
de ryke en vermogende man gefpaard wordt, terwyl
het gewigt der Belastingen valt op den zwakken en
„ elendigen, met wiens belang niemand zich verwaardigt
te bemoeijen.
„ By eene Natie, welke de waare Vryheid geniet, kan
de verdeeling der Belastingen niet willekeurig toegaan
het gebruik daar van moet bekend zyn; de bestuurders, zelve rekenfchap verfchuldigd zynde aan de
Maatfchappy, zyn de bewindslieden en geenzins de
eigenaars der openbaare gelden; zo haast van dezelven
een misbruik gemaakt wordt, gefchiedt zulks om dat
„ de wetten daar tegen niet genoegzaam voorzien hebben; deeze moesten gezorgd hebben, dat het belang en
„ de baatzugt, door de loosheid geholpen, zich 'er niet
van konden bedienen. Door middel van het gedeelte
, der goederen haarer Leden , op het welk de Maat„ íchappy zich het recht heeft voorbehouden, verbindt
zy zich, aan ieder derzelven het bezit van al het ave
rige te verzekeren ; het is op die voorwaarde alleen,
dat de onderdaan zyne toeftemming kan geeven om
„ aan de Maatichappy een gedeelte der vruchten van
zynen arbeid af te ftaan. Maar, zal men zeggen, welke is de juiste maat van 't geen-, de Natie tot haar
eigen behoud moet toebrengen? 't zyn haa,re weezen„ Tyke behoeftens; 't zyn haare omilandigheden, en geenzins de grilligheden der Opperhoofden, of de fchraapzugt van een hof, die daar over be listen moeten."
Doorgaande is de íty1 van dit Stukje waarlyk vetheven, zonder tot winderigheid op te klimmen , en van
dien aart als het flot, 't welk wy, naa dit klein Bocksken der aandagtige en herhaalde leezing aangepreezen
te hebben, hier nog byvoegen: „ Schoon alle menfchen
„ de Vrvheid verlangen , fchoon niemand ongevoelig is
„ voor naare bekoorelykheden, zucht echter het groot„ fie gedeelte der aardfiche Volken , gelyk wy gezien
„ hebben , in de kluisters van het willekeurig gezach.
„ Byna overal wordt de ganfche Maatfchappy opgeofferd
„ aan de hartstochten van eenige weinige byzonderen.
„ 'Er zyn maar zeer weinige oorden op den aard
bol, waar de burger zeggen kan: ik ben meester over
myn perfoon ; ik kaai over myn akker befehikken ;
„ geen
,,

,

,
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,., geen geweld kan my de vruchten van myne nyverheid
,, ontneemen ; geen raagt my de weldaaden ontrooven,
„ waar mede de natuur haare kinderen gelyklyk bedeeld
heeft. In de landen zelf, die de grootfte Vryheid ge„ nieten, zyn voor de burgers oneindig veele banden,
, door de behoeftens eener hebzuchtige en nooddruftige
„ regeering gelegd, welke niet weinig belemmering toe9 , brengen aan de wettigfte en natuurlykfte middelen ,
welke dienen moesten ter bevordering van hun geluk,
'Er zyn duizende knevelaryen , welke de gewoonte,
het vooroordeel, het begrip, byna ongevoelig gemaakt
hebben. De wetten, gebruiken en gewoontens, de by„ geloovigheden der volken, dikwyls. in oorlog met het
algemeene heil, onderwerpen de menfchen, die zich
„ het vryfte meenen te zyn, aan duizende knevelaryen,
, waar over zy zich beklaagen , zonder hulpmiddelen
daar tegen te zoeken, welke zy nogthans in de Rede
zouden vinden, zoo zy zich verwaardigden daar mede
liever te raadpleegel dan met oude gebruiken , dan
met fonityds fèhadelyke gewoontens, verouderde wet,, ten, kwalyk verduwde tytels , welke byna in alle landen, de verlichtffe Natien, en die het na-yverigst we„ gens hunne Vryheid zyn, nog tyrannelyk handelen. —.
„ Maar om dat de waare Vryheid nog niet bekend is, zoo
laat ons daar uit niet opmaakes, dat zy enkel een hars„ fenfchim zy; zy zal de wenfchelyke vrucht zyn eener
ftaatkunde , al meer en meer verbeterd door de onder„ vinding, door de kennis van het belang der Natien ,
„ geleid door de Zedekunde en Deugd, zonder welke de
„ menfchen noch waarlyk vry, noch waarlyk gelukkig,
„ kunnen zyn. Indien, even als het geluk, de Staatkunde niet volmaakt kan zyn, dat de menfchen even, wel niet nalaaten poogingen te doen om haar beter te
maaken; zoo zal hun welzyn in denzelfden voortgang
„ vermeerderen, als hunne kundigheden, hunne rede en
„ hunne Vryheid.
„ Gelukkige Vryheid ! geliefkoost voorwerp van alle
„ edelaartige harten! Dochter der Billykheid en der Wet„ ten! koom vestig uwe wooning by de bewooners der
„ aarde. Verbryzel de ketens der Natien; verban het
„ afgryslyk Despotismus, 't welk alle de gaven der na„ tuur voor den mensch nutteloos maakt ; ontfteek in
„ onze zielen dat vuur , het welk gy voor deezen in zoo,
„ veelti helden deedt branden, dat hunne eerbiedwaardige

„
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„ naamen als nog onzen tederften eerbied verwekken;
vorm, an 't midden van ons, menfchen , die hea ge, lyken. Dat de verlaag le Slaaf over zyne kluisters
„ blooze; dat het hart des Burgers op uwe item glo ile,
„ en van vreugde opfpringe. Dat de wyze , die over'
„ denkt en peinst, door u ingeblgazen .rode; eef hem
„ den moed om uwe rechten in te roep i. Beziel den
„ Krygsman met dien edelen yver, welke by alleen
„ aan zyn Vaderland, en niet aan zyne onderdrukkers,
„ verfchuldigd is. Befuur de tong des Magiftraats, dat
,, by uwe rechten verdedige tegen de vyanden , die u
„ zouden willen vernietigen; eindelyk , dat de rede, de
, vooroordeelen dier Vorsten geneezende , die u vervol„ gen, hen toone, dat zonder u hunne Staaten noch ver
mogend, noch gelukkig, kunnen zyn; dat hunne magt,-„
„ zonder u, op geenen onwrikbaaren grondflag kan geves,, tigd worden,"
-

.

Verhandeling- over den invloed van het hdlk op het Bef our. Vourgeleezen te f „nflerdam , in de Maatfchappy
Felix Meritis , op den e2 January 1795 , door Mr.
J. B. VAN DER MEERSCH, Pratiifeerend didvocaat. TF
Leyden, by A. en J. Honkoop, '795. in gr. 8vo.
e Dagtekening van dit Stukje duidt aan, dat het, zeer

If korten tyd naa de jong fte Omwenteling, der Maat

Felix Meriiis werd voorgedraagen; en de Tytel,-fehapy
drukt voorts uit, dat dezelve loopt over een allerbelangrykst iluk, 't geen een gevolg moet weezen dier grtnftigq
Ommekeer.
Een allerbelangrykst ftuk , 't geen, de gezette overweeging en het diepst flaatkundig inzigt vereischt. In
drie Afdeelin;en vervat de Opfteller zyne denkbeelden
deswegcn. Vooreerst, on^lerzoekt hy, of de Invloed van
liet Volk op het Beduur voor een Land niet voordeeliQ
zy. Ten tweede e , waarin de Invloed, die het Volk
by de Romeinen op het Beduur gehad heeft, beflondt.
— Ten derden, en dit is de groote Hoofdzaak, op welk
Bene wyze de Invloed op het Beduur kan geregeld worden, dat dezelve voor een Land, 't welk van den Handel beftaat, niet nadeelig zy, noch deszelfs val veroorzaake.
De Opbeller behandelt deeze drie Hoofddeelen op

eerie

1. & VAN DER MEERSCH, VF.R11ANDELING, 5^ y^
eene wyze, die opmerking verdient, en niet zal nalasten dezelve te trekken, in een tydsgewrichte, 't geen Wy
beleeven , waarin de daar geflelde Regten van ded
Mensch de Volksitem tot fpreeken uitnoodigen, en dezelve, naa lange gefmoord te zyn, eenmaal moet gelden.
Eene zaak , waar op het niet weinig in deezen aankomt,'is, wiens Stem onder die der Ingezetenen des Lands
zal gehoord worden , en gelden. Ten deezen opzigte
loopen de gevoelens wyd uit een ; zy kunnen tot zeer
ruime, tot meer bepaalde, en tot zeer enge, gebragt worden. De Opfteller dcezer Verhandelinge behoort tot
de laathen, blykens zync bepaaling, dat ter ftemminge
niet geregtigd zyn do zodanigen die geen 300 Gulden
Inkomen %ebben, en dus geen Koffy- en Theegeld den
Lande betaalen. Ook fluit by uit die geen 300 Gulden
in Holland verteeren ; deeze zyn, zyns oordeels, arme
lieden, en uit hoofde hunner armoede ligt om te koopen, en tot Revolutie genegen.
In deeze bepaaling ftraalt, onzes inziens, eene onkunde, of geene genoegzaame bedagtzaamheid op de gefteltenis der by hem 1rme Lieden in den Vaderlande,door.
Wy voor ons kennen 'er veelen , die hun eigen brood
ecten, en dus in alle Landslasten draagera, wier Inkom
gezetten Tax tot Stemgeregtigdheid niet be--flend
reiken, die dus onwaardig worden voor t hoofd ge
beroofd van een regt, 't geen zy met meer-floten,
egoeden, met ryken, in de 1Vlaatfchappy gemeen heb
te meermaalen aangevoerde denkbeeld , dat-ben.Ht
de zodanigen omkoopbaar zyn, is een bygevoegde fmaad
aan deeze min van schat voorziene Burgeren. Of is
een ftuk gelds het eenige, waar door Omkoop gepleegd.
wordt? Vie iets weet, weet het tegendeel.
Om voorts 's Volks Invloed behoorlyk te doen werk
verdeelt de Schryver het Land in Dcparte--zamyn,
menten , Diflril?en en Bannen; eene Verdeeling welke
ivy meermaalen aantroffen.
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Vrymoedige .aanmerkingen over de Uitfluiting van allen,
die door Publieke 11rm6n-kasfen bedeeld worden, als Stemgerechtigden tot het manken van Kiezers, by het oproepen van het Nederlandjche JVolk , tot eene Nationaale
Conventie. In Holland, 1795. In gr. 8vo. 14 bl,

wist zo als wy de hier boven vermelde Verhandeling

des Advocaats
uit de handen
Jgelegd
hadden, komt ons dit kleine Stukje te vooren, iri.VAN DER MEERSCH

gerigt om het Stemregt der minst vermogendflen, der arm
jen, der bedeelden, te bepleiten.
Hoe kort ook, draagt het de blykeii van een warm
voor de Menschheid kloppend hart, en is met veel vuurs
gefchreeven , fchoon de Opfleller de eerfle oogenblikken
van zyne gevoeligheid, over het hooren uitfluiten der Bedeelden van het Stemregt, hadt laaten voorbygaan
Kunde en Eerlykheid ílelt de onbekende Schryver als
de twee voornaame vereischten in Benen Stemgeregtigden,
en bewyst dat deeze in genoegzaame maate by, de Bedeelden kunnen plaats hebben. Hy gaat het denkbeeld huntier Afhanglykheid en Omkoopbaarheid te keer; en eindelyk de zwaariaheid , dat zeer veelera der publiek Bedeelden het veráerflyk Stelzel van Oranje en deszelfs
Aanhangelingen zyn toegedaan. Wy neemen 'er niets
uit over, aangezien de kleinheid ' wan het Stukje het voor
elk verkrygbaar, en de kiem, waar mede, fchoon kort,
de redenen aangevoerd worden, het voor allen leezenswaardig maake.
Alleen verdient hier gemeld te worden eene daadzaak,
waarop de Schryver zich beroept. „ In Haarlem ontbrak het . in 1787 niet aan bedeelde Armen van de
Proteftantfche Gemeenten , die zich vermoeiden om dc
Burgers, welke liet toenmaalig Vaderlandsch Stelzel toegedaan waren , te beledigen , door befchimpingen , enz.
't Getal, fchoon niet haalende 'by dat van andere Steden,
was zeer groot, en grooter dan zich eenig Patriot vóór de
Omwenteling verbeeldde. Ondertusfchen, naa de Omwentea
ling van dit Jaar, is, by het Provifioneel Regeerings-Reglement van ig Jan., aan alle Burgers, gealimenteerd of niet
gealimenteerd, de Stemgerechtigdheid toegekend. — En tot
nog, zo verre ik weet, is 'er niet een bekend Voorftander
van het Huis van Oranje Kiezer geweest uit een der Wyken,
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kets, Zelfs, zo verre my bewust is , heeft geen
Vriend van Oranje in Benige Wyk een eenigzins betekenend aantal Remmen gehad. 't Stelzel van Menschlyk en Burgerlyk Recht flaat op zo wyden affland van
dat der Overheerfching , dat zich maar weinige Slaaven
van Oranje daar mede willen bemoeijen; behalven nog,
dat veele der fchamele Gemeente, die Oranje aangebeden hebben, nu de opgaande Zon der Vryheid aanbidden, in hoop, dat Naare Straalen voor hun voordeeliger
dan die van Oranje zyn zullen."
Hoort de Schryver van dit Stukje te Haarlem t'huis ,
dan, zal by gelegenheid vinden in de Volksoproeping tot
het maaken van Aanmerkingen en Bedenkingen op het
Rapport der Commisfre ter revife van het Provifioncele
Regeerings- Reglement der Stad Haarlem van den 19 s an.
1795 dienende tot geleide van een Concept - Reglement
door dezelve Commisfie ontworpen ; beiden gearrefleerd den
3 duly 1795 De Stellers van dit Rapport, op dat wy
dat de vereischte
dit lier plaats geeven , erkennen,
ouderdom van achttien Jaaren het éénige vereischte was,
't welk bet Provifioneele Regeerings- Reglement van 19.
Jan. vorderde. In een oogenblik van Revolutie," is hunne
taal, „ is het geen tyd om alle onderfcheidiigen en bepaalingen op eene naauwkeurige fchaal te overweegen. Men
moet dan alles aanneemen, wat zich by n wil voegen,
om onderdrukking tegen te gaan. En • de -Ontwerpers
eener Revolutie hebben geen het minfl:e regt om eene of
andere Clasfe hunner Medeburgeres met naame uit te
fluiten. Dit was de reden van de onbepaaldheid van het
Provifioneele Regeerings- Reglement in dit opzigt."
Zy geeven vervolgens reden van eenige bepaalin g in
deezen gemaakt. Eene bepaaling, welke een middelweg
houdt, of liever eene ondcrfcheiding maakt, „ en oor„ deelt, niet onder de algemeene Clasfe van bedeelden
te moeten uitfluiten, die geenen, welke Beene geduu„ rige, maar alleen eene, het zy by Winter of by Ziekte
tydlyke onderi}euning ontvangen."
Deeze bepaaling, gemaakt door Heeren, die betuigen:
„ niets moet in het oog van elk Menfchenvriend eerwaar
dan een armoedig Huisgezin, 't welk zich zyn-digerzyn
eigen onderhoud bezorgt, en 'er met eer tegen aanworflelt.
Deezen verdienen alle Voorregten der Burgers op gelyken
voet als die geenen, welke door het fortuin het meest
gezegend zyn," zal den Heer VAN VER Ma.RscH veel
;

te
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te ruim gezet zyn ; en waar! hynlyk den Schryver der`
Yrymoedige Aanmerkingen nog te eng voorkomen : terwyl
by misfchien niet weinig zal vinden in te brengen tegen de redenen, door de Rapporteurs voor deeze verandering opgegeeven.
Rapport van de Gecommitteerden tot de zaaken van dd
Oost- Indifche Compagnie, aan de Provifioneele Repeefentanten van het holle van Holland , ingeleverd den
15 ,luny 1795. In 's Haage, ter 's Lands Drukkery van
Holland, 1 795.
en Brief van den zesden Maart des verftreeken Jaars,
van Heeren Gecommitteerden, wegens Zeeland, tot
de naaken van de 0. I. Compagnie, Helde den toehand
van dezelve voor, als, met de Maand July diens Jaars,
in zulk een ftaat van agteruitvaart, dat men de hoop
om dezelve flaande te houden, als 't ware; moest opgeeven (*). Dezelve is egter nog in Hand, doch in eenen
zeer wankelen, gelyk dezelve, zints Jaaren , ongelukkig
verkeerde, terwyl de vooruitzigten van Herftel hoe langs
hoe meer verdonkerden.
Het heeft niet ontbrookeri aan voorgeflaagene, en deels
aangeweide, Redmiddelen ; doch dezelve hebben gee ne baate toegebragt in een Reeds toeneemende agter uitvaart (f)t
In

E

(*) Zie onze dlgem. Vader!. Letteroef. voor 1793, bl. 37e.
(t) In dit Rapport, bl. 23 , vinden wy deeze ontzettende
Aangroeiende agteruitvaart :
In 1782 kwam uwe Raat ten agterén 20 Millioen.
—1783

—1784
—1785

•

40
• 49-•
59
•
64
S
74
•
80

--- 1786

—1787
—1788
—1789
—1790
—'79'r

•

•

—1792
1 793

26

37

•

9s
•

•

100

107
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In het Verslag hier voorhanden, dat alzins de blykcn
draagt van Kunde, van Vaderlandsliefde, en Zugt voor de
Oost- I/2difche Maatfchappye, ingediend aan de Provifionceie Reprefentanten van Holland door de Burgers
B. VAN DER VELDEN, J. DU TOUR, G. TITSINGft ei!
C. VAN EERESTEIN, aan welken dit Onderzoek was opgedraagen , vinden wy de vier volgende zaaken, op Bene
treffende wyze behandeld, en ontblor)t van een' iluyer,,
die dezelve deels voorheen dekte, of fhegts, met fehroom,
aan deeze en Beene flip werd opgeligt.
De opgave van de taak, welke zy zich voorftellen,
geeven zy in deeze woorden op: „ In de eerfie plaats,
„ Burger-h eprefentanten ! zullen wy U doen zien, welk
„ een fleun deeze Maatfchappy is van liet Vaderland ,
„ zelf te midden van haaren tegenfpoed, zo wel niet op.
„ zigt tot 's Lands magt naar buiten , als deszelfs Finan„ titel bellaan, en het waare belang der Ingezetenen; en
by die gelegenheid onderzoeken , of ook die zelfde voor
deelen op Bene andere wyze zouden kunnen behaald
en behouden worden.
„ Wy zuilen, in de tweede plaats, voor Ulieden niet
verbergen, maar openleggen, den (iaat , in welken wy
deeze voortreflyke Maatfèhappy (welke, na het door„ ftaan van zo veele fchokken en fchuddingen, geduuren„ de byna twee Eeuwen, en vain zo veele mishandelingen
„ van vyand niet alleen maar van vrienden, egter nog niet
„ geheel is bezweeken,) tot ons leedweezen bevonden
„ hebben, en hoe zeer ook de ondervinding door alle ty„ den nnoge geleerd hebben , dat waarheid haat baart,
„ verkiezen wy liever, Uw eigen voetfpoor, ten opzigte
van 's Lands toefland, drukkende, met getrouwheid en
„ naar waarheid, dien der Comp. opentlyk aan den dag
te leggen, dan Ulieden te misleiden in het oordeel, 't
„ welk Gy zult meenen ten beste van het Vaderland te
„ moeten vellen, in vertrouwen, dat onze voorftellen
„ daar door te meer ingang zullen vinden by de deugdzaamen en wyzen , welke wy, met voldoening aan
ons eigen geweeten, alleen zoeken te behaagen.
„ Wy zullen ,in de derde plaats, aan Ulieden niet onthouden, wat al in de geduurig toeneemende veragtering van
„ de Comp., nopens de oorzaaken daar van, en de mid„ delen daar tegen, aan het bewind is voorgefleld, welk
gebruik daar van door 't zelve is gemaakt, en wat wy
„ meenen, dat, na dat de zaaken nu tot dat deerlyk verval
„ geDd
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gekomen zyn , beproeft zoude - kunnen worden, om de„ zelve niet alleen daar uit te redden , maar, onder den
„ Godlyken zegen, weder in bloei te brengen, en te doen
„ Itrekken. tot een Leun voor 't Vaderland, en zegen van
„ deszelfs beFvoonders.
„ Eindelyk zullen wy , in de vierde plaats , Ulieden
„ voorf'ellen, wat wy noodig oordeelen tot een beter Or„ ganifatie van het Bewind, en de middelen, om het aantal van Bedienden, hier benoodigd, tot een naauwkeurige
„ betragting hunner pligten te verbinden."
Het loopt geheel buiten onze taak , alle de flukken ,
hier voorkomende, na te gaan, en te beoordeelen; dan in
dezelve valt iets te zeggen van de wyze van voor.
dragt, en mogen wy, ten dien aanziene, dit Rapport
voorbeeldlyk noemen. Taal en Styl zyn naar het onder
meestal gezuiverd van die-werpgfchikt;d's
zogenaamde Stgrihuiswoorder en Spreekwyzen, welke Staats(tukken meestal verveelend en Toms voor veelen onverilaanbaarmaaken; dat 'er een enkele, een zeer enkele, Latynnfche Spreuk invloeit , welke wel hadt kunnen a. gterblyven, is, zo 't ons voorkomt, aan te merken als een blyk
dat de Steller uit het hart fchryft, of fchryft gelyk by
gewoon is te fpreeken.. De Styl is naar het onder
gefchikt, verre van liet laage , en even zeer ver--werp
wyderd van dat zwellende, welk laatfre wy, van tyd tot
tyd, thans in Staatshukken aantroffen ,, en , ten ininden- genomen, valfche welfpreekenheid moet heeten.
Flier mede zouden wy onze Aanpryzende Beoordeeling
beftuiten, was het niet, dat wy het onverfchoonlyk keurden, eerie T dctsrlardJche Daad, door den Burger VAN
DLp. VELDEN,, has dit Rapport, opgehaald, te verzwygen..
Zulle daaden verdienen, zo. veel m.ogelyk, gelend , en teil
prikkel van naavolging voorgefteld, te worden. Het betreft een Man , die zich in veele opzigten verdienstlyI,
getaakt heeft by den Vaderlande a die veertig jaren lang
Je, zaakera der Compagnie, met Gene byzondere hevlytiging,
behartigd heeft, en daar over gefprooken en gefclireevvein
toen anderen tweegen. De Burger VAN DI WW,' VELEN
.ij? Bekt de Burger - ReprefentaiLXen dus aan : „ Gy hebt
n . zo. even hooren voorleezen , dat de Commisfie niets
,,.hadt onbeproefd gelaaten om Penningen tot byfland:
va;^: de. Corn, pagzeie te bezorgen , niets is waaraclitiger, ei dc Boeken van de Compagnie kunnen het ge- tuigen, maar, daar zy zwegen van de wyze, waar op,
:

dit
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dit, onder anderen, is gefchied, en Gylieden niet on„ verfchillig zyt over daadgin die lof verdienen, mag ik
Ulieden niet verbergen , dat ons Medelid , de Burger
„ TITSINGH, by de onophoudelyke werkzaamheid, die by
„ zich voor liet behoud der Maatfchappy geduurig blyft
,, geeven , nog heeft gevoegd eene daad van belanglooze
Menschlievenheid, wanneer by naamlyk uit zyn eige
„ middelen, zonder daar voor eerogen Intrest of Pand te
vorderen, aan de Compagnie heeft opgcfchootèn eene
aanmerkelyke fomme Gelds, zo , om in den guuren
Winter het arme Arbeidsvolk , zo lang doenlyk, in
het werk te houden , als ter betaaling van eenige be,, hoeftige Crediteuren, en zulks voor zo lange als by
die Penningen eenigzins zou kunnen misten, of dat dezelve aan hem , uit inkomende Penningen , door de
Compagnie zouden kunnen worden terug gegeeven."

,,

JZerhandeling over den Oor fprong en Lotgevallen van het
Liedeken WILHELMUS VAN NASSOUWEN , gedaan den
flpril 1793, in het letterlievend Genootjcliap Doctrma & Amieitia , binnen jm/terdatn. Te Amfle; danz, by W. Wynands, 1795. Ja gr, 8vo. 26 bl,
-
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ífraalt in deeze Verhandoor. De
van
zyne
van het
woord. Elk Vogeltje zingt zo als het gebekt is; en ver
om in dezelve eenige orde te-d2eltzynRvorig,
houden, dus, in drie Hoofddeelen: Vooreerst, zal ik myne
Toehoorders het Lied zelve voorleezen. Ten tweeden,
onderzoeken op Wien , by welke gelegenheid, en door win,
het gemaakt is en, eiradeVyk, fpreeken over desaelfs
gebruik.
Wat het Ifie betreft, hierby zullen wy ons niet ophouden,
eii. verzenden onze Leezers tot de Redenvoering zelve.
In het Onderzoek, voor zyn Ilde Deel gefchikt, blykt,
dat, niemand anders liet voorwerp van dit Lied kan
weezen dan WILLEM nE I; dewyl 'er veele zaaken in
voorkomen, die van niemand anders dan van deezen Prins.
gezegd, en op niemand anders dan op hem kunnen toe.
gepast, worden. De gelegenheid lydt even min twyfel;, in den twist over den Maaker,, wraakt by het geDdz
Yoe,
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Voelen Van BRA+NDT , die 'er DIRK VOLKERTZ KOORLAHERT voor houdt, en denkt liever aan PI-IILIPPUS VAL'
MARNIX.

Aller opmerkelykst is het IIIde Lid der Verhandelinge, over het gebruik deezes Lieds. De Redenaar ver
Toehoorders verlof om hun mede te deden-zoektyn
wat hy, roerende dit belangryk ftuk , in zyne huislyke
Bydraagen tot de Vaderlandfche Gefchiedenis, van tyd
tot tyd, heeft opgetekend.
Wy zullen, zonder onze Leezers verlof te vraagen,
hun daar uit het een en ander mededeelen, ter Vader
Maar der-landfcheStig.„Nuwlyksad
,, heuchlyke Omwenteling van zaaken, in den Jaare 1787,
„ den Volke bekend geworden, of ziet, onder alle de
„ zigtbaare vreugdetekenen was men aanílonds gereed
, met het aloude L1"ilhe!mw; het geen men vóór dien tyd
„ wel hier en daar, doch onder 't kruis, of, gelyk de
Regtsgeleerden zeggen, by gehengen en gedoogere, ge„ zongen hadt. Maar nu was 'er geen gehugt, geen
dorp, geen vlek, geen flad, of het was overal T1lil„ helmus vas. Nasfoulven ; de ftraaten , de graften , de
fteegen, de floppen, de openbaare wegen en velden,
grimmelden van Zangers en Zangeresfen ; men hoor„ de het opdeunen , van wagens, karren , fchuiten en
„ jachten , allen naar vereisch van zaaken glanzig op„ gecierd; ja, 'er waren geene gezelfchappen, geene by„ eenkomften van echte Vrienden des doorlugtigen Hui„ zes, of myn Wilhelmus floeg den boventoon ; zo dat
„ men van dit Gezang, in eenen Oosterfchen fentimen„ teelen ítyl , zeggen kan : Gelyk ecne rooze onder de
„ leliën ; of gelyk een diamant onder de edele gefeen„ tens ; alzo is dit Loflied onder de Lofliederen van Ne„ der/and.
„ En dit M. I1. is nog maar een klein flukske der
, zaalre, dit is maar het algemeen gebruik geweest, dan
„ nu kom ik tot byzonderheden, die ons tevens zullen
„ leeren, in hoe verre een heilige yver den ilerveling ver„ voeren kan. Want niet alleen werd het gezongen en
,, gefpeeld als een Zegezang, maar wy hoorden het, en
„ zeer dikwyls hooren wy het nog, gebruiken als een
„ Marsch voor den dapperen Militair en den tedely„ ken Schutter by het betrekken hunner wagten en pos,, ten; ook in geval van Brand, kondigt de fchelle.Trom,, pet
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pet van den waakzaamen toornwagter, niet het ff7ce„ len van dit Lied, ons aan wanneer de Brand gehluscht
,,. is. Zelfs op de danspartyen, die 'er in die dagen van
vreugde gehouden wierden, danften onze Jongelingen
en jonge Dogteren 1f/ilhelmus vara Nasjbuu en, als een
Contradans.
„ Waant niet M. H. dat het daar by bleef, neen, oir^, fprongelyk was het geestelyk, en derhalven moest het
„ ook nu en dan wederons als een geestelyk fluk ten
voorfchyn treeden. Immers , zo de vernuftige Schry,, ver der Haagfiche Nieuwstydingen waarheid meldt , en
,, waarom zouden wy hem niet gelooven, zyn gefchryf
„ is wel eer te berde gebragt als een ontegenzeggelyk
„ bewys van gepleegde vrolykheden. Ik zeg byaldien by
waarheid meldt, dan heeft, volgens zyne befchryving,
liet lang in onbruik geraakte, maar nu wederom in ge„ bruik gebragte, Lied gediend in plaats van eenen
Pflm, ter gelegenheid dat hunne Hooghcdens, in den
Jaare 1787, hunnen eeroen openbaaren U^`odsdienst in de
„ groote Kerk in 's Hage wederom verrichteden ; tcrwyl
„ eenige weeken na dien tyd, toen 'er in dit zelfde Tempelgebouw een geestlyk Zangfpel , of, gelyk de wereld
„ zegt, een Opera, gehouden werd, onder het heflier van
een der Heeren Kerkleerwaren , en medewerking der
eerwaardige Armbezorgers , wel geftrikt en gekwikt,
is dit Gezang, zelfs gevarieerd, met zeer veel aandacht
en aandoening des harten , by het lieflyk geluid van
„ verfcheide Inffrunlenten der Muzyk, ter eere van die
Hooghedens, eenflemmig opgeheven. Ja, in den Jaare
1791, werd liet gebezigd als een Intivydingslied voor
het nieuwe Tempelgettcht te Loosdu nen , in de na„ buurfchap van het Vorstlyk 's Gravenpage. En einde„ lyk heeft dit zelfde Nieuwspapier ons geleerd , dat, op
„ den 16 December van het afgeloopen Jaar, dit Lied,
„ binnen de Stad Venlo, der Roomfclhe Kerkgezangen op
„ eene plechtige wyze is toegevoegd, by de viering
„ der geboorte van den Zoon van den Erfprins van
Oranje.
„ Voorat wierd 'er eene hooge Misfe, door eenen Bis„ fchop in pontiicalibus, gecelebreerd , vervolgens het
„ Te Deuna Laur!anzus, en, zegt de Couranten - Schrvver,
„ het zyn 's Mans eigene woorden , dit alles werd^beDd g
,

„

„

„
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^, flooten met het zb verheven Zangfluk Ij7i%helrarvs van
„ Nasfouwen, in heerlyk Muzyk gebragt (*)."
In deezer voege het gebruik deezes Lieds voorgefteld
hebbende, gaat de Redenaar over om het misbruik daar
van te toonen: dan wy moeten onze Leezers tot het klei-

ne Stukje zelve wyzen, om hunne zeker gaande gemaakte
graagte te voldoen.

(*) „ Ter gelegenheid dat ik deeze Verhandeling herhaalde
„ in een afzonderlyk Gezelfchap , op den iy April 1793, liet
ik hier volgen : By dit alles kan ik uwer aandacht

nog verzekeren , dat, zedert den gedenkwaardigen dag der
„ Omwenteling, den iy Sept. 1787, tot heden deezen avond
ten half acht uuren, dat ik tot u fpreek, dit Lied telkens
„ alle half uuren op de Stadsklok te Haarlem is gefpeeld,
„ en dus tot dit oogenblik , wel uitgecyflïerd , 57815 maa„ len.
„ NB. Van dien tyd heeft dit aangehouden tot in January
„ 1794, wanneer de Klok eensklaps ophield. Dit werd by
„ de Regeering zo euvel opgenomen , dat zy den Klokkenist
„ voor zich ontbooden hebben, en denzelven over die fchen.
„ nis onderhouden; deeze verontfchuldigde zich, dat, door het
„ menigvuldig fpeelen van een en het zelfde Airre , de pen„ nen waren afgefleeten: en de Refolutie was, om dit gebrek
„ aanftonds te doen herftellen , en Wilhelmus weder te doen
„ fpeelen. Wie weet, geachte Leezer! of dit geen altoosduu„ rend fpel zou geweest zyn , byaldien de jongile Revolu„ tie de Klok niet, zo ik hoop ; voor altyd , had doen
zwygen?"
De Bataaffche Wysgeer,, of inenschlievende Bedenkingen over
den tegenwoordigen Oorlog, door I. a. RAOUL Naar den twee.
den Druk uit het Fransch vertaald. 's Haage, by J. C. Leeu•
weftyn, 1795• In gr. $vo. 2o4 bl.
.

en Stukje, naar 's Opftellers berigt, niet voor Koningen
gefchreeven. „ ik weet," luidt zyne taal , „ dat de bilE
lykite bedenkingen, de bondigfte redeneeringen, de gegrondl}e
regten, zwakke wapenen zyn in het Staatkundige, en dat de
Staatsbelangen noch door bewysredenen, noch door de Wetten
der gerechtigheid, nagefpeurd worden voor de groote sT.RVE.

LTNGEN,

die zich verdeeles, door zich %vederzydsch de heer.

febappy der aarde te benyden.

„ Volken! ik fchryf alleen voor u; het is het welzyn der
/1enscb-

3, B. RAOUL, DE BATAAFSCHE WYSGEEL

393

AM'enschheid , her zyn de belangen van myns gelyken, het is
hun geluk, 't welk ik my voorftel.
„ Ik weet , dat het gevaarlyk is waarheden openbaar te
inaaken , die de voorgeevingen van zekere Perfoonaadien tegentireeven; her geweld in de hand hebbende, gebruiken zy
het zonder wroeging, om hen(, die moeds genoeg hebben oni
hen te ontmaskeren, te onderdrukken. Maar die hunne wraak
vreest is ten hoogoen niets anders waardig dan hun flaaf te zyn,
en ik kan noch wil het niet weezen, dan van de geregtigheid,
van de waarheid en van de reden.
„ Men moet niet verwagten , in dit gefchrift den heden.
daagfchen ftyl te ontmoeten ; ik beroem my niet op fpreekwyzen; myne taal zal eenvoudig zyn, om dat ik blyde ben
dat neen my begrype , zonder dat men zynen geest behoeve
te vermoeijen, om den zin myner gedagten te vatten; voor
het overige fchryf ik niet voor den geleerden; ik fehryf voor
hen, die onderrigt noodig hebben, en niet de woorden maar
de zaaken onderwyzen."
Met dit alles heeft de Schryver , fchoon een ftyl op
zichzelven , geen platten, maar een zeer vuurigen , wanneer
by in dit Stukje zich zet ter beantwoording der drie vol
oorzaak van den tegen--gendVra:Wlkwe
woordigen Oorlog is ? Of deeze Oorlog regtvaardig
is 2 En welke de uitflag 'er van zal weezen voor de
Volken, het zy dat Frankryk zegepraale, het zy dat hetzelve
bezwyke?
De Antwoorden op deeze drie gewigtige Vraagtukken ,
maaken 't geheel beloop van dit Werkje des Bataaffchen
Wysgeers uit; en wy twyfelen niet, of men zal, fchoon , in
een ander opzigt, van den Schryver in denkwyze en vooruit
lof .moeten toekennen, dat zyne-zigtverfchlnd,m
Befpiegelingen , en daar op gegronde veelal vuurige Opwek.
kingen,. harde, maar gegronde, waarheden behelzen. Ook ont.
moet de Nederlandfche Leezer 'er een en ander in , zyn Vader.

land betreffende , ' t geen by met geen onverfchillig oog zal

befchouwen.
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LANE taIz OVER HET TOONEEL

£ene Reize over het Toneel van den Tegenwoordiben Oorlog,
gedaan in de Maanden IVoi'ember 1792 tot ; anuai:y I79,
door mengd v:et eene menigte van belangrj ke Byzondes hedc;i ,
en Militaire zlnecdoten; waar by gee oegd is, een ^raauu,zrurig 1'eifdag van den Dood Van. LODEWVE \VI, opgemaakt
,

ingevolge de verklaring van den 13eveIhebber• der :vnlovaale Garde , welke het Schavot ownidde/v oscar in de , en
de eenfi7sscnige getztigerlis%e;a der v2f hier by t^genwoor dig be
weest zynde Sc/eeips'egters , door eiken der ice a,LSt'ge,:oc;m.'en
in het byzonder in gejshrrzft gefield. Uit Ziet Engelsciz vertaa ld. Te Gouda, by H. L. van L'uma, i.. In gr. 8v'o.
141) bl.

e Vervaardiger deezer Reize, over het Tooneel des te genwoordigen Oorlogs, doet zich ie een kort Voot eD
rigt kennen, als by vermeldt : „ [let is de aandagt des Sc ,;y-

„ vers van dit Werkje Beenzins ontglipt , dat, in deeze da
gen, terwyl men alles op de boosaartigfte wyze ui leg,, en-„
„ naar willekeur allerleie gevolgen uit de gezegden der lied n
„ afleidt, de Staatkundige gevoelens, door hem aan den dag ge•
„ legd, hem aan eene menigte van berispingen zullen hlootftellen.
Hy verzoekt , derhalven , dat men het hem vergunne , zyne
,, Staatkundige Geloofsbelydenis af te legen. lloe zeer
„ by ook een vriend van her gewigtig en algemeen aange.
„ nomen beginzel der Vryheid zyn moge , is by eter niet te
„ min een vyand van alle ongebondenheid, van alle wanor., des en wreedheden , en fchoon hy van alle mogelyke footten van willekeurig gezang een afkeer voede, blyft hy eg.
„ ter even zeer verkleefd aan den voorfpoed en het belang
van zyti Vaderland, als mede niet min geneigd om 't zelve
in deezen Oorlog ook zyn geringe hulp te bieden.
„ Zo 'er intuslchen lieden mogten gevonden worden , die on„ billyk genoeg waren, om te zeggen, dat deeze laat(te ge„ voelens met de eerst opgegeevene volflrekt onbef'aanbaar
„ zyn , zouden deezen gewis her fcherpf e helcelfcir^ft te„ gen het Staatsbeftuur van Groot - Brittanje mede fchry,,

„ ven."

Met deeze Staatkundige Geloofsbelydenis deeds voor ooges ,
heiben wy den Reiziger, in onze doorleezing van dit Werkje,
gevolgd , en veelal genoegen gevonden in zyn onderhoud by
de veelvuldige ontmoetingen. Bovenal, daar by als een Krygsman en Krygskundige fpreekt , zal men hem met genoegen
hooren.

Aandoenlyk is zyne befchryving van het leed, 't welk de

,Frar2frhen in den Winterveldtocht doorlIonden. Regt laat hy
der

VAN DEN TEEENWOORDIGEN OORLOG.

397

den Franfchen wedervaaren in het vermelden van de geheld.
beid hunner l{rygslieden. Men leeze, by voorbeeld: „ Nis
„ is algemeener, dan, aan openbaare en byzondere tafels, een
„ Grenadier naast zynen Colonel te zien , terwyl' deeze ge
'ook geen van heiden in het allerminst zon--„menzahid
„ derling fchynt. De een laat niet den geringflen hoogmoed,
„ en de andere geene hoegenaamde flaaffche onderdanigheid
• blyken; beiden noemen zy elkander wederzydsch Burger of
„ Kameraad. En , alhoewel dit Benen vreemdeling op het
eerfte gezigt zonderling zonde voorkomen , verdwynt het
„ ongemeene van dit verfchynzel aanflonds, wanneer wy na.
„ gaan, dat niet weinigen van deeze Nationaale Vrywiltigers
„ zeer gegoede lieden zyn , waar van 'er zommigen zien ,
twintig of dertig duizend Livres jaarlykfche inkoniften be„ zitten. Veelen van deezen, met wien ik gefprooken heb,
,, deeden door hunne befchaafdheid het Franfche Volk in
„ waarheid geen oneer aan, en al die belach!yke gemaaktheid,
„ waar van deeze weleer zo algemeen verzeld ging, was by
dezelve nu gansc't en al verdweenen. Zy lieten zich op hun.
nn moed niet het allerminlle voorfiaan ; fpraken van hunne
„ opoffering van alle gemakken en genoegens van dit leven,
„ om daar tegen aan alle de gevaaren en vermoeienisfen van
„ den oorlog bloorgelield te zyn, als van een pligt, dien zy
„ aan hun Vaderland verfchuldigd waren, en waar van zy zich
dan ook werklyk kweeten; terwyl zy zich daar over alleen
„ beklaagden, dat hun Vaderland op zulk eene wyze, door
„ den oorlog en binnealandfche oneenigheden, verwoest werd,
,, waarby zy dit als hunnen hoogden wensch uitboezemden,
„ dat naamlyk hunne vyanden te ondergebragt, of zy zelve
„ hierby omkomen mogten. Ik hoorde dit met bewon,, dering, en hoope dat de Hemel en Master BURKE het my
vergeeven zullen, dat ik oordeelde hen te zullen hoonen,
„ wanneer ik deeze braave lieden met de thans gansch.
„ lyk vernietigde Ridderfchap van Frankryk wilde verge.
„ lyken.
„ Veelen onder de Officieren, en zelfs van den eerften rang,
„ zyn van gemeen I{rygsman tot dien Rand verheven. Op
„ een hal of by een toilet zouden deeze lieden zeker eene
„ zeer vreemde vertooning maaken ; dan dit is egter gewis ,
dat zv, na alvoorens de kunst des oorlogs dus een gerui„ men tyd geleerd te hebben, veel gefchikter zyn om een
„ Compagnie of Battaillon in het vuur te geleiden , dan me„ nig een verwaande, baardlooze jongen, die :legts'nog even
„ uit eene militaire Kweekfchool is losgebrooken.” — In
deezen trant vaart de Reiziger voort met breeder het heldhafLig Character der Frankken te fchetzen.
1 ly ontveinst de gebreken en ongeregeldheden deezer gepreeze.
-
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zene FF•anfchen niet; dan, laat by 'er op volgen: „ Ilet vet'„ fchilde egter veel , dat deeze handelwyze by de Franfchen
„ algemeen zou hebben plaats gehad ; gelyk deeze fpoor„ loosheden dan ook geenzins aangemoedigd of geduld wer„ den door derzelver Opperhoofden. In tegendeel werden
„ 'er verfcheide voorbeelden gefield ; en zelfs zag ik een
Fianseh Officier traanen ftorten , terwyl by ons de fchan„ delyke ongeregeldheden zyner Landgenooten verhaalde."
Welvoldaan, over 't algemeen, wegens 't geen hem op zync
Reize in Frankryk bejegende , voegt by 'er by: „ De aan„ flaande vyandlykheden deeden den eerbied, dien zy ons als
Engelfchen betoonden , in geenen deele verminderen , en
„ zelfs niet alleen deedt men ons geen de minne beledigin.
„ gen op onzen geheelen tocht; maar in tegendeel onder„ vonden wy allerwegen eene ongemeene vriendlykheid en
agting. Zy fcheenen zich te beyveren , om ons een gun,, fig denkbeeld van hun te doen opvatten , en verzogten
„ ons, herhaalde reizen , om de misfiagen van elakele byzon.•
fiere perfoonen geenzins op rekening van geheel eene Na„ tie te flellen, en om in geenen deele aan hun tegenwoordig Staatsbettuur die wanorders toe te lchryven, welke de
„ zwakke toe[laud, waarin bet zich nog werklyk bevond, het.
„ zelve verhinderde ten vollen tegen te gaan. --- Ja, in„ dien men liet wangen kon, zulk een gedugt gezag als dat
van Mr. BURKE, en de wysheid van alle Vorilen van het
Vasteland, tegen te fpreeken, als dan erken ik, dat ik nimmer zou gejordeeld hebben , dat ik thans onder een ge.
„ heel Volk van Wilden, van Onzinnigen en 11 Zoordenaaren,
„ reisde."
Het bygevoegd Verflag van den Dood van LODEWYK DE
XVI is doormengd met 's Reizigers Aanmerkingen over deel
ze Gebeurtenisfe , geenzins ftrekkende om den veroordeelden
en geftraften te verontfchuidigen , fchoon by het ombrengen
des laatften Konings van Frankryk wraake.
,Brieven over WFysgeerige en andere Onderwerpen ; door J. H. DES
VILLATES. (Niet vertaald.) In'sHage, by J. C. Leeuwefiyn.
In gr. 8vo. 279 bl.
e Onderwerpen, in deeze Brieven behandeld, zyn: r.) Over
de Yereischten in 't fchr'ven van Brieven. s.) Het waart
D
J'choan. 3.) De Godsdienst. 4.) De Godsdienst en de Wysbe-

geerte. 5.) De Gefchiedenis van den Man met het yzeren
;17asker. 6.) De Gevoeligheid. 7.) De Weelde en haare Ge.
volgen. f,.) De Slaavenkandel. 9.) Onderzoek , of men recht
berst om drye Men/then to; Slaaven te maaleen, en Qf de Ne.
gees

l:
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gen ut3 Slaaveroy blyven moeten. to.) Over de /alouzy of Minnenyd, en haere Gevolgen. Deeze Onderwerpen worden , in
die gedeelten der Brieven welke op dezelven regtflreeksch
(laan, op eene wyze behandeld , die alzins de goedkeuring
moet wegdraagen ; de aanmerkingen zyn , over het geheel genomen, zeer juist, en gewichtig ; de ltyl is mannelyk, zonder ftroefheid , dus geenzins verveelende, maar veeleer uitlokkende en vermaakeude : de meeste Brieven worden, om de afwisfeling, en tevens om het geleezene te ver
een famenfpraak tusfchen verfchil--levndig,botm
lende perfoonen. Twee derzelven, gevoegd achter de twee
Brieven over Godsdienst en Wijsbegeerte, zyn van eenen zo.
danigen inhoud, dat men oppervlakkig op de gedagte zoude
kunnen vallen , dat de Schryver daar door bedoelde , ongeloovigen of fpotters in de hand te werken; doch by betuigt , in de Voorreden, geen ander oogmerk daarin gehad
te hebben, dan te toonen, welke zwaarigheden 'er by opregte,
maar ongeoefende, Christenen, by het leezen der H. Schrift ,
wel eens ontflaan , en dat het dus hunne onderwyzers aan
te raaden is, zich hier tegen te wapenen. Wy willen dit,
naar den aart der liefde, wel gelooven; doch wy zien de
rede niet in, waarom, ter bereiking van dit oogmerk, de in
die famenfpraaken voorkomende Geestelyken zulke platters
en eenvouwige zielen moesten zyn , en hunne tegenfpree•
kers, of natuurlyk, of door overdenking, fehranderë lieden,
Over den titel van den laatilen Brief : de .7alsitzy of
Minnenyd, hebben wy alleen deeze aanmerking, dat Minne.ayd hier niet geheel past, alzo in denzelven over allerlei foort
van na-yver , zo tusfchen byzondere perfoonen , als geheele
Natien, gekandeld word. Het zal den Leezeren, zo wel
als ons, zeer vreemd en byzonder fchynen, dat deeze Brieven zo ingericht zyn , dat dezeiven tevens tot een Lietdesverklaaring, en voortzetting van eenen Minnehandel, moeten dienen ; waarlyk het contrasteert wat al te flerk, \Vys.
geerige Brieven gedeeltelyk op te vullen met fomtyds niet
weinig overgedreevene vryery. Men zou dit nog eenigzins
kunnen dulden , indien 'er , om de leezing te veraangenaasnen , met een enkel woord iets van inkwam ; maar gehee.
le bladzyden daar aan te beíteeden, gaat, dunkt ons, wat te
verre. Vooral , indien, gelyk hier , de Schryver zich niet
aan zyn eerfte gronditelling hond. „ Mejuffer , (zo fcllryft
zaLIpoR aan de fchoone ELIANTE, (bl. 3.) onder welke verdigte naamen deeze Brieven zyn gefchreeven,) Mejuffer, ik
bemin , uwe gantfche perfoou behaagt my , doch ik zal
geenzins van liefde sterven , indien gy myn verzoek aflaat,
en zal dus ook van inyne drift niet dan ter loops fpreeken:
want, zo dra men eens gezegd heeft, ik bemin u en vinde

u
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u •choon, dan is de geheele Catechismus der Minnaars afge•
handeld, en al wat zy in 't vervolg zeggen kunnen zyn niet
dan een herhaaling daar van , of eene verfchillende fchikking
dier woorden." Bravo! maar hoe ttrookt dit, wy zullen niet
zeggen met de veelvuldig herhaalde vuurige uitboezetningen
zvner hartedrift; met de tedere benaamingen van libekoorffer,
al te bekoorlyke, Oppergebiedfer over rrryn Lot, en dergelykea
maar hoe ílrookt dit, vraagen wy, met ZELIDOR's verklaaring,
(bl. 267.) „ Ik heb my, zedert onze Briefwislèling begon ,
gevleid met die aangenaame hoop van eens uw hart te zul
winnen ; indien my deeze verwagting benoomen wierd, als-len
ik eenzaam crmdwaalen moest, dan was my het fierven aan.
genaam , en de dood een vriendelyke trooster; maar echter
wilde ik liever voor ELIANTE leeven; want daar ik het grootuie
heil, een aardfche zaligheid , in eenen echt met u flellé ,
zoude ik met verdriet van die blyde uitkomst niyne oogen
afwenden ; ja de eertle tyding uwer weigering kon my
veelligt het leven doen uitblaazen." Men vind in dee2.en bundel twee Antwoorden van ELIANTE aan ZELIDOR ; het
eertte , op de zes eerlle Brieven , in 't midden des Werks.
Grappig kwam het ons voor, niet alleen, dat ELIANTE aan
haren Minnaar de Onderwerpen voor de volgende Brieven
opgeeft, met dit gunílig vooruitzicht geevend gezegde : „ Onderioek myne opgegeevene Onderwerpen; zo zy , door u
in een nieuw licht geplaatst , ook de gewaarwordingen van
dit hart evenaaien, dan overwint gy allen tegenhand. " Maar
't kwam ons ook meer of min aanil:ootelyk voor , in deezen en in den laatuien Brief van deezen bundel, die het tweede Antwoord behelst, zodanig eene goedkeuring, die ons toefcheen niet geheel vry te zyn van Zelfsvlyerye, aan te trefDoch, zou 'er wel een Autheur zyn, die niet op
fen.
zyn eigen Gefchriften , meer of min, verliefd is?
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LETTER- OEFENINGEN.
Handbybel voor Lydet den , door JOHANN CASPAR LAVA TER , Leeraar in de Pieters - Kerk te Zurich. Uit he
Hoogduitsch. 2 k eene aanpryzende hoorrede uitgegeven
door JACOB VAN LOO, Predikant ie 0otrnarfuni. Twee.
Dee/en. Te Imflerdarn, by M. de Bruyn. In gr. 8vo.
Te za'12en 451 bl.
7 iet voor alle Leezers is dit Boek berekend. Lieden
I van een luchtigen inborst , die de waereld van
Naare fchoonfte zyde befchouwen, en, door een gelukkig
temperament, van de gewoone , hoewel zomtyds onaangenaame, lotgevallen geen zeer drukkend gevoel hebben,
zullen, by het eerie inzien en doorbladeren van LAVATER's Gefchrift, hetzelve ter zyde leggen. Anderen,
van Benen meer ernttigen inborst, zullen de zaak uit
een ander oogpunt befchouwen ; althans indien zy be_
hooren onder die klasfe van Christenen , welke cie gewyde Schriften naar verdiende hoogwaardeeren. D
perfoonen , voor welken dit Boek van L AVATEÍZ be rekend en gefchikt is, kunnen wy niet duidel y ker aankondigen, dan met de woorden uit de fraai geftelde aanpryzende Voorrede van den geagten , kundigen Uitgeever.
„ Om vatbaar te zyn voor den waaren troost., (dus
fchryft de Eerw. VAN Loo) moet men niet alleen lyden y
„ niet alleen zyn lyden pynlyk gevoelen ,maar ook eene le„ vendige, diepe overtuiging hebben, dat men iets anders
ter gerustftelling, ter bemoediging en ter vertroosting
nodig hebbe, dan de geheele Natuur rondom ons, met
„ alle hare zigtbare goederen, in ftaat is op te leveren,
^

„ Zin voor een hoger goed, dan de aarde geeft, ver-

langen en behoefte daarnaar , eerie zekere fmartèlyke
„ onvoldaanheid over alles , een pynlyk rusteloos ftreven
„ naar rust waar dit gevonden wordt , daar zyn
de ontdekkingen van den Godsdienst welkom ; daar
haart het, door weenen beneveld, oog naar het tvel=
„ dadig, het verkwikkend, licht van het Christendom;
Ee
h, daar
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„ daar luistert het oor naar deszelfs bemoedigende ,
„ vreugdverbreidende leeringen; daar is het hart gepend
„ voor den verzagtenden balfem der vertroosting, dien
„ het in de bloedendffe wonden giet ; daar worden de
tranen van onrust, van droefheid en hopeloosheid, ver„ vangen door tranen van dank en ftille hope, van be„ daarde onderwerping en vrede.
„ Zulke menfchen (vervolgt VAN Loo) zyn eigenlyk
„ bevoegd , en gefchikt, om de hoge waarde eener leer
„ te gevoelen, die Bene geheel eigen, Goddelyke, krakt
heeft, om lydenden te vertroosten , en de menigvuldige
wederwaardigheden, dle in de korte levensdagen van
„ fterflyke menfchen zyn ingeweven , verdragelyk te ma„ ken. Hoe talloos, hoe groot, hoe verfchillend ook
de kwalen zyn , die zy torsten , deze voort.•e;lèlylce
leer ontfluit bronnen, waaruit zy voor alle rampen den
, werkzaamften, duurzaam(fien en verflerkendflen, troost
Dit is geene bloote magtfpreuk,
kunnen putten.
„ (fchryft VAN LOO verder) maar men weet dit uit de
ondervinding. 'Er zyn men fchen geweest , die, door
„ form op form belopen, lang rondzworven op Bene holle
zee, en niet eer rust, vrede, kalmte en vermindering
„ van alle bezwaarnisfen des levens vonden, vr adat zy
,, in de haven van het Christendom hun anker lieten vall„ len. 'Er zyn mcnfchen geweest, welker leven cene a.an„ eengefchakelde keten van de rrootfte, de fmartelyktle
„ wederwaardigheden was, en die dezelve met een onbezweken moed niet alleen verdroegen, maar zig ook,
„ door de verheven vertroostingen dezer Godlyke leer, zoo
geilerkt gevoelden , dat zy, van onder den nederdruk„ kenden last hunner lydingen , hunne lydende mede
broeders op de roerende}e wyze tot geduld vermaanden,-„
„ en troost inferaken."
Om aan dit oogmerk te voldoen, zo veel een Gefchrift
kan uitwerken , daar het de gepaste gemoedsgeftalte aan treft , is voorwaar LAVATER 's Boek by uitfteekendheid
berekend. Want, om ons nogmaals van des Voorredenaars woorden te bedienen, „ over^.l fpreekt het warme,
hartelvke medegevoel van den , met lyden vertrouw.„ den, Lroeder; die zig in de 'zwakheid van den zwak, ken, de moedeloosheid van den moedelozen, de kom•
„ mervolle hanghuid van den van God verwyderden, en
evenwel naar God fmagtenden, niet met geweld behoeft te verplaatfen , om dat by die toeftanden der
,,zip
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7 , ziele by ondervinding kent. De lydende vindt overal
„ een vriend , die hem verflaat ", al kan by niet !pree„ ken, die hem voorkomt, uitlokt, vertrouwen inboezemt
door liefdevolle deelneeming in zyn 1 y den , die met
hein fchreit, met hem klaagt, die met en voor hemp
„ bidt, en die geen troostmiddelen voorfchryft, dan die
„ by zelve beproeft heeft."
In 't geheel bevat dit Werk driehonderd- en-vyftig Overdenkingen. Een Schriftuurtext, aan het hoofd geplaatst,
dient tot grondflap of aanleiding van iedere Overdenking.
Aan liet einde des Tweeden Deels ontmoet men Gene
Lyst der Schriftuurplaatzen , die 'ten grondflage der Overdenkingen gelegd, en daardoor zaaklyk zyn opgehelderd;
en vervolgens nog eene andere Lyst, behelzende de
Opfchriften of den korten Inhoud der byzondere Overdenkingen.
Over de manier van uitvoeringe zal de Leezar best
kunnen oordeelen uit een en ander flaal , welke pry ter

proeve zullen aanvoeren.
,, Rom. VIII: rg.
Abbe! lieve Jac • >
,, Dit woord: ABBA ! LIEVE VADER ! is my liever
dan veel duizend Rukken goud of zilver. Zoo dit
„ woord niet myne vertroosting ware, moest ik vergaan,
„ in myne ellende. Vader aller menfchen! die n er„ barmt over alle uwe Werken! ABBA! LIEVE vADEn:!
Vader van allen, inzonderheid van hun, die in
„ den Zoon gelooven, dien gy gezonden hebt! Door hem
„ onze Vader, gelyk gy zyn Vader waard en zyt; door
„ hem en in hem bemint gy ons; bemint gy ons,
„ gelyk gy uwen Eenigboren bemindet en bemint! AnnA!
„ LIEVE VADER ! De Geest des Zoons geve aan mynen
geest getuigenis, dat ik uw kind zy, alhoewel gy my
ook tuchtigdet; alhoewel my ook lyden zonder getal
„ omgave ; alhoewel ook de wereld my befpotte —
„ als of gy my vergeten hadt; alhoewel ook de vyand
der waarheid my dikwyls poogde te ziften ais ie tar,, we, en myne ziel te beang Bigen door te zegen: 'I,t
gy Gods kind, zoo help u zelven! Is God uw
God, zoo mono by zulks! Dan nog kan uw Geest
„ aan nivnen geest getuigenis geven , dat i^i; uwe- kind 11 n,
, en dat gy myn lieve Vader zyt! En als ;k maar --Le
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AnnA! LIEVE VADER! zeggen kan
zoo bei ;k.
„ zalig in al myn lyden ; want myn lieve Vader weet,
wat ik behoef — en zal, boven bidden en denken,
„ zich over my erbarmen. Ach! dat ik alleen Bene kin„ derlyke gezindheid bezitten moge! — Voor de openbaarmaking van uwe vaderlyke gezindheid hebbc ik
„ niet te vreezen."
In de í98fte Overdenking, naar aanleiding van Pf. LTS
ach, peinzende over de 011erande, die Gode behaagt,
gaan in het gemoed van den vroomen LAVATER de vol
om: „ Keer tot uzelven in, myn-gendAli^rak
, harte, en vorsch naauwkeurig uit, of gy geen reden
hebt, om u voor uwen God te verootmoedigen, om
hem een offer van berouw te brengen , dat hem aan„ genaani is, door Jezus Christus; dat hy hoger schat,
„ dan alles wat gy zoudt kunnen onderneemen om hem
aan te bieden. Wat mensch, die zyn hart kent ,
„ íchaanit zich niet over zyn verval, over zyne menig„ vuldige afivykingen, van dat geene , dat hy voor recht
„ en goed hield ? Wie schaamt zich niet, over zyne mee„ nigvuldige wederftreving, tegen de ftemme van zyn ge„ weten, die elk nadenkende voor de item van God in zich
„ erkennen moet? — Wie fiddert niet vaak, wannee
by een opmerkzaam oog op de bron vestigt, svlaruit
„ dikwyls zync beste daden voortvloeien? ó God ! hoe
;, dikwyls is alleen myn uiterlyke handel zuiver , 1nic„ rispelyk, Christelyk! Hoe zelden ben ik zoo, det gy,
„ ó Alwetende! in liet binnenfte kunt inzien, zonder dat
„ m5+rt hart reden heeft om daar voor te schrikken! En
„ gy begeert reinheid van binnen , en niet slechts van
„ buiten! Gy begeert eenen goeden boom, die goede
„ vruchten voortbrengt, en niet eenen kwaden boom, die
„ alleen bladeren, of vruchten die maar van buiten goed
„ fchynen, voortbrengt!
„ Maar hoe gemakkelyk zal het my niet wezen, myners
,, God een offer aan te bieden , dat hy niet verachten
kan? Hoe natuurlyk volgt niet al het overige, wan.„ neer eens de eerfte schrede , de voornaamtle , die der
zelfkennis, zelfsveroordeeling gedaan is? En hoe wel
„ is het my niet altyd na den eerften ltryd ! Hoe zeer
gevoel ik het niet, dat zulk eene gemoedsaandoening
en Erbarmer in den hemel behagen moet, beter heha„ gen moet, dan een trotsch zelfsgevoel , dan een fari.
,, zeeuwsch, ,,,ik danke U, o God! dat ik niet ben gelyk de-
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„ ze en die; dat niet dit en dat kwaad in my tot gewoon,, te geworden is."
„ Neen! Gy veracht liet niet, het verbroken en ver„ lagen hart. Gy wyst hem niet zonder troost, zonder
„ rust van u weg, den verflagen geest van den ootrnoe„ digen en rouwvollen Zondaar, die zoo zeer gevoelt wat
hy is, en wat hy zyn kon , en zyn moeste. Maar gy
„ begeert evenwel den angst niet, om des angsts wille,
„ maar angst , op dat by in zuivere vreugde verkeere.
„ Het offer van ootmoed is. u aangenaam, om dat de
„ verootmoedigde zich voor uwe verhoogende genade vat„ baar maakt."
Kort en in een gedrongen zyn verfcheiden van LAVATER'S Overdenkingen. Tot een daal daar van zullen wy
..nog aanvoeren de volgende:
„

„ a48.

„ Het ee e Noodige.
„ LuxxAS X: 42.
„ Een ding is noodig.
„ Het oog op u! De gezindheid voor u! Het geloof in
„ u! Het opzien tot u! V)e ernifige wil, u niet, gy fom„ me aller voortreflykheid en aller volmaaktheid, Chris„ tus, u niet uit het oog te verliezen! — Die u heeft,
„ heeft alles. U te erkennen is u te hebben. ------ U
„ te erkennen en zich over u in lyden te verblyden, is
„ een en het zelfde. Alles berust op de gelovige erkentenis
van uwe eenigheid en algenoegzaamheid , op de eex„ vouwdigheid van onze gezindheid, op het vereenigen van
„ alle onze krachten en de richting van dezelve op een
punt."
„

Gefprekken over het [Perk van Gods Geest, in het Hart
van den Mensch. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Arn/lerdam , by J. A. Swaim, r794. In gr. 8vo.
464 bi.

dit Werk is, volgens eerre aankonfur Prediger, de Opper -Con-Raad WOLTEXSDORF, te Berlyn; een Lutliersch
Godgeleerde van het Oude Licht, zuiver Orthodox in de
Leere der Vaderen; doch, met dit alles, een Man van
Ee3
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hefchcidenheid, en zeer verdraagzaam jegens de zulken t
die van hem in begrippen verfdrillen. Op meer dan
ééne plaats, in dit Werk, herda7ten wy, met verontwaardiging, aan de vinnigheid en icherp beid; niet welke
veele Godgeleerde Schryvers de gefchilfcukken_ eertyds
gewoon waren te behandelen; terwyl wy ; hoe zeer, in
veele opzigfen, van den Opper- Confftoriaal- Raad ver.
fchillende, niet konden nalaaton, den tol onzer hoogagtinge te betaalen voor eene gantsch tegengeftelde wyze
van behandelitigc, die hem de les des Apostels fteeds doet
in arrt neetnen , door het e geen by zelve voor waarheid
houdt te het ;te;z in liefde.
IIet Werk verfchynt onder de gedaantë vail Zamen
TRES zyn de fpreeken -fprakcu:F1JS.ETvsenPLA
de perfoonen. Niet meer dan drie in getal, zyn de Gefpreklzeu van ecne onnatuurlyke lengte. Wanneer een
Scliryver zyn Opftel in zulk tenen vorm verkiest te
gieten, is het ons altoos voorgekomen, dat het vermaak
en nut des Leezcrs meest worden bevorderd , door hem,
met niet zeer lange tusfchenpoozen , van tyd tot tyd ;
eene rustplaats te zeeven. Dc behandelde onderwerpen
laaten zich aldus beter onderfcheiden, en, naa volbragte
leezing , gemaklyker aan het geheugen vertegenwoordigen.
Daar de bekwaame Vertaaler de moeite heeft ^enome ii, om den inhoud des geheelen Werks in een' kort
bettek ineen te trekken , vinden wy geen beter middel , ter onderrigtinge van het Publiek aangaande de
verhandelde zaakcn en beweerde ftellingen dan dat wy,
op onze beurt, ons de moeite getroosten, om dien inhond in ins Maandwerk over te brengen. T_,eezers van
onderfcheidenen fmaak en denktrant zuilen hier door worden uitgelokt , om in liet Werk zelve de ontvouwing
der aa;tgeftipte hoofdzaaken te zoeken.
Van het eerste Gesprek, voerende tot algemeen npfchrift: Over de nmtuur en den oo; fpro,tg der bevitulingera ,
benevens het middel, waar door, en de wys, hoe ze gewerkt
worden, en over derze ver tvaardy e?a oogmerk, zyn de
volgende onderwerpen de hoofdtrekken : „ De Godgeleèrdc onderzoekingen zyn nuttiger dan de Natuurklunditse, door dien dezelve sneer onmiddelyk het ge„ luk van den Mensch bedoelen. Men heeft daar by
voor Beene vervolgingen te vreezen ; de Symbolifche
„ Boeken of Form slieren van eenigheid hinderen daar in
,, ook
,
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y, ook niet, het geweeten word door dezelve onder geen
„ flaafsch juk gebragt : het is alleen derzelver oogmerk ,
„ de eensgezindheid omtrent de Grondwaarheden van den
Godsdienst te bewaaren.
„ Deeze Grondwaarheden worden over 't algemeen in
de Broteftantfche Kerk, op Bene nuttige wys., voor,e
„ dragen, zommigen zeker maaken de waarheden
„ van Geloof en Bekeering enkel bevindelyk, maar ander
„ ren wederom vervallen tot een tegenovergefteld uitel„ fte , het geen tot een naauwkeurig onderzoek ver„ plicht , wat men door die bevindingen te verftaan
„ hebbe.
„ De bevindingen of gewaarworwordingen, in de Be,, keering, kunnen even als alle gewaarwordingen beter
„ ondervonden als befchreeven worden; dit echter is op
„ zich zelven geen bewys haarer Godlykheid. Even
„ zo min maakt de hevigheid eener bevinding in de Be„ keering derzelver Godlykheid uit: men moet hier
„ vooral op de bron derzelve letten, om voor zelfsbe„ drog bewaard te worden. Om dit zelfbedrog voor te
„ komen, zou het verkeerd zyn, de bevindingen geheel
„ en al uit te fchrappen, .en enkel op kennis en daarme„ de overeenflemmende daaden te dringen; tusfchen beide
„ moeten noodzaakelyk bevindingen of gewaarwordingen
plaats hebben.
„ Deze bevindingen werkt de Geest niet onmiddelyk, maar
„ middelyk. Door welke werkende kracht van den Geest,
„ men niet moet verflaan die kracht, welke byzonder aan
„ de Waarheden eigen is, maar eene afzonderlyke werk„ zaamheid van den Geest, met die Waarheden verbonden.
„ Deze bepaaling is noodzaakelyk, want was het eerfee
„ waar, dan zoude het ganfche werk der Bekeering in
„ niets anders beftaan, als in het voorhouden der Waar„ heden en derzelver beweeggronden; het welk niet ge„ noegzaam is om de hinderpaalen tot Bekeering, uit het
natuurlyk verderf voortvloeijende , weg te neemen. Dit
„ verderf moet men niet verkleinen, het is zeer groot en
„ beftaat in eene heerfchende zinnelykheid! 'Er is onder„ fcheid tusfchen een uitwendig zedig en een openbaar
„ Godloos , en tusfchen een natuurlyk en onbekeerd
„ Mensch. Alle Heidenen kan men van de bewerking
„ van den Geest niet uitfluiten. Deze byzondere werk
van den Geest ftrydt niet met de zedelyke-„zamheid
„ VryEe4
,
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„ Vryheid van den Mensch , noch heft het verband in
„ de veranderingen der zedelyke Waereld op.
„ De lvys , hoe de Geest werkt, is onbegrypelyk.
„ Door den invloed vaii Gods Geest op den mensch, kan
„ men het (reweeten niet verftaan; en ook even zo min
„ kan men lellen, dat de werking van Gods Geest zich
„ maar alleen tot dat geweeten bepaale ; en dat, door
„ dien indruk op het geweeten, alle andere gewaarwor.
„ dingen of bevindingen in de Bekeering gewerkt wor„ den, Van de Goddelykheid zyner bevindingen kan men
„ uit derzelver aanwezen, en uit den Bybel , overtuigd
, worden.
„ De werkingen van Gods Geest kan men zo wel in
de hoogere als laagere gewaarwordingen der ziel van
„ derzelver gewoone werkingen onderscheiden. Zyrien
„ Genade[laat kan men niet alleen uit de bevindingen ,
, noch alleen uit de daaden, maar uit beiden, opmaaken,
„ Elke bevinding, die 's Menfchen zaligheid maar eenig.
zints bevordert, is een Werk van Gods Geest, al word
ze dan uit de befchouwing der natuur geboren; 't geen
„ het onderfcheid tuslchcn Natuur en Genade niet weg
neemt , noch den Christelyken met den natuurlyken
„ Godsdienst in eenen gelyken rang plaatst. De Waar.
„ heden van den natuurlyken Godsdienst moeten even
„ zo wel als die van den Gedpenbaarden voorgefteld wor.
„ den ; mits men daar by eene heilzaame hartsveri nde„ ring van den mensch bedoele, welke by de Leer
der bevindingen ook vooral het oogmerk zyn moet ; ten
„ welken einde men zich voor uiteriens, waar in men by
„ dit ftuk vervalt, moet wachten."
Iet tweede Gefprek , getiteld: Oxer die bevindingen
in de Bekeering, welke tot zaligheid noodig zyn, en als
werkingen van den Geest kunnen gekent 'worden, behelst
de volgende zaaken: „ In het onderzoek, welke bevin,
„ dingen lot zaligheid noodig, en als een Werk van Gods
„ Geest te kennen zyn, moet men met voorzigtigheid te
„ werk gaan. Vooraf moet bepaald worden, welke de be,, leiraming van den ,nensch zy: — deze is het genot
eener waare zaiiheid. Deze zaligheid is alleen te ver krygen langs den weg van Geloof en Beeering , om.
„ welke deelachtig te worden eene leevendige kennis
, der Zonden, en van Gods Genade in Christus moet
„ voorafgaan. Alle bevindingen uit zulk eene kennis
-
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en overtuiging voortvloeijende , zyn Werkingen van
„ Gods Geest.
„ De bevindingen , uit de kennis der Zonden voort„ vloeiende, zyii afkeer, droefheid en gevoel van Gods
toorn. Waar by men niet aan Bene perfoonlyke ver,, bittering van God te denken hebbe. Dit gevoel ver„ dooft nooit de liefde tot God, of het moet uit ver„ keerde bronnen voortvloeijen. Den angst over de Zon„ den moet men niet zoeken te verwekken, door op eene
gewaarwording van Gods toorn alleen te dringen; maar
„ men moet zich ook tot de oorzaaken van dien toorn,
„ het bederf van den mensch, bepaalen ; welk bederf
de mensch noodzaakelyk leevendig moet kennen, ech„ ter is die kennis niet a tyd even groot. Hier uit volgt,
dat de bevindingen ook onderfcheiden zyn , naar maate de
„ kennis is. Het oogmerk dier fmertelyke bevindingen is
„ niet, om dezelve tot eene genoegdoening voor'de Zon„ den te doen verftrekken ; maar om door dezelve den
„ mensch tot eene onberouwelyke Bekeering tot zaligheid te brengen. Deze fmertelyke bevindingen moe„ ten voortkomen , niet alleen uit een vrees voor Gods
ílraffende rechtvaardigheid , maar ook tevens uit een
gevoel van eigen ttrafwaardigheid. Zulk een recht
gevoel van angst zal den mensch niet wanhoopend maa-.
ken. De bevindingen in de Bekeering-, zo wel de
„ aangenaame als onaangenaame , duuren, zo als alle ge.
„ waarwordingen, een zekeren tyd, echter zou men te ver
„ gaan, als men hier voor vaste regels wilde. maaken.
Om die fmertelyke bevindingen niet noodeloos te ver-.
meerderen , moet men de Leer der Verzoening uit het
„ rechte oogpunt voorftellen, -- en daar by God niet
„ befchouwen als zulk een,' wiens gramfchap eerst door
„ den dood van zyn Zoon geflild is, maar als een Hei„ lig en Rechtvaardig God, die buiten voldoening gee„ ne zonden kon vergeeven.
„ De aangenaame bevindingen , uit Gene kennis an
„ Gods Genade in Christus voortvloeiende, zyn verlan„ gen naar de zaligheid, en toeéigening derzelve, berus„ ten daarin , èn een vrede des gemoeds. Het Geloof
„ in Jefus, als Verlosfer, betaat niet enkel in eene zin„ nelyke liefde , maar in een leevendig toepasfend vertrouwen, dat Hy de Verlosfer zy: -- welk geloof
echter, omtrent den Zaligmaaker,, niet zonder het ge,, buik der .inbeeldings-krracht }pan verkeeren. Een werkEe .5
„ zaam
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zaam verlangen des Geloofs naar de Gerechtigheid
door Christus aangebragt , is een genoegzaam ken„ merk van het waare Geloof; zulk een verlangen ver„ zwakt het gevoel van fchuld niet, noch befchouwt
de Bekecring als min noodzaaklyk; echter is het ver„ keerd , eerst na de Heiligmaaking te willen staan,
„ en dan eerst naar die Rechtvaardigheid te verlangen: om beiden moet een Zondaar ten it erkften
aanhouden. De fpreekwys om Genade bedelen, wel
„ verftaan, is niet verwerpelyk. Het geloof heeft hin„ derpaalen, men kan het door eigene kragten niet ver„ krygen , maar moet het van God afwachten. God
geeft het aan elk, die 'er op de rechte wys om werk„ zaam is; echter niet aan elk in de volite maat: de
„ bevinding van vreugd , uit het Geloof voortvloeien„ de, is dus by elk niet even groot : met die
„ vreugd moet men alleen niet te ereeden zyn. Het
„ kunnen opgeeven van den dag en het .uur zyner Be„ kering is geen noodzaakelyk vereischte."
Onder den titel: Over onderfcheidene Stukken, betrekt
onze Schryver, in het laatf'e Gefprek, de volgende byzonderheden: „ Hun, die van ons verfchillen, moet men
„ zo niet terfond Ketternaamen geeven , noch hun boosHet vasthou
aartige oogmerken te last leggen.
„ den aan de Leer der Kerk, het gebruiken van eenige
gemoedelyke fpreckwyzen, is, op zich zelven genomen,
„ even zo min een bewys van braafheid; als het afwy„ ken daar van , een bewys van oordeel en oprechtDe Leer der bevindingen te verdedigen,
„ heid.
„ om daar door achting te verkrygen, is even zo ver„ foeilyk, als daar van uit vrees te zwygen. — Recht,, fchapene Leeraars Rellen de hoofdzaak van het Christeridom niet in de bevindingen alleen ; noch zoeken
de waart Euangelifehe Deugd in minachting te brengen. De Bekeering op een doodsbed, fchoon by
„ uitflek moeilyk, is echter niet onmogelyk. 'Er
„ zyn trappen in de zaligheid. De goede Wer„ ken, fclioon allernoodzaakelykst, hebben echter geese
„ verdienende kragt , dezelve (taan met het Geloof in
het naauwst verband. — De goede Werken zyn
„ kenmerken van den ftaat der Genade , mits ze uit
het geloof en de liefde tot God, en Christus, voortalle bevindingen , zullen het waare
,, vloeijen :
geestelyke zyn, moeten ook uit dat geloof haare oor„ fprong
-
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, fprong noemen. — Het prediken van Jefus Christus,
„ den gekruisten, naset de hoofdzaak van alle Leerredenen
;, zyn: verklaaring, hoe men zulks te verftaan nebbe,
-- Het verwekken dier hartstochten in het Werk der
„ Bekeerin heeft zync nuttigheid ; mits men zich ten
„ dien einee niet van een enkel zinlyk voorftel, maar
van weczenlyke Waarheden, bediene. De eisch,
„ dat men in zyne ongen fteeds meer en meer een Lon„ daar moet worden , is niet ongerymd." Cr ITO is in
deeze laattie zamenkomst eenderde Zamenfpreeker.
Geenzins twyfcicn wy,, of dcezc opgave zal menig
ecnen onzer Leezeren uitlokken, om nadere kennis te
maaken met een Gefchrift , 't welk, hoe ouwerwetsch
een voorkomen het voor veelen ook moge hebben, zich
nanpryst doer de bevallig - bcfcheidene manier van voor
aanmerkingen, ginds en elders voorgedraa--dragt,en
en; welke, zo zeer men ook, in andere opzigten, van
en Schryver moge verfchillen , oenen vry algemeenen byval zullen ontmoeten. Ons beftek gedoogt niet, dit Uit
verder te rekken.
-trekzl
De 0vetJen/7e;nasin; de;• Erzangelisten in de Lydens- en
Peest/ioífen , vo l,ezz; de Orde der Hervormde Kerk te
Aoifelda:n ; met eenige 14an7ner,?ingel, uitgegcevefz
door PETRUS HAACK , Predikant aldaar. ti Te 111nl1etdam , by Westing en van der Hey , 1795. In 8vo,
132 I kzd^.

Q lle arbeid , ftrekkende om licht te verfpreidcn over
,1 -L verre weg liet belangrykst gedeelte der gewwyde Gefchicdenisfen , de Verhaalen der Euangelisten omtrent de
Lotgevallen van JEZUS , verdient lof en aanmoediging. Het
Boekje van dèn Leeraar HAACK heeft zulk ecne treklsing. Met de eigen woorden der Euangelistcn, gerangfchikt in Bene voegzaame en zamenhangende orde, geeft
by een verhaal van de Geboorte, het Lyden, de Opftanding, de Hemelvaart, des Heilands , en van de uitf}ortmg des H. Geests , onder cone reeks van zo veele Afdeelingen, als in le Hervormde Gemeente te -1mfcerda n,
over cie' Onderwerpen, jaar uit jaar in, openbaare Leerredenen gehouden worden. De' Aanmerkingen zyn meestal
ingerigt om reden te geeven van de aangenomene rangichkkkizz;e, of ook by wylen om het kwalyk -c Telde in
de
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de gewoone verdeeling der Lydenstexten, te 4mflerdam,
aan te wyzen. Eene enkele Aanmerking ontmoet men
ook, dienende ter weeringe van verwarrmge of fchynftrydigheid, welke zommigen in de Verhaalen der Euangeliefchryveren vermoed hebben. Dit geldt voornaamelyk
het Verhaal der Opftandinge.. Niet onnut is, derhalven,
's Mans genomene moeite, voor Christenen, die, naar ver
Rellen in het jaarlyksch verhandelen der Ge-dienft,prys
JEZUS, en aanleiding zoeken om zich-fchiednsva
dezelve in eene zamenhangende orde aan den geest te kuniaen voorftellen.

Gods Vaderlyk B%fuur over Nederland. Ontvouwd en dank.
baar gedacht in eene Kerkrede, uitgefproken by ge legenheid der plegtáge Danjc tonde, op den a7 van omeraand, 1795, van wegens de fang/Ic Staatsoor vending
en het Traoïaat van Vrede, Vráendfchap en 1lliantie ,
,net de Franfche Repl bliek gefloten. Door PIETER
BEETS, Pietersz. Leeraar der Doopsgezinden te Westzaandarn. Te Wesizaandam, by H. van Aaken, 1 7954
In gr. 8vo. 50 bl,
de Reprefentanten des Volks van Holland, hoejLJ wel, om redenen, hen. daar toe beweegende , geen
tiitdrultlyk bevel hebbende afgekondigd, nogthans het voor.
beeld .hebben gegeeven van eene ílaatlyke openbaare Gods
dienstoefening, ter gelegenheid van het fluiten des beken
Franfche Republiek, is, het niet-denVrbosmt
vreemd, dat hun gedrag zeer veele naa(€ olgers heeft gevonden , onder eerre Natie, welke den fchoonen naam
van veyheid met regt zo hoog waardeert , en reden meent
te hebben, van het geflooten Verbond zich alles goeds te
belooven. De Westzaandamfche Doopsgezinde Gemeente
voedt zich hier toe ook opgewekt; en deedt haar Leeraar BEETS, by die gelegenheid, eene Redevoering, wel
geest eens waaren Vaderlanders ademt , en , zo-kedn
om de juistheid der keuze van zaakgin, als door bevallig
held van voordragt , wel waardig was , door middel
der Drukperze, meer algemeen verfpreid te worden. Te
'egt begreep de Eerw. BEETS , dat de herkreegene
Vryheid , vergeleeken mgt den voorgaanden toestand
des Lands , zal zy de verlangde vrugten draagmie ,
van de burgers de volvoering der gewigtigite pug
ten
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ten Vórdert. Met manlyken, en een' Leeraar voegenden, ernst
drukt BEETS deeze pligten op de harten zyner toehoorderen. Gelyk wy niet twyfelen, of deeze Kerkrede met
genoegen gehoord zy, dus ftaat het by ons vast, dat zy
met de zelfde aandoening zal geleezen worden. Eenvoudige, ongetooide , waarheid vertoont meestal nieuwen luister by eene herhaalde befchouwing. Aan de Redevoering zyn eeuige Aanmerkingen gevlogten, in welke zommige gezegden ontvouwd of verdedigd worden. De uit
Aanmerking, op het bekende voorge--voerigtsd
draagene door den fchranderen Volksvertegenwoordiger
Iit1HN, raakende het uitfchryven van eenen Dank- of Bededag.
Redevoering, over het werk der Godlyke Iloorzienighcid, in
Neêrlands gezegende Staatsomwending zigtbaar, eene Plof
van gejuich en lofzangen voor alle Bataven; uitgefproken op het Feest ter eere van het Opperwezen; (gevierd te Purmerend, na het fluiten van het AlliantieTraktaat tusfchen de Franfche en Bataaffche Republieken ,) door BERNARDUS BOSCH , rustend Predikart
van Dietnen; den 17e/en van Wiedemaand, 1795, liet
eer fie jaar der Bataaffche hryheid. Te Airi/lerdam,
by M. de Bruyn, 1795. In gr. 8vo., met het Voor
-werk,48bl.
e Burger
gelyk ieder weet, heeft, om zyne Patriotiche gevoelens en gedraagingen, zeer veel uitgeftaan.
J)
Geen wonder, dat by met de jongfte Omwenteling terk is
BOSCH,

ingenomen. Geen wonder, dat hy, te Purmerend, en ver
Benige kleine veranderingen, te BuikJloot,-volgens,mt
openbaar het woord voerende, in die Omwenteling de kennelyke blyken van een hooger beftuur zogt te doen opmerken , in de ontvouwing der twee Stellingen : „ De
Godlyke Voorzienigheid is zigtbaar werkzaam in Neêr„ r nds Staatsomwending." En: „ Deze Voorzienigheid,
„ in die Staatsomwending doorftraalende, is voor ons eene
„ ruime fiof van gejuich en lofzangen." Met terke
kleuren fchildert BOSCH de rampzaligheden van het voor
-gandelvr bftu.'Menordlv
's Mans fchryfftyl uit de volgende aanhaaling. Spreekende van de gevolgen van het berugte Jaar 1787. ,,De Stad„ houder (is zyne taal), dien wy ryk gemaakt en in den
„ fchoot
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fchoot der weelde verdartelend opgekweekt hadden,
„ verzette zich met al de woede van een wraakzuchtig
„ tyran, zoo wel als zync trotfche en kwaadaardige Vrouw,
„ tegen onze aangebooren rechten. Door Prrsisfafcle magt
ondertleund, hernam by, zoo doemwaardig als verach„ telyk, zyn onwettig gezag. Wie fiddert niet, by het
„ herdenken aan dat rampzalig fchandjaar? Het gekerm
van ítervende Nederlanderen, het wanhoopend jammeren van wreedmishandelde vrouwen en naaktgoplun:
„ derde kinderen , klom op tot den God der Vrylieid,
„ der Liefde en der Onfchuld. jammerende echtgenoo„ ten zagen de lievelingen van hun hart, zoo wel als
door droefheid bezwykende ouders hun dierbaarfle tel„ gen, en onnofel veenende kinderen hun geliefdkoosde
vaders , hier op hun geboortegrond, door woeste
vreemdelingen gekluisterd, naar een rampzalig kerker,, hol op vreemden bodem voorttleepen. De onder,, aardfche gewelven , in het daar door gefchandvlekt
Wezel, weer galmden van het gekerm onzer onfchuldi„ ge landgenooten ; die , door honger en kommer afge„ mat, den dood te gemoet gilden. — Dc weérgalm
„ der afgeperfte doodshikken zal voor de rechtbank van
„ hemel en aarde nog uit die kerkers donderen, en de
„ wroeging in het geweten der verharde tyrannen tot
„ eindelooze knaaging opwekken." De Dichtcrés PETRONELLA MOENS heeft, by deeze gelegenheid, ter eere
van haaren besten Vriend, hem eeuen Lofzang toegezonden, aan het hoofd der Redevoeringe gedrukt.
„

De IWysgeerige -4rts , door if. A. WEICKARD. Uit he
Hoo duitsch. I , II en IIIde Deel. Te Dordrecht , by
uw en Krap , 1792-94. Te zamen 812 bl.
Lee
in gr. 8vo.
et vermaak zegen wy van dit zo leerzaam als on.
derhoudend Gefchrift eene Nederduitfche Vertaaling te voorfchyn komen , vooral daar dezelve door de
bezorging van den Heer PASTEUR in het licht gegeeven
werdt, en men dus zo min in de naauwkeurigheid der
overzetting , als in de zuiverheid der taal, Bene vermindering van het oorfjnronglyl.e verwachten kon. — De
Heer WEICKARD, die zich, door onderfcheidene, zo Geneeskundige als andere, Schriften, reeds voor lang als een
der
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der fraaifte Vernuften van Duitsciilaníd had doen kennen,
gaf de Verhandelingen , die den Wysgeerigen Arts uit
voor eenige jaaren ftukswyze in het licht, en-maken,
had het genoegen, dat dezelve, onder zyne Landgenooten,
een zeer gunftig onthaal ontvingen, en tot vermeerdering
van zynen roem niet weinig toebragten. Omtrent het
oogmerk, welk by door de uitgave deezes Werks trachtte
te bereiken, onderricht de Autheur ons in zytie Voorrede.
„ Uit alles blykt klaar," zegt hy, „dat men zig zeer
bevlytigen moet om eene naauwkeuriger kennis van den
mensch te verkrygcn, zoo men hem behoorlyk beoordeelen of behandelen wil. Hiertoe behoort ook het betrek
verval, de wasdom of de volkomenheid , zyner krag --iyk
ten en bekwaamneden. Hiertoe behoort alles wat in tact
is in dit stuk eenige verandering te maaken.
„ Uit dit inzigt ben ik tot de keuze der Verhandelingen gekomen, welke in dit Werk medegedeeld zyn. Ik
heb eenige punten, die den mensch betreffen, naar wysgeerige en

geneeskundige gronden beproefd

en

ontleed.

Myn hoofdoogmerk is , iets tot de gefchiedenis dr
menschheid, tot verlichting van het menschlyk verftand,
en tot de rust en tevredenheid van 's menichen hart, by
te draagen. Lieden, die hunne voornaamfie inkomflen
van de domheid der menfchen trekken, voor welken het
van aangelegenheid is, het menschlyk geflacht altoos in
bygeloovige vrees en neêrf agtigheid te houden ; diergelyke lieden zullen misfchien myne poogingen verdoemen.
„ Ieder heeft zyn eigen bril, door welken hy de voor
wil nafpeuren ; daarom komen dezelve den-werpn
eenen kleiner, den anderen grooter, en den derden mis
voor. Ieder, zegt TRISTRAM, berydt zyn eigen-makt,
flok p aardjen. De Bovennatuurkundige heeft overal afi etrokkene en geestige verfchyningen. De Natuurkundige
zou geene waarheid willen laaten gelden, dan die hy zien
of voelen kan. BERGASS^. wil haat en vriendfciiap ,
oorlog en vrede, gezondheid en dood , door MESMER ,s
magnetisch beginzel beftierd hebben.
De dryfveér van wys eerige

onderzoekingen

zy

waarheidsliefde ; de beweeggrond tot derzelver al g emeenmaaking zy p pregtheid en menfchenliefde. Hoe
zeer wenschte ik het menschdom, door mynen gerinen arbeid, eenen werklyken dienst te kunnen doen!
Hoe zeer wenschte ik my oogen, die overal de zuivere
waarheid opipooren konden ! ik ben ten minf{ en over
tuigd
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tuigd, dat by mynen arbeid het doel van myn hart rede•
lykst geweest is."
Aan deeze edele inzichten heeft de Schtyver in deeze
Opftellen zeer wel voldaan, daar by verfcheidene gewigtige
onderwerpen, als Arts en Wysgeer, zodanig opheldert, oat
'er een aanmerkelyk licht over de werkingen van 's menfchen geest, en de wyzigingen, die zy, door den indruk
van verfchillende toevallige omffandigheden , ondergaat,
door verfpreid, en onderfcheiden vooröordeelen, die zich
nog Reeds de vermeerdering van 's menfchen geluk in den
weg (fellen, aangewezen, en, zo in derzelver bronnen als
uitwerkingen, tegengegaan, worden. De wyze van behandeling kentekent den Schryver, als een man, die, by Bene
uitgeflrekte kunde en beleezenheid, te gelyk de grootfile
kennis van 's menfchen hart bezit, en die, door zyne levendige voordragt en vernuftige trekken, al dat aange
naame en onderhoudende aan zyne Vertoogen weet by te
zetten, 't welk in flaat is de aandagt van den Leezer
zonder vermoeijing gaande te houden, en zyne voorifellen een diepen indruk op zynen geest te doen maaken. —
De uitgebreidheid der ftoffen geen uittrekzel in ons Maand
moeten wy ons vergenoegen de op--werktoland,
fchriften der Verhandelingen mede te deelen. Itte
DEEL. Uittrekzel uit de Historie van den Menscli. Van
Denkbeelden , Perflandskragten , Droomen en Oordeelen.
Iran het Zamenflel der Gevoelvezelen, en van derzelver
vvyze van werken. Van het onderfcheid tusfchen Dieren,
11lenfchen, Gekken. Iwan de oorfpronglyke Verfcheidenheid
der Bekwaamheden. Of het Lichaam den Geest in den
Mensch hinderlyk 3y? Van de Voortteeling en andere om
invloed hebben op de Bekwaamheden van-Jlandighe,
den Mensch. Van den Invloed der Lugt/lreek. Van den
Invloed der Opvoeding. kan dat hetwelk men Geweten
noemt. Tian de Historie der Ziel, haare Zitplaats en Eigenfchappen. Tian het Leven, den Ouderdom, den Dood.
fide DEEL. Van den Zelfmoord. Van de Inheeldingskragt.
Van de Hartstogten. Tian Heldenmoed. Van het Tweege.vvegt en point d'Honneur. Fan Verveeling. Man den W •sgeeri?en Geest. Ilan Dweepery en Verlichting.
IIiae DEEL. Fan vuurige Koppen. Van het Karakter
en Temperament des [Fysgeers. Van Gebreken en Wanoren in Zenuwen, Vogten, Temperamenten. Van dt Philofophifche Genie.
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De Oppermnagt des Volks, of de hoortreffelykheid van eenel
Vryen Staat; door MARCHAMONT NEEDHAM Ve;:rykt
4net damtekeningen van j. J. ROUSSEAU, MABLY , BOS .

SUET, CONDILLAC, LETROSNE, MONTESQUIEU, RAYNAL, en anderen. Uit het Fransch vertaald. Eer /^e
Deel. Te Utrecht en Rottc'rdamn, by G. T. van Paddenburg en Zoon en J. Meyer. In gr. 8vo. Igo bl.

enfchen die door het woord Nieuwigheid een fchr;k
aangejaagd worden, heeft men, by het ontglimmeu
van de eerfte fprankels der Vryheid in ons Gemeenebest,
voor eenige -jaargin, niet dien fèhrik zoeken te vervullen,
door de Schriften, welke voor de Volksvryheid en Men
fchenregt yverden , als het werk van Nieuwiglieidzoekers
uit te kryten. Men heeft niet nagelaaien dit geichreeuw te herhaalen by derzelver vermenigvuldiging
zo wanneer zy uit Inlandfche pennen vloeiden, als wan,
neer zy uit het Fransch, Engelsch of Hoogduitsch, in onze
taal verfcheenen. Dan, ter goeder trouwe, die Kien -•
vuigheid is ilegts een Bullebak om onkundigen en kleinver
flandigen, groote Kinderen, te vervaaren; en wanneer 4
(gelyk dit te meermaalen gebeurd is,) die Bullebak werd
voorgehouden door lieden van meerder kunde, gaven zy
blyk van een ondeugend hart , blyk dat zy tegen huil
beter weeten fpraken., Nu eens moest by hun een ROU
$EAU en VOLTAIRE, dan eens een PRICE en PRIESTLEY,
voorhouden, om van laatenen niet te fpreeken of ie gewaagen van de zydlingfche fniaadlyke blikken, op TEYLER's Godgeleerd Genoot/chap geworpen, wegens de opgee.
hangene en bekroonde Prysvraage over 's Men/dien Ge
Regen en Pligten.
-lykheid,
Men fcheen niet te weeten wat een MILTON; SIDNEY
een LOCKE, degwegen gefchreeven, en in de laatst voorgaande Eeuwe in 't licht gebragt, hadden; of althans metra
geliet zich zo, om het Schrikbeeld Nieuwigheid alle vetvaarlykheid .te laaten behouden.
Behalven die meer bekende Vrylheids - Voorfi anders,
bloeide en fchreef, in den Jaare MDCLVI, Mx NEEDHAM; het Eerfte Deel van wiens Werk, de Opperrdgt.
des Itolks, of de Voortreflykheid van tenen Vryen Stadt, WV'
thans aankundi en. Eenc Franfche Vertaaling, van dit,
i ngcl,fche Werkje vervaardigd, en verrykt met de Aa 4
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tekeningen der op den Tytel vermelde Schryveren , dagt
men den Nederlander niet te moeten onthouden , in een
tyd• (*), dat neen zorg droeg om liet Vuur van Vryheidsmin, door geweld belet op te blaaken , egter leevendig
te houden, met den Vaderlander Schriften, daar toe betrekkelyk, in handen te Rellen. En, in de daad, het Werk
is daar toe recht geichil.t, bovenal voor denkende Leezers, en die niet over de oppervlakte heenenglyen ; terwyl de eenigzins dorre fchryftrant des Engelschmars eene
verlevendiging krygt door de veelvuldige Aantekeningen, uit de pen der gemelde laatere Franfche Schryveren gevloeid, als mede uit die des F r«iifchen Vertaalers,
en des Nederduitfchen Overzetters.
Wy hebben het met genoegen geleezen, en bewonderd,
hoe de Enge//die Schryver, in 't midden der voorgaande
Eeuwe,meest alle de byzonderheden,nu in zo veeleWetken, dit Onderwerp betreffende ,voorkomende, aanílipt of
uitwerkt. Aan zyn licht hebben veelen hun licht ontftooken. De wyze van inkleeding der voorgeílelde begrippen verfchilt wel van de hedendaagiche, voornaam
lyk in de bybrenging van voorbeelden uit de oude en
laatere Gefchiedenisfen; de begrippen zelve blyven daarom
dezelfde.
Kortlyk dit Deel gefchetst.
De Inleiding, die vry breedvoerig is , fchetst de Lotgevallen der Vryheid.
De Eerfte Afdeeli'ng dient om de waarheid te flaaven,
„ dat het Volk, of liever die geenen, die uit deszelfs
midden verkooren worden, om hetzelve te verbeelden,
„ de beste Bewaarders en Befchermers der Vryheid
zyn." Hier toe brengt NEEDHAM de volgende redenen by: r. Het Volk is nimmer bedagt, om op
de regten van anderen eenigen inbreuk te doen; het heeft
zyne aandagt alleen gevestigd op de middelen,waar door
het de zyne kan tlaande houden. — 2. Agt by het
Volk den besten bewaarder van deszelfs Vryheid, wvl
het dit alleen is, het welk 'er belang by heeft, dat men
een waakend oog houde , ten einde het Gezag voor die
geenen, die daar mede bekleed zyn , veeleer een last,
dan
(*) Het Eerfe Deel werd reeds in 't Jaar 1793 in 't Nederduitsch uitgegeeven. De veelheid van fioffe heeft ons belet
eerder aankondiging te doen.
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dan wel een weczcnlyk voordeel zy, en dat deezen daar
by flegts zulke geringe voorregten genieten, dat deeze
geenzins gefchikt zyn om immer den nvd gaande te maa.en. — ;. Behoudt het Volk zyne Vryheid, en is in
Raat dezelve te beveiligen, door middel van Bene geduurig herhaalde keuze van deszelfs Plaatsbekleeders in zyne
groote Vergaderingen. — z. Niet alleen komt de afwisfeling van hun , die men liet Opperfie Gezag heeft
aanvertrouwd, allen bederf en omkoopingen voor; maar
deeze verhindert teffens de zamenfpanningen, die pester,
van een Gemeenebest, welke zich afzonderlyke belangen
geheel firydig met die van, den ganfchen Staat , durven
vormen. -- 5. De Vryheid beflaat hier in, dat men het
Oppergezag niet vertrouwe dan aan zodanige Plaatsbekleeders, die telkens van nieuws door het Volk vcrkooren
worden; naardien deeze geduurige opvolging een hinderpaal is, die aan de faatzugt van byzondere Perfbonen wordt
in den weg gelegd, en hun verhindert voornaamlyk hunne
eigene belangen te bevorderen. 6. Een vryc Staat ver
zeer verre de voorkeuze boven zodanig een , die-dient
door deszelfs Grooten of wel door Vorfien befluurd
wordt, en men moet het Volk als den besten Bewaarder
van zyne Vryheid befchouwen; wyl het oogmerk van eiken
Rcgeeringsvorm geen ander is of weezen moet, dan het
heil en de rust der Burgeren, en de zekerheid dat zy by
hunne Regteli zullen gehandhaafd worden, zonder eenigel
dwang of onderdrukking te moeten gevoelen. -- 7. be
geduurige Vergaderingen des Volks, by welken het Oppertle Gezag berust, zyn de beste middelen om de Vrom
heid in aanweezen te houden; dewyl, onder andere Regeeringsvormen, die geenen, die tot het behandelen van
Staatsbelangen worden toegelaaten , juist de zodanige;a
zyn, die zich zeer gereedlyk naar den wií, ja zelfs naar
de minfte grilligheden, des Vortl:en voegen; of als mededeelneemers of ondergefchikte Bedienden, tot eenen mag
aanhang toetreeden. -- 8. Niet dan de Volksver--tigen
gaderingen alleen zyn in (haat om de Vryheid taande te
houden; naardien het alleen liet Volk is dat belang by
deszelfs Vryheid heeft. - 9. Ben vrye Staat verdient daarom de voorkeur; wyl het Volk onder zodanig, een Regeeringsvorm minder aan de Weelde overgegeeven is , dan
die Natiën, welke zich onder de heerfchappy van Vortfen,of
wel van hunne Aanzienlyken, bevinden. — io. De Volksregeering verdient zeer verre de voorkeur, hoven elke
Ff 2
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andere Staatsgefleldheid; naardien het Volk zelve onder
deeze veel meer vlyt en werkzaamheid, veel meer groot
ziel, veel meer verhevenheid vain gevoelens, en-heidvan
eene veel edeler geaartheid , dan order eenig ander
Heeds voortduurend Gezag, aan den dag legt. -- ii. Daar
in eenen vryen Staat de Raadsbefluiten geene kragt erlangen, dan alleen door de Toeftemming des Volks, bevii dt het zich hier door buiten het bereik der poogingen, welke de Dwinglandy mogt aanwenden , en boven
de willekeurige fchikkingen van een aangemaatigd en wetteloos gezag. — i2. De gefteldheid van Benen veyen
Staat is meest ovcreenkomilig met de Menschlyke Natuur
en de Rede. --- 13. Een vrye Staat verfchaft minder
gelegenheid om het Volk te onderdrukken en te mis
dan eenige andere Regeeringsvorm, z4 D_-handel
Volksregeering, waar by het Gezag aan de hooge Ver
welker Leden geftadig afwisfelen , wordt-gaderin,
toebetrouwd, verdient boven alle andere zeer verre de
voorkeur; naardemaal, onder zodanig een Regeeringsvorm,
elk een, die deel gehad heeft aan het Staatsbeftuur, zo dra
de tyd zyner Bedieninge is ten einde geloopen, voor het
Volk aanfpraakelyk is , omtrent het gedrag door hem in
zynen post gehouden; en de Gezagvoerder, daar by dus
weldra tot den ftand van een gewoon Burger wederkeert, zich aanftonds van nieuws aan alle mogelyke
geftrengheid van de Wetten onderworpen vindt.
Uit deeze oogpunten het ftuk befchouwd, beredeneerd,
en met veele voorbeelden opgehelderd, hebbende, trag,t
de Heer NEEDHAM de Staatsgef{eltenisfe, by hem boven
alle andere gefteld, te ontheffen van de bezwaarende fee
gen werpingen, daar op ingebragt.
De eerfle is: „ dat zodanig een Regeerin^svorm alle
, Menfchen volkomen aan elkander gelyk felt, en dus
„ natuurlyk (trekken moet om alle Standen en Klasfen
van meer en min vermogenden volflrekt met elkander te
„ verwarren." De Heer NEEDHAM, deeze Verdraatjing, welke men ook in onzen tyd opgewarmd en weder opgewarmd heeft, tegengaande, merkt op: „ Indien
„ wy deeze Uitdrukking volkomen aan elkander ge„ lyk gefteld worden, in eenen al te ruimen zin neomen,
„ zal deeze ons even haatlyk fchynen, als zy het dus ook
„ in waarheid is. Want als dan maakt zy alle menfchen,
in de daad , volmaakt gelyk, en wat hunne bezittingen
„ be
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,, betreft, telt zy alles onder allen ten voloen gemeen;
ja vernietigt het regt van eigendom, en doet een alge„ meen gebruik van alles, wat elk in het byzonder bezat,
„ onder allen, plaats grypen. --•-- Dan zoude zodanig
„ een denkbeeld niet veeleer eene boosaartige en laste.
„ rende uitlegging moeten geoordeeld worden; dan dat
„ men het als een weezenlyk begrip der zaake befchou„ wen konde als eene uitlegging, welke om geene
„ andere reden daar aan gegeeven wordt , dan, wyl de
„ vyanden van deezen Regeeringsvorm, die deeze hebben
„ uitgevonden,. denzelven veel meer, dan Benige andere
Staatsgefteltenis, op het onverzoenlykíle haaten; naar„ dien het Volk, wanneer het eenmaal in het bezit van
„ zyne Vryheid herfteld werdt, en alle de voordeelen,
die daar uit voor het zelve konden voortvloeijen, ge„ noegzaam leerde kennen, alle hoop op eenige verdere
voorregten aan de begunfiigers der Dwmglandy natuur„ lyk gansch en al ontrukken moest? De Gelykheid ze„ ker, ware het kragtdaadigfle middel, om zich tegen de
wederinvoering van het eenhoofdig gezag te verzetten;
„ daar elk, die op de Gelykheid eenige aanfpraak maak„ te , nimmer de minde poogingen zoude in het werk
„ f}ellen, om zich een belang te volmen, het welk van
het algemeene welzyn flegts eenigzins onderfcheiden
„ was, waar door deeze vyanden der Vryheid, dus gansch„ lyk ontwapend, ja , in een eeuwig ítilzwygen , met
hoon en ichande bedekt, zich zouden moeten verber„ gen.
Dan, een Vrye Staat van dien aart , of weezenlyke
„ Volksregeering, waar by het gezag in de algemeene Ver„ gaderingen berust , wel verre van eene haatlyke Ge„ meenfchap van goederen in te voeren, moet,. in tegen„ deel, als het eenige middel, om het Regt van Eigen„ dom ongefchonden te bewaaren , worden aangemerkt.
„ De rede hier van is zeer eenvoudig. Het is niets
, minder dan waarfchynlyk , dat een zo wel gekoozen
lichaam, als dat der Perfoonsverbeelders van een Volk,
„ immer zouden willen zamenfpannen , oni de Belangen
„ en Regten hunner Natie geheel en al het onderst boven
„ te keeren, te vernietigen. Dan, daar, aan de andere
„ zyde , alle de Raadsbefluiten van geen de minffe uit„ werking zyn , dan in zo verre zy door de algemeene
„ toeftemmmg bekragtigd werden, kan het dus niet anQ, dens
Ff;
„
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„ ders veezen , of liet algemeen belang moet noowendi
„ tegen alle willekeurige fchikkingen op dc beste wyze
verdedigd zyn." Breedtpraakiger is deeze wederle ging ; doch wy kunnen , uit plaatsgebrek , niets nicer
overfchryven.
Eene tweede Tegenwerping, hier bygebrat, is: „ dat
„ eerie Voikregeering altoos een Oorzaak van Onrust en
Verwarringen kan genaamd worden , ter oorzaake van
het Relt, dat elke Burger bezit , om zync flem in de
groote Vergaderingen des Volks te mogen uitbrengen,
, en teffens door dat van zelve op zyac beurt tot alle
„ Ampten van Staat verkiesbaar te zyn." — Eer de Heer
NEEDH AM hier op antwoordt ; maakt by Gene onder
opmerking vcrdieiit, te wetten, of eert-ichedng
Regeerin ;worm wel in,erigt zy , en befteat uit welgezinde Leden: dan of een Gemeenebest, nee het eindigen
van eengin Burgeroorlog, nog in zyne opkomst zy; of de
puinhoopen der voorige Staatsinrigting nog werkelyk te
vinden zyn; en, eindelylc, of neen nog eerie menigte van
_Burgers aantreft, die zich als Vyanden van deezén flegts
even ingevoerden Regeeringsvorm verklaaren. In liet eer
geval lydt het Regt van te mogen kiezen en verkiesbaar-ite
te zyn geen tegenfpraak — dan in liet tweede oordeelt
lry , „ dat men niet alleen eenera zeer grooven misfIag
„ tegen de goede Staatkunde zou begaan ; maar tevens
„ zyn toevlugt neernen tot het allerzekerst middel om dit
Gemeenehest te verwoesten ; ja zou enen door eens
gedrogtelyke vermenging van de tegenf{ rydigfle belangen de verwarring, welke uit de regeèringl.00sheid gewordt, doen voortduuren , en de oneenigheden,
ho
„ welke de DwingeIandy zo zeer begunf}igen, nog ge,, ftadig vermeerderen, wanneer men, zonder eenige uit
zondering te maken , ook tevens dat gedeelte des-.,
Volks, het welk zich flegts nog onlangs en met weêrziii
„ onderwierp , het flemmeih . by liet verkiezen zyner
Plaatsbekleederen, en te gelyk ook dat, van zelfs ver
kiesbaar te zyn, wilde toetraan."
-„
Eerie derde beantwoordde Tegenwerping komt hier op
neder: :, dat 'er tot liet behandelen van zaaleen een ge, fleepen oordeel en groote ondervinding vcreischt worden ; dan dat , men deeze van die nieuwe Leden
die telkens by iedere verkiezing dé groote Vergaderingen uitmaaken met geene nlogelykheid verwagten
lean.
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De ongegrondheid hier van aangeweezen hebbende ,
komt by tot de vierde Tegen:verping : „ dat in een
„ Vryen Staat het algemeen zich bet meest aan de ver
onheilen, aan Opfchuddingen, aan Burger--„fchriklyte
, twisten en Oneenigl,eden, ziet blootgefleld. " — Om
den klem aan deeze te ontleggen, gaat onze Schryver de
oorzaakcn deezer Beroerten naa , en vindt 'er de ontknooping.
Hy fchroomt niet, eene vyfde Tegenwerping, waarin
men zeer veel fielt, onder de oogen te zien: „ dat 'er
„ naamlyk onder ecne Volksregeermg weinig waare Vei
voor den meest gegoeden rang van Burgeren-„lighed
„ te vinden zv, uit aanmerking der vryheid, welke het
„ Volk by dusdanig cone Staatsgef cltenis heeft, om hun
„ te befchuidigen in haatlyk te maaken."
Aan de wederleggring hier van liegt by eindelyk
die van Bene zesde 'e enwerping , daar aan zeer na
verwant: „ dat het Volk gewoonlyk oproerig , wis
tevens ondankbaar van aart is."
-pelturig,n
Door deeze Opgave des Inhouds zullen onze Leezers, gelooven wy, zien, wat de Heer NEEDHAM reeds
omtrent dit gewigtig fruk opmerkte en doorzag.
De Vertaaling heeft ons maar zeer maatig bevallen, en
het Werk is vol Drukfeilen, bovenal in eigen Naamen
en de Latynfche Aanhaalingen.
De Nederduitfche Overzetter heeft, op voorgang des
Franfchcn, ten danhangzel , uit hoofde van zekere aan
'er bygevoegd, het Zevende en Achtte Hoofd--haling,
auk uit het Werk van NICOLAAS MACHIAVEL, getyteld:
de YOTSt.
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Redevoering over de '2Te kracht vn den Br,r wenscb
Heil en Broeder'9iiap; door AREN To11A,NNEs VA4
To fJmfter am , by F. Draycr, 1795 jn brr,

SOLEN.

8vo. 38 bi.

Redevoering over de Gelyklleid der 1i'lei^; c/ien , be%houwtwd
uls dar cd e,7zeen Begieifél , /iet welk den vr yen Nerier1 roder tot Gids behoort te Eirekken in het vcsticn
zyler Politieclae en Btrrgerlyke Yryheid; door Mr.
ABRAHAM VEREUL , vitgcjbroken in de Macttfchappy
Felix Meritis, den ii den van Fcbruary 1795. 1e li,nfierdam, by P. J. Uylenbroek. In br. 8vo. 4o bl.
ot de zamenvoeging deezer twee Redenvoerin en, —
welker eerst gepiaatíle, den tweeden van F'ebruary
T
ileezes jaars, in dc Vcrgaaermg van /ImfeT'dumsch Eerfile.
Departement der Ncderlandfche ld'laatRhappy tot Nut, van
't 4igeween , door den Schryver , werd uitgelprooken —
en de tweede gcran lchikte, on e'en dag dien de tytel
vermeldt, in de daar genoemde' andere luistcrryke 1\Taatichappy, Felix Mantis , te di^r zelfde Snede , geeft ons
de Tydsgeiegenheid van beide aanleiding; i hoon zy anders, en in Stoffe, en in wyze van Behandeling, zeer wyd
verfehillen.
De Burger VAN SOELP:N , de eciffe voortreedende, na a
tie Staats-Omwenteling in deezen Winter, om eerie Redenvoering in 't gezegde Departement te houden, koos,
zeer eigenaartig, ten onderwerue zyner Verhandeiinge, den
wensch, die de wensch van den Dag mag genaamd worden:
Boil -„i Broederfchap! en helde zich voor, de was e kracf .
an dien Burrer- wenst% te ontvouwen.
In de ontvouwing zyner ftofe, welke één geheel opleVert, fchryft by zich deeze volgorde voor, welke hem
eerst iets doet zeggen van de kundigheden Heil en Broederfchap in 't gemeen; dar, derzelver waare betekenis
niet betrekking tot een geheel Volk, doet na ?r opren; er.
'er eindel,k den f amengetrokken inhoud, wen chende voor
gedraagen , vand doet te berde brengen.
Wy snoeten bekennen , dat de Burger VAN S0ELEM
,dyne taak geregeld afdoet. Dan, schoon liet eersen Rede-.
asaar doorgaande wel voege, eerst zyn Onderwerp, door
voeg yne B pa. lid M;e n en uit^reidende Ophelderingen , in
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een onderfcheiden licht te zetten , is deeze handelwyze,
in het tegenwoordige geval., wat te langdraadig in agt genomen. De Redenaar neemt vervolgens een eenigzins hooter
vlugt, en beluit met dc geheele aanhaaling van liet iéhoone
Dichtftuk van Hlurde;, sc/ Burger en Volksvertegenwoord;(YCr P. L. VAN DE KASTEELE,getyteld:Be2wurireI oorrrethreid van den IYlc,ach: wegens wella plaatzing, als niet recht
genoeg op den aart zyner behandelde ftoffe pa, --feks
fende, de Redenaar zich in zyn Voorberigt verdedigt.
Behalven dc geni.aakte aanmerking op de wyze van behandeling , hebben wy deeze Redenvoering met genoeen geleezen , en daarin ontdekt zyn yver voor den
'hristijkciz Godsdienst, als begreepen in dien heilwensch.
Neemt eens," opdat wy dit ten 1taal plaatzen uit een gedeelte waar de Redenaar zich boven het eenigzins kwynende van den aanvang zyner Redenvoering verheft, --„ neemt eens al den indruk , alle de (chatting van die
„• Godsdienftige bezettingen weg, wat zal 'er dan by een
Volk overblyven van deugd en braafheid? Wie voor„ ziet dan niet losbandigheid in plaats van Vryheid; ver„ warring en verwoesting in ítede van Gelykheid ; ge
plaats van-„veinsdh,uclaryvedin
„ Broederijhap ? Wie fchrikt dan niet tegen al de wan„ orde, verwaarloozing, oiiverfchilligheid en trouwloos„ heid ? Wie ducht dan niet een gewis verderf, eenen
„ geheelen ondergang? — Zalige Godsdienst! Aanbid ,ry delyk Christendom ! derhalven ; Gy zet aan alle andere
voorrechten den rechten fmaak, de tterkfte kracht, de
„ meeste vastheid by! Ja, die Godsdienst moet trekken,
„ niet ter begocheling tiener niet nadenkende menigte, ten
„ steun en that cener helfche Staatkunde, of ter bemanteling
„ van zwaareongerechtigheden; maar ter verwakkering var.
„ liefde voor het algemeene welzyn , en ter handhaaving
„ van alles wat eerlyk , betamenlyk en welluidend is
„ Deszelfs beminnaar beschouwt alles wat hy goeds ge
„ niet , of goeds flicht , in verband met de uitzichters
hem daar door in de toekomst geopend ; en, terwyl by
getrouw blyft aan zyne verplichtingen hier beneden,
„ weet hy tevens wat het zeggen wil , een vreemdeling
„ hier op aarde te zyn , en een veel beter Vaderland naa
, dit leeven te verwagten."
De andere Redenvoering, van welke wy, in deeze Afdeeling, i reeken moeten, neemt een hooker vlugt.
Zints wy, in het Weekblad van onzen Medeburger, den Reclay.
5
,

426 A. V'Ervi.%iL

da&eur der Nieuwe Algemene Konst- en Letterbode, No. 6r

(*) , het Verflag lazen van het houden der Redenvoeringe,
thans voor ons liggende, haakten wy na de gelegenheid,
om dit Stuk , welks in 't licht koming wy daar beloofd
vonden, te kunnen bekomen; en het leezen heeft aan onze verwagting geheel'voldaan.
Hoort den aanhef: „ Lang genoeg; had de ongelukkige uit liet eenzaam duister z^rne klaagt}em ten hemel
, opgezonden — lang genoeg had de menfchenvriend
t , die, te midden van 't algemeen bederf, den adel eener
veye ziel durfde behouden; die de wonden zag, waar
aan liet lieve Vaderland zieltoogde, traanen •-•
te traanen om deszelfs kommervollen toefland geweend,
De
en redding van den Erbarmer afgebeden.
, Erbarmer za g die traanen ; de P,eilisler van het lot
„ der Volken hoorde die klaagteen. 1 1v wenkte ,
,, de duisternis was niet nicer! Hy wenkte , en de f cr„ ke muuren , waar achter de luide Hozannas van eigendunkelyk gezag reezen , vielen in 't trof -- de nà^, tuur wapende zich met het veye Volk tegen de on;, rechtvaardigheid ; de ftroomen van liet zo diep verre„ derd Nederland werden effen paden , waar langs de
vryhcid, aan de hand van een grootmoedig Volk , op
den grond der Batavieren te rug keerde. Alles juicht;
,, alles herhaalt haares heiligen naam. De menfchen„ vriend wykt na de flille wooning, knielt, en framelt
„ lofzangen , de grootheid van den Ahnagtigen altyd
onwaardig ; de item van 't vernuft, welke voor 't
geluk der Volken waakt, verheft zich weder, en de
,, Nederlander is gelyk aan den wandelaar , die, langen
„ tyd ten prooije aan kommer en ellende , op we,, gen, die geen uitkomst lieten hoopen , ronddoolde ,
maar op éénmaal de dorre woestezny verwisfeld ziet
„ met weelige landsdouwen , in welker verfchiet voor
„ hem nog verrukkender tooncelen fchemeren.
„ Ook deeze Maatfchappy nam altyd een hartlyk deel
„ in alles wat het lieve Vaderland betrof; zy leedt en
juichte niet hetzelve ; hier bleef men, geduurende de
,, zevenjaarige ballingfchap der veyheid, aan haar den,,

-

„ ken,
(*) Op dit Berigt beroept zich. de Zedenaar, in eene Aan rekening; weshalven wy daartoe, als geheel echt, Onzen Lee.
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, keno van haar fpreeken; hier hieidt men zich feeds
, bezig niet het hooge ideaal van Volksgeluk ; hier
leerde men , niet 't geen was, maar 't geen zyn
;, moest; hier, door geen fchynfchoon beguicheld , door
geene vooroordeelen , waaraan het merk van heilige
onfeilbaarheid werd opgedrongen, afgefchrikt, waren
koude wysgeeren , om de waarheid te zoeken ,
„ redenaars en dichters, om de gevonden waarheid aan
;, te pryzen , en, wie ook kruipen en vleijen mogt ,
„ hier is door de algemeene ílem geen fillabe vleijery
,, gefprooken. Geen wonder dan, dat zodanige
„ Maatfchappy de eer genoot , verdacht te zyn by
, de vyanden der waarheid ; welker ooreen meest ge„ ftreeld worden door de I lute des Volks , en die ,
,, gelyk aan den dood , liefst over ongevoelige werktui,, den regeeres , om dat zy alles vreezen ; om dat zy
tidderen, dat cene Natie, welke vry denkt eindelyk
wél denken moet , dat , wie zyne rechten kent, die
rechten zal willen genieten (*)."
Zodanig eerre Maatichappy was waardig een Feest
der Vrylicid te houden ; en heeft zy , in den Burger
\TI;REUL deli rechten Man gekoozen om de wederkomst
yan Naare lang. betreurde Lieveling te vieren , en de
Burgers geluk te wenfchen met deeze belan ryke Omwenteling ; met welke by , niet een warm hart, de
Maatfcháppy geluk wenscht , en daar op laat volgen:
Dus is de groote optand van vrybeid en gelykheid
volbragt — dus zyn de eerlte beflisfende flappen
gedaan. Een nieuw Vaderland vertoont zich voor onze, nog verbaasde , oogen ; maar dat Vaderland moet
maar haare
bloeijen ; de keten is gebrooken
fchakels blyven knellen , en hebben nog niet kun,, sen gebrooken worden; Holland is nog maar fists wei„ mge dagen uit den langen flaap verreezen , het moet
zich nog tot de hoogte zyner nieuwe beftemming ver„ hef;

,

) Wy herinneren ons hier liet Verbod des Tr^evrnzruzyks by
de Lykreden op PIETLR NIEUWLAND, door j. H. VAN SWINDEN, Op
den s4 van Wintermaand des laarstverloopen Jaars; zie No.
gier Aantekeningen op die R edenvoeri ng , bl. ill; en men vergelyke
dar mede het gebruik des Muzyks te deezer gelegenheid, en
de Toonen te dier gelegenheid nangeheeven , volgens her hier
boven aangeduid Berigt in de Letterbodes waartoe WY andermaal
rottze Leezers wyzen.

s
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;, heffen ; het geen verricht is blyft een waarborg voor
„ 't geen zal kunnen verricht worden ; maar niet
te min wacht u nog het groote ftrydperk ; Burgers !
Burgers! nog moet de toekomst deeze groote vraa„ gen beantwoorden: „ „ Zult gy vry zult gy
„ flaaven zyn ? zult gy altyd de fpeelballen van gril, ligheelen , de flachtoffers van eigendunkelyk gezag; bly„ ven , of zullen uwe perfoonen , uwe goederen, on,, fchendbaar door wyze en onveranderlyke wetten ver,, dedigd worden ?" " — Hoe nadrukkdlyk moeten
„ deeze groote belangens u we geheele aandacht boei„ jen ! — Het oog der Volk on is op u gevestigd ;
uwe vyanden flaan gereed, o .i ieder uwer verkeerde
Rappen toe te juichen , om dat zy daarin de wen„ ken tot hunne herfchepping zullen meenen te zien ; ie„ der disfonant zal daarom, in hunne Ooien, de fchoontte
harmonic zyn. Burgers ! aan uw tegenwoordig
gedrag is gehecht het belang, niet van één dag, niet
,, van één jaar , maar van eeuwen ; het nageslacht zal
gevoel hebben van de wyze, waar op wy deeze om„ wenteling zullen voltooijen ; de minfle finet op dezel„ ve zou gelyk zyn aan fyne trekjes, op de zachte bast
van een jongen boom getpeeden ; zy groeijen op met
„ den boom , en komen, als groote trekken, onder 't
„ oog van 't richtend nagelacht."
Wat voelt men niet, Leezers! by zulk een voordragt?
Kan men zich van uitfchryven zulker plaatzen wederhouden? Dan wy moeten meer ter zaak komen. „ Hoe
, zouden wy", vaart de Redenaar , naa Bene tusfchenfpraak wegens het belang der op handen zynde verrigtingen , voort ; „ het Feest, den Vaderlande heilig ,
„ waardiger kunnen vieren , dan met over deeze duure
,, belangens te fpreeken? hoe plegtiger bloemen voor de
, voeten der vryheid werpen, dan met op haare verhe„ vene bettemming te ftaroogen ? Ik dacht dus, dat in
„ dit uur voor u niet geheel zonder belang zou kunnen
zyn, de korte aanpryzing van é'n algemeen Beginfes,
,, het welk den veyen Nederlander ten Gids behoort t4
Eirekken in het vestigen zyner Poli!iecgtie en Ji rger„ lyke Vryheid."
„ tidy moeten poogen", vaart de Redenaar, naa eenige tusfchenkon,ende treffende bedenkingen, op hem als
Redenaar zelve pasfende, voort, „ deeze tweederlei foort
,., vary veyiicid, te dikwerf door veele fchryveren ver, mengd,
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n, mengd, naauw?eurig te onderfcheiden; en te meer zal
„ deeze duidelyke onderfcheiding voor den Nederlander nier
,., zonder belang zyn , naa dat men , niet lang geleden,
„ niet de fophistiiche pen van eenera BURK E , opzette„ lyl; heeft willen bcwvzen , dat de eert}e , de Pulitiecq ue Vryheid naamlyk , vooral met betrekking tot
,, dit Gemeenebest, ten uitert%en nadeelig zou zyn (*).
„ De Burgerlyke Vryheid is het deel van ieder Bur, ger ; de Politiecque Vryheid dat van alle de Burgers te
„ famen, van de Natie.
„ De Burgerlyke Vryheid is de waarborg der Rechten
„ van ieder Burger; de Politiecque Vryheid die van de
„ Rechten der Natie.
„ De Burgerlyke Vryheid bindt de handen des Burgers,
„ en belet hem zynen medeburger te benadeelen ; de
„ Politiecque Vryheid bindt de handen der Regenten, en
„ belet hen de Natie te benadeelen.
„ De Vryheid des Burgers beftaat daar in, dat by
„ niets dan de Wet gehoorzaame ; dat hy niet den
Mensch, maar de Wet, vreeze. -- De Vryheid der
„ Natie beftaat daar in, dat zy alléén de Wet van haar
„ Geluk gehoorzaams ; dat zy de verdrukking niet vree-

ze; dat zy de magt hebbe dezelve tegen te gaan, te

„ ontzenuwen , te flraffen."
Welke verlichte punten , Leezers! — Op dezelve het
f}aarend oog gevestigd, en ze wel in aanfchouw genomen, hebbende, zullen wy den Redenaar toevallen , als

hy vervolgt:

„ Ik kan niet zien, dat, gelyk men gezegd heeft, En„ gelen onder ons zouden moeten nederdaalen, en dan nog
„ tot onderdannen Engelen uit den hemel medevoeren ,
„ om ons van die Politiecque zo wel als Bu.rgcrlyk2
Vryheid een wys genot te doen hebben neen ,
dat flechts de Engel des verderfs onder ons niet neder,
daale ; dat flechts de burger niet vertrapt worde, ge„ lyk wy den worm vertrappen , die aan onze voeten
„ we.
(*) In eene Aantekening wyst de Redenaar bras op het Stub je van Mr. JOHAN MEERMA. 't Geen wy in onze 1. Velde . .
Letteroef. voor 't Jaar 1794, bl. 176, onder handen ❑ amen , es
waarover wy ons gevoelen toen geuit hebben , met zo veel
vryheids als de toenmaalige tydsomftandigheden gedoogden -.^.
met zo veel veyiheids, dat fchroom om 't zelve zo te piaatzen
onze Drukkers beviug.
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„ wemelt ; dat hechts het volk niet gedoemd zy, gelyk
te weezen aan die dieren, welke ginds gehecht zyn, om
„ traks naar willekeur ter flachtbank gefeept te wor„ den, en ons Vaderland zal het heiligdom dier dubbele
Vryheid kunnen zyn; ons Vaderland, Burgers! zal dat
heiligdom weezen , en de eertle pylaar, waar op 't
„ zelve rust, het opfchrift draagen: GEL.YKHEID."
Hier beroept zich de Burger VER EUL op de welbekende en met regt hooggepreezenc Verhandelingen van
cites en PAULus, over dit Onderwerp; en hy tekent
de grenzen af, binnen welke by dc Gcl,ykheid wilde bepaalen ; en dan zullen wy, gelyk by zich uitdrukt
„ in alle onze wetten , in alle onze inrichtingen , de
„ Gelykheid tot een algemeene gids neemen ; zy is het
„ meest vruchtbaar, meest in deszelfs gevolgen heilzaam,
„ beginfel; zy ílrekt zich uit tot alle de raderen en be„ trekkingen der Maatfchappy ; zy is de bron van het
welzyn der Volken , van de vrede en de eendra;zt
tusfchen Burgers en Regenten, tuslchen Burgers en
,,Burgers."
Dit zegt de Redenaar niet alleen, maar hy bewyst
het op eenera meesterlyken trant, in een verheeven ftyl;
eerst ten aanziene der Politiecque Vryheid, en geeft de
heilzaamf'e maatregelen op om dezelve te bewaarera.
Wy kunnen hein hier niet volgen , maar niet nalaaten
eene raadgeeving af te ichryven , die, by zo veele
Volkshandelingen , als thans van dag tot dag in den Vaderlande plaats grypen, nooit uit het oog moet verlooren worden. --- „By alle deeze en andere maatregelen ter bevestiging der Politiecque Vryheid van de beste, de edelmoe„ digile Natie, zult gy in de keuze uwer Vertegenwoor„ digers wys zyn; gy zult den man van het bestier ver„ wyderen, die bynv'roNIus de vlcijer van CIESAR is, en
zyn vyand by BRITu ; gy zult zorgen dat 's Volks
„ belangens niet in onzuivere handen komen ; de deugd„ zaame Man alléén, alléén hv, die de waarde der
„ menschheid gevoelt , verdient de eer , een vry Volk te
vertegenwoordigen. — 't Is omdat de Zedekunde zo
zeer by ons miskend werd , dat wy zo diep ongelukwy hebben daar over bitter geweend -„ kig zyn
8, dat onze kinderen daar over niet veeenen! -- zonder
„ Zedekunde is 'er geen wanre Staatkunde, geen Regee„ ringsvorm , geen Natie ; zonder Zedekunde wordt de
, Staatkunde weldra misdaadig de beste Regee-

^? rings.
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„ ringsvorm weldra niet anders dan het wapen van deri
„ herken tegen den zwakken."
Een beklaagenswaardige toetland , beweezen door het
ebeurde in ons Vaderland in de jongfIc tyden der Overeeríclhing , gemaald in een treffend tafereel , welks baatfle trekken zyn: „ Vaderland ! heb ik u gefchilderd
Vryheid ! heb ik uw treurig lot gemaald ! .... Ker-.
kers van Wezel ! Graf van Capellen ! verwoest Gel„ derland! ... rechtvaardig God! .. .."
Dit is het treffend Plot der eerífe Afdeeling. Waarop
by de tweede met deeze betuiging aanvangt: „ Wy lier
dus verre , dat de duurzaanrherd uwer-„inerduto
„ Politiecque Vryheid uit de weldaadige bron eerier wy„ ze Gelykheid moet voortvloeijen; maar dit is niet ge„ naeg wilt gy, dat Nederland nog iets blyve betekenen op de Staatkundige kaart, waar op deszelfs vyan„ den liet reeds niet neer zagen, dan moet gy ook op dien
„ zelfden grondlag uwe Brirgerlyke Vryheid bouwen ;
„ dan moeten ook uwe Iiurgcrlyke Wetten , voor het
„ heilig oog der Gelykheid, zuiver bevonden worden ,
„ en zo wel by, die meer, als by die minder heeft, ge„ noodzaakt zyn met den Wetgeever te zeggen dat
„ is recht !"
Met geen min kragts en vuurs behandelt de Redenaar,
zyn Onderwerp zo volkomen meester, dit gedeelte. Veel
fchoons daar uit af te fchryven zou ons niet vermoeien; maar wy hebben liet beffek, ons gezet, reeds overfchreeden , en kunnen te ligter van dit Werkje afstappen,
daar de geringe prys, waar op dit Meesterffuk gefteld is,
het in aller handen moet doen komen. — Welk een
klem van tegenoverffelling doet hier Burgerlyke T/ryheid
en Burgerf aaverny by elkander af[leeken ! welke affbhu
welyke trekken maaien de laatífe, welke fchoone de eeifIe ! Mouten wy de certle eenmaal met de daad aan
inzonderheid bewaarheid zien deeze tv. ee-fchouwen;
trekken: „ De openbaaie bedieningen verflinden
niet meer de onmaatige jaarVedden , waar door dom„ me ledigloopers, ten kosten van het algemeen, groot
„ worden.
„ Dezelfde man vereenigt niet meer in zyn perfoon
„ verfcheide hostbanre bedie,tial en , weiker waarí cemin;
„ by weder aan anderen vertrouwt" -- [of, dit is ons
bvvoegzel, zelve gebrekkig waarneemt.]
^De Burger vER .UL betoont zich ten flot den rechtfchaa.

U

A. V E RUL, REDENVOERTNG,

fchaapen Godsdienstvriend ; dit is 'er een gedeelte van
„ Laat ons, der verwoestinge ontfnapt , op den Gods
„ dienst , als op eene onwrikbaare zuil , rusten ; en
„ indien onze handvastigheid, onder den moeilyken taak,
„ welke ons nog overig blyft, wankelt — indien het
„ vuur van onzen yver verflaauwt — zullen wy denzelven
weder aan dien heiligen fakkel ontf e.eken ! Dus
„ word het groot werk , onder de duidelyke kenmerken
„ van den Godlyken wil aangevangen , onder den God„ lyken zegen blymoedig voleind. — En, wat dan onze
vyanden meenen te kunnen — Hy, voor wiep zy ftof
zyn, kan nog meer! Troonen zinken, fccpters breeken,
„ maar God is eeuwig, en de waarheid met Hem.
Aanfpraaken, aan de Vertegenwoordigers des Fran rcheit
Volks (*) — aan de Provifioneele Vertegenwoordiaan de Leden
gers van het Volk van Imfierdain
der Maatfchappy — aan dc Medeburgers, niet
op den gewoonen leest gcfchoeid, volgen; en eenige coupletten uit 's Redenaars eigen Dichttrok: De Lof der Naai'.
fligheid, door hem , vier jaaren geleden, in deezc zelfde
Maatfchappy, uitgefprooken., den grooten Zeevoogd DI
RUITER betreffende , dienen ter gepaste aanfpooring tot
Standvastigheid.

Verhandeling over de Oorzaakcn van het Verval, en Opgaave van Middelen ter Verbeetering, van onzen algemee.
nen Welvaart. Te ilmftérdam, by A. Mens , Jansz.
1 795• In gr. 8vo. 96 bl.
n deeze Verhandeling zyn gegronde bedenkingen, wei.
ke de aandagt der hooge Regeering dubber waardig
zyn : onder anderen komen byzonder in aanmerking:
i. Het betaalets en vooruitfchieten van Wisfels aan Bui
-tenladrs.
2. Het voorby den Lande doen vaaren van goederen
voor rekening zo van Vreemden als van Inlanders, welke
goederen reeds betaald zyn, volgens § i, door de Koop.
lieden alhier.
g. He

I

(*) In liet Fransch voorgedraagen; doch hier verduitscht: de
oorfpronglyke Fran f le Aanfpraak zal plaats vinden in de Franfche Uitgave deezer Redenvoeringe, wellke de Schryver verklaars
dat eerlang gereed zal zyn,
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3. Het Geld verilrekken in vreemde Negotiatien.
Nopens het Iíte kan een wél uitgedagt Verbod van dienst
zyn, om dat daar door al voorgekomen en verhinderd
worden, dewyl 't laattle als dan niet zal konnen gefchieden , en men verpligt zal zyn om de goederen hier te
brengen, en van hier te verzenden. Betreffende het 3de,
dit behoort geweerd te worden, en, was het nooit gedaan
geweest, de buitenlandfche Potentaaten zouden geene gelegenheid gehad hebben om zich door Land- en Zeemagt
zo gedugt te maaken, nadien zy de penningen, daar toe
benodigd , van hunne Ingezetenen nimmer hadden kon.
nen bekomen, waar mede zy ons tans beoorlogen en be
hauwen.
Om dit kwaad te weeren, en den Lande voordeel toe
te brengen,, heeft de Autheur zeer wel uitgedagt eerie belasting op die vreemde Negotiatien van den een en een
half ioo pn. Deeze zou naastdenkelyk 9 millioenen ,
jaarlyks , aan den Lande opbrengen. Wamt men begroot
het beloop der buitenlandfche Negotiatien, voor zo ver 'er
onze Inwoonders in participeeren , op boo Millioenert
guldens.
Een groot nadeel voor ons Land is , dat wy het groot^
ftc gedeelte onzer natuurlyke Leevensmiddelen (als Rogge
en Tarw) van de Buitenlanders moeten koopen; dit komt
ons op verscheidene millioenen te staan , die na buiten
gaan, en waar door 't Land jaarlyks zo veel armer wordt.
Men zal hier tegen inbrengen 't groote voordeel der
Lands producten die na buiten gaan , 't geen egter, zo niet
geheel, ten minften voornaamlyk, aan de Kaasnegotie moet
toegefchreeven worden: doch al ware het dat zulks dat kon
opweegen, 't geen wy niet gelooven, zo kan eene duurte
in de Graanen zo uadeelig en ruïneus voor 't Land zyn,
dat verfcheidene jaaren voordeels op de Kaasnegotie 't
zelve niet zal konnen opweegen , 't geen tans zeer blykbaar is. -- De onbebouwde gronden, en nuttelooze en
kostlyke Meiren, zouden met voordeel daar toe koranera
worden geapproprieerd, en al die kosten zouden in 't Land
blyven, en de duurte van 't Graan voorgekomen worden.
Ik gaa voorby de Agiotatien der Kooplieden, en verdere
veraernyke Machinatien.

i. TT.
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Byvoegfels en 1laninerkingen voor het Elfde Deel der Va
JAN WAGENAAR. Door Mr.-der/in Is!ova
H. VAN WYN, Mi'. N. C. LAMBRECHTSEN, Mr. ANT.
MARTINI, E. ai. ENGELBERTS , erg anderen. Te JimJierdam, by ,J. Allart, 1793. In groot 8vo. lib bladz.
Deze/file voor het 7nvaalfde Dcel i 26 bl.
,

W

y behoeven niet te herhaalen hetgeen wy , meer
dan eens , betreffende deezen nuttigen en loflyken
arbeid van den kundigen Burger VAN WYN, en deszelfs
M e'degenooten, gezegd hebben. Wy volharden in dezelfde
gevoelens, raakende den dank , welken de Liefhebbers
van de Gefchiedenisfen des Vaderlands aan de fchranderheid en onvermoeide vlyt deezer Mannen verfchuldigd
zyn , en achten liet juist om deeze reden cnnoodig, uit dtt
Elfde en de volgende Stukjes breedvoerige uittrekfcls te
geeven. Hierendaar iets aan te flippen van hetgeene ons
byzonder merkwaardig is voorgekomen zal voldoende zyn
om den Leezer tot het doorbladeren en beoefenen van het
Werk zelve aan te moedigen.
Het Elfde Stukje beantwoordt, naar - gewoonte, aan het
Elfde Deel van WAGENAARS Historie, en loopt dus van
het Jaar 1625, in welks Lente FREDERIK EENRIK, in plaatze van zynen overleden Broeder MAURITS, tot Stadhouder,
Kapitein- en Admiraal - Generaal van Hol land en van Zeeland,
en, door de Algemeene Staaten, tot Kapitein. en Admiraal
Generaal over het krygsvolk van den Staat, werd aan
fluiten en bekrachtigen van den Mun--geftld,oph
1lerfchen Vrede, op den I5den van Bloeimaand des
Jaars 1648.
Wy zouden hier wel eenige aanmerkingen kunnen maaken op den ontydigen yver van fommige Hollandfche,
Stichtfche en Overysfelfche , Predikanten, tegen de hulp,
welke de Staaten goedvonden den Koning van Frankryk
te verleenen, ter veroveringe van Rochelle , waarvan in
dit Stukje bl. 12 en I4 gefproken wordt. Diergelyke voorvallen zyn in onze Gefchiedenisfen verre van
zeldzaam ; de preekfloel en het charater van Leeraar menigmaalen misbruikt tot oogmerken , welke
van den dienst der Predikanten geheel vreemd waren.
Indien oenig Land, ten minften waar de Proteftanten het
roer
,
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roer van Staat in handen hadden , ooit den fchadelyi;en
invloed van of muitzuchtige of ten minflen onverflandi
lyk yvercnde Keri.elyken heeft ondervonaien, het is
wisfelyk liet onze geweest. Doch het is hier de plaar,
niet om daarover uit te weiden , of de noodzaaklykheïcd
te toonen van het beteugelen zulker onderneemingen.
WAGENAAR had gefchreven, dat liet Staatfche Leer,
in den jaare 163I ,na Vlaanderen gevoerd zynde, om,
ware het taogelyk, zich van Duinkerken meester te maaken , op de onvoorziene nadering van den vyand , tusfchen Gend en Brugge, tot den terugtocht werd belloten,
tegen het gevoelen van FREDERIK FIENRIK. Hy ontleen
verhaal uit de Memoires de FREDR. KENRE, een-dezyn
Werk van veel gezachs, als zynde, waarfchynlyk, door
eenen der kundigfte Officieren van dien tyd opgefteld,
en door den Vorst zelven, ten mintien gedeeltelyk, nagezien. En , evenwel, íchynt uit lanter uitgegeven itukken te blyken, dat de Prins zelve den vooríiag deed,
„ of het niet beter foude we{'en, een honorable retraiéte
„ te maken, als de macht van 't Land in hafard te ltel„ len ," en dat „ de meeste Remmen hebbende gezien€
„ d'inclinatie van fyne Excell. hebben gerefolveert tot de
„ retraiete." Over dit verfchil vinden wy hier eene breedvoerige aantekening, van bladz. -8 tot 67. De Schryver
betuigt, bl. 6o, „ geen doorzigt genoeg te hebben, om tus„ íchen de bovengemelde berigten der Sclnryveren te be„ flisfen ; waartoe hem ook de Staatsftukken geen ge„ noegzaamen grond en alles uitdoende redenen aan de
„ hand gaven." Hy geeft vervolgens het voornaams}e
op , dat leem is voorgekomen , en laat bet oordeel over
aan neer kundigen. Wy zullen ons wel wachten van die
meerdere kundigheid ons aan te maatigen, of Bene beflisfende uitfpraak te doen: dan liet komt ons evenwel
voor, dat de Prins, zowel als de Afgevaardigden te vel=
de, niet tegen den hertocht was, wanneer by den onverwachten tegenfland der Spanjaarden ontmoette. Het kan
wel zyn , dat by dit gedeelte der lllenzoires welke zynen naam draagen, niet heeft nagezien, en dat de opileller gedacht heeft, hem meer te zullen vereeren , indien
by hem deed voorkomen als afkeerig van renen aftocht,
die, met hoeveel beleids volvoerd , toch van het misluk
getuigde. Oiidertusfchen is uit zulke-kendsaílg
ilrydige berichten wel eens aanleiding genomen om de
ge Gz

„e-

,
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geloofwaardigheid van geheele verhaalen in twyffel te
trekken, en alle historifche waarheid als onzeker te doen
voorkomen. Onzes bedunkens, zeer te onrecht. Schoon
'er fomtyds eenige duisterheid door ontfta; wanneer het
ftrydige der verhaalen niet het weezenlyke, maar alleen
eenige omflandigheden, der zaaken aangaat, wordt de zekerheid van het eerfte 'er geheel niet door verzwakt. Indien de zo even gemelde gisfing eenigen grond had, zoude
wel de Opf}eller dier Gedenkfchriften daardoor niet in geloofwaardigheid winnen, maar de grondzaak, de tocht na ,
en de aftocht uit, Vlaanderen, onbewogen blyven. En
wat wonder ware het zelfs, dat FREDERIK HENRIK eens
van gevoelen veranderd, eerst van den aftocht afkeerig
ware geweest, en denzelveu evenwel naderhand had goedgekeurd? Dat de eene Schryver het eerfte , de andere
het laatfte, verhaalde?
Verfcheiden aanmerkelyke byvoegfels tot WAGENAAR' s
verhaal, en etlyke verbeteringen op hetzelve, levert ons
dit Elfde Stukje. Wanneer dus de gemelde Schryver
spreekt van den flechten uitflag des Veldtochts van het
jaar 1635, vinden wy hier, bl. 8z env., aangemerkt, dat
nen te water, in dat jaar, niet gelukkiger was geweest,
waarvan verfcheiden blyken aangevoerd worden. Onder de
verbeteringen zyn de voornaamste, dat men by WAGENAAR, bl. 147. reg. 5, in plaatze van „ zaaken van Staat of
„ Regeeringe," moet leezen, „ punten van befchryvinge:"
waarover etlyke Steden van Holland, in het Jaar 1631,
weigerden te handelen, zo lang men den braaven en ver
H. DE GROOT ongemoeid liet (*). Zo-dientlyk
wordt ook bl. 89 getoond, dat het Werk van SELHEN,
Alare claufum genoemd, eigenlyk niet gericht was tegen
bet Mare liberum van DE GROOT, zo als WAGENAAR
,leeft, bl. 259, fchoon zekerlyk de gedachten der beide
Schryveren tegen elkander aanliepen. In de Vaderl.
Juist., bl. 444. leest men: „ Het Hof trok zig deeze
„ zaak" [t. w. de opfchuddingen te Dordrecht, in het Jaar
1647] „ alleen aan, die anders ook tot den Stadhouder
fcheen te behooren , om dat .... Prins WILLEM nog
-, niet in de Stadhouderlyke waardigheid bevestigd was."
Doch hier wordt, bl. io5 , dttidelyk getoond, dat het
HQf
(*) Bi. 70.

4 .17
Hof wel degelyk den Stadhouder erkende en met denzelven de zaak overleide.
In het Twaalfde Stukje, dat, gelyk WAGENAAR'S
Twaalfde Deel, begint na het fluiten van den Munter
Vrede, in 't jaar 1648 , en eindigt met den Vrede-fchen
in 't Noorden, in 't Jaar 166o , vinden wy verfcheidene gewigtige aantekeningen, betreffende den vermetelen aanflag van WILLEM DEN II tegens 's Lands Vryheid,
in het doen gevangen neemen der zes bekende Heeren,
en in de beruchte onderneeming op Amtterdam -- en niet
minder betreffende de groote Vergadering der Vereenigde
Gewesten, in den Jaare 1651 , in den Haag gehouden.
By deeze gelegenheid wordt b1. 74, env. gefproken van
de gemaatigdheid der Stáaten van Holland jegens de Remonftranten , en andere van de Hervormde Kerke ver
Gezindheden. Die gemaatigdheid was ze-fchilend
veel grooter dan die van andere Mogendhe--kerly
den of Vorfien, ja zelfs dan die der Staaten van de
overige Provintien. Zy was evenwel verre van hetgeen zy behoorde te zyn. Zy onderftelde , bl. 85 ,
dat andere Se&en en Gezindheden uitgefloten waren
van de openbaare befcherminge , en ontílond , naar het
fchynt, meer uit het belang van den koophandel, dan
wel uit eene rechtmaatige bezeffin°e der menfchelyke
rechten. Merkwaardig is ook Eet bericht, raakende
de Vertaaling van het Nieuwe Testament uit de oude Griek
Taaie in de hedendaagfche, door eenen MAXIMUS-fche
van Calliopolis, onder opzicht van eenige Hoogleeraaren,
en op last der Algemeene Staaten, gedaan, (zie bl. 77.)
Van minder gewigt voor de uitbreiding van de Christe1yk.e Leere was eene diergelyke Overzetting van de GeIoofsbelydenis , Catechismus en Liturgie, der Hervormde
Kerke, door HIEROTHEUS (of, zo als by in een byvoegfel op dit Stukje (bl. r2a) genoemd wordt, PHILETHEUS (*)) van Cephalonie. Naauwlyks kunnen
wy ons wederhouden van eene aanmerking over te fchry.
ven , raakende de meening van het eerfte Artikel der
Utrechtfche Unie, omtrent het beflisfen van gefchillen,
welke tusichen de onderfcheiden Leden van dat Verbon
ontdaan mogten. Doch daar zy in het Werk zelve na
genoeg vier bladzyden beslaat, (van bl. 81— 85) en voor
gee°
(*) Dit is misfchien eene drukfeil voor eaxLoT vs.
Gg 3
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Beene verkorting vatbaar is, moeten wy den Leezer dery

waards wyzen. 01) W. 95,, env. zyn nog verfcheiclene zeer leezenswaardi ;e Aantekeningen over den oor
Jaar 1652, den Neder.-log,dreEnfchit
landen, zo onrechtvaardiglyl., aangedaan, welken men,
mistchien, op rekening van den onderdrukker der Engel.
fche Vryheid, OLIVIER CROMWEL, zoude kunnen Itellén,
indien niet en voorgaande en vooral volgende tyden, maar
al te duidelyk, geleerd hadden, welke behandeling ons
Gemeenebest van die Natie te wachten heeft, door welke
Hoofden zy ook moge bet}uurd worden, wanneer zy haar
belang meent te kunnen bevorderen door het plonderen
van haare Nabuuren. --.-- Op bl. gi wordt aangetoond,
dat WAGENAAR zich vergiste, wanneer by in zyne L'Uderl.
JIistorie fchreef, „ dat de gewoone Vergadering der Al.
9 , gemeene Staaten niet gezeten had, zo lang de groote
9 , Vergadering by een was."
De kundige Schryver, op bl. 95, van Benen misfiag van
den Engelíchen Gefchiedenisíchryver HUME gewaagende,
geeft denzelven den naam van den uitmuntenden. W y

erkennen gaarne de kundigheid en welfpreekenden fchryf-

trant (welken laatsten men uit de jammerlyk uitgevoerde
3Jederduitfche Vertaaling niet moet beoordeelen) van deeZen Schryver. Maar met dit alles twyílelen wy zeer , of
zone blykbaare partydigheid voor liet Huis van STUART
niet al te zeer ftryde tegen een der allervoornaamfie ver
eenera Gefchiedenisfchryver,, om hem op-eischtnva
deezen eernaam rechtmaatige aanfpraak te laaten in de

gemelde hoedanigheid.

Uit de vergelyking van bet getal der bladiyden, welke
dit Stukje uitmaaken , met de plaatzen van WAGENAAR,
waartoe de aangehaalde byzonderheden behooren, kan men
ii^telyk opmaaken, dat de Aantekeningen over de laatffe
bèlft van het XIIde Deel der 1/aderl. Historie veel fchaar.
Ier zyn , dan over de eerfle. Misfchien is den geachten
Schryveren omtrent de eerstgemelde minder van gewigt
,voorgekomen. En, inderdaad, de eerfte helft bevat
een der woeligIte en belangrykfle tydperken van onze
Gefchiedenis , het korte., maar geweldige , Stadhouder.
fehap va n WILLEM DEN II, en de groote Vergadering,
waarin Holland inzonderheid toeleide om een Aritlocratisch bewind te vestigen op de puinhoopen van het Stad.
houderlyke: eene pooging, welke toen voor Benen geruimen tyd gelukte , en daar de denkbeelden van echte
Volks-

TOT Di VADEt%L. fl! TOIU!.

439

Volksvryheid by verre de meesten geheel fcheenen verloren, of nimmer opgekomen te zyn, misfchien, het beste was, dat, in die omttandigheden , konde gedaan worden. Doch , gewisfelyk, zoude men veel beter geflaagd
zyn , en, waarfchynlyk, het Vaderland vicele volgende
rampen befpaard hebben, indien men liet Volle zync waare
rechten had leeren kennen en laatgin oefenen.
In de getalen der aangehaalde bladzyden van WAGENAAR's Werk zyn ons verfcheidene drukfeilen in deeze
twee Stukjes voorgekomen, gelyk ook in fommige andere
getalen. Zo moet men bl. 72 van het Elfde Stukje, reg.
3, voor 176 leezen 173 -- bl. 87, reg. io v. o. voor r6
waarfchynlyk 6 -- bl. 93, reg. 6, voor zeventiende (zie
Bylaage , Letter A.) vyftiende. In het Twaalfde
Stukje, bl. 55, reg II, Iaat op de lengte van glechts eest
half uur gaans na, allerwaarfchynlykst is dit eene fchryf•
feil door verhaastinge ontíl:aan , waarvoor men Rellen
moet op llerhts een half róur graavens na. Zie WAGEN.
Be febr. v. /1 nJlerdam, I Stuk , bl. 565 van den druk in
folio - bl. 64, reg. Ie, ifaat Iiornelis, lees ran. Op
bl. go , reg. II , env. wordt een vermeende druk- of
fchryffeil in WAGENAAR'S Werk aangeftipt. Maar die
Schryver gebruikte waarfchynlyk. de druk van den hol
Mercurius van het Jaar 1657, alwaar duidelyk-land/ie
ítaat, dat de Griffier neusex overleed op den 6ten van
Wintermaand des Jaars 1660. Doch het lust ons niet
fproeten in een fchoon aangezicht te zoeken.
Plakkaaten van de Provifioneele Reprefentanten van he
Dolk van dmflerdain , uitgegeeven door G. BRENDE .
A BRANDIS, Secretaris van voornoemde Reprefentanten. Te fhnflerdam, by J. Apart, 179. In gr, 8vo.
236 bl.
éénen bundel zamengevoegd te zien de veelvuldige
en belangryke daadgin, welke in de Wereldilad AmnJterdana, by en onmiddelyk naa de grnote Omwenteling;
deezes Jaars, plaats hadden, en Welke voorzorgen men
tot behoud der Rust en ter vermyding van Verwarring,
in die dagen, genomen heeft, moet eiken Amflerdammcy
een aangenaam gefchenk veezen, en den liefhebberen
der Vaderlandfche Historie dierbaar. Niet minder dan
6
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67 oorfpronglyke Stukken, tot dit laatffe betrekkelyk, levert dit Boekdeel; en ftaan deeze, om aan het eerre te
voldoen, eerlang gevolgd te worden door eerre Gefchiedenis van ilmflerdam , van den 19 • anuary tot den iq
puny deezes 'aars, het Tydperk van het Prorifioneel Be/Iuur der 4mflelflad.
De hand, uit welke dit Stuk komt, en die het vol
belooft, de Burger JRENDER A BRANDJS , is recht-gend
gefchikt om dien fchat van Geschiedkundige Byzonderheden , in een zo klein, maar zo gewigtig, Tydvak
voorgevallen, der Naakomelingfchap over te leveren.
Uit het voor ons liggend Stuk zal niemand walsten
dat wy iets zullen ontleenen , wat de Plakkaaten, enz.
betreft. Alleen moeten wy nog berigten, dat eerre korte
I7oorreden het 'rydttip der Omwentelinge fchetst, in zo
verre de Aanftelling der Provifaoneele Repre/entanten
van het Yolk van J1mflerdam aangaat, Zeer gepast is
Ia er de Aanmerking des Schryvers, naa het opgeeven
der Naamlyst: „ Niemand onzer Medeburgers -- maar
welligt een of ander uit het, van onzen toenmaaligen
„ toeftand , geheel onkundig naagellacht , zal niet reden
„ kunnen vraagen ; namen die verkoozene Leden deezen
last maar zo daadlyk op zich ? — Was eene toejuiching van eene menigte voor het Raadhuis vergaderde Burgers voor hun wettig of voldoende genoeg ,
„ om zulk een gewigtigen post te aanvaarden? — Wy
herhaalen opzettelyk, dat een of ander, uit liet volgend
geflachte alleen, deeze of foortgelyke vraagen zal kun
doen; nadien aan elk Amfferdamsch Ingezeten,-„ne
„ die weet wat 'er gebeurd is, volkomen bekend moet
q, zyn, dat liet oogenblik , waarin deeze Commisfie aan
„ die Burgers , (door liet Cornmitté Revolutionair der
^, Stad Amfierdam,) werd opgedraagen, volftrekt gcene
, weigering konde dulden.
„ Dat niemand zich derhalven verbeelde , dat men
,, dien opgedraagen last , zonder Benige tegenbedenking
.,, of huivering, aanvaardde. Het tegendeel is waar. Doch
,, alle perIbonlyke zwaarigheden vervielen ; alle tegen .,, bedenkingen, hoe gewigtig dan dezelve ook waren,
, hielden op; zo dra men het oog floeg op den toeband
der zaaken, in dat tydf}ip. Het vreeslyk vooruitzicht
„ op alle de yslyke gevolgen eener Regeeringloosheid,,
en wel in Bene Stad als i1mjleidam, en in een tyd van
z5 Om-
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„ Omwending; het leevendig bezef van de onvermyde„ lyke verwarring, onzekerheid en wanhoop , die uit
„ zulk eene Regeeringloosheid moesten gebooren worden:
„ deeze beiden waren reeds genoeg in staat, om, buiten
„ andere overweegingen, het opgedraagen heiluur te doen
„ aanvaarden ; en geenzins op zich zelven, maar alleen
„ op den toettand der Stad en het welzyn haarer Burge„ rye, te zien; en aan beider belang hunne rust, hunne
huislyke genoegens, en gewoone bezigheden, voor eeni„ gen tyd op te offeren."
Tot itaaving van deeze welgegronde Aanmerkingen kan
dienen de Aanfpraak van den Burger RUIGER JAN SCHIM
die, tot den post van Voorzitter verkoo--MELPNICK,
zen , dezelve aanving met de volgende Aanípraak , zo
als ze ons nagenoeg woordlyk wordt opgegeeven, en den
Man tekent tot dien post bekwaam. Dus liet by zich hooren:
Burgers! -- Men moet of minder gevoel , of oneindig
„ meer welfpreekenheid, hebben, dan ik bezit, om, op dit
oogenblik, de aandoeningen, die zich in myn hart opeen
f;;apelen , op eene waardige wyze uit te drukken. Ik
„ zie my, op het onverwagtst, met ulieden ter deezer
„ Raadzaale geroepen, om de teugels van het bewind op
„ te vatten, in een tydfl:ip, in 't welk, als 't ware, alle de
„ banden der voorige Maatfchappylyke Orde plotsling zyn
van een gereeten. --- Uwlieder vertrouwen draagt
„ my den post op om in deeze oogenblikken uw Voor„ zitter te zyn. In het midden deezer aandoeningen , Bur„ gers ! heb ik kalmte van geest genoeg om al liet moei„ Tyke van die taak te overzien. Zo ik al gelukkig genoeg
„ mag zyn, om aan uwe verwagting te beantwoorden, d
Burgers! zal ik , zullen wy allen, gelukkig genoeg zyn,
„ om aan de verwagting van onze Stadgenooten te vol„ doen? ik durf my , Burgers! eene zekere maate van
„ menfchenkennis, eene zekere maate van kennis van den
aart van ons Volk , aanmaatigen. Vleit olieden
„ niet van aan allen te zullen behaagen. Dezelfde toe„ juichingen, waar van het Volk, by het hooren onzer
„ Naamen, de lucht heeft doen weêrgalmen, kunnen door
„ de taal van gemor, verachting en ontevredenheid, ver
vangen worden. Duizenderleye tegenftrydige belangen-„
„ zullen dagelyks , by afwisfeling, befluiten van ulieden
„ trachten af te perfen, welken uwer onwaardig zouden
zyn. Maar, Burgers ! hoe ongunftig ook dat Tafreel
„ n;o'G g 5
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„ moge zyn, alles wordt eenvoudig, alles wordt gemak„ lvk, voor den man , die, eens vooral, voorgenomen
heeft, om, liet koste wat het wil, zyn pligt, zyn ge„ veeeten, te voldoen. Ziet daar, Burgers ! den eenigen
„ weg, welke ons met eer aan het einde van deezen loop„ baan kan brengen, of ons niet ecre op denzelven kan doen
en ik
„ vallen. Als uwen Voorzitter verklaar ik,
„ eisch dezelfde Verklaaring van u allen,
dat bil„ lykheid, rechtvaardigheid, en grootmoedigheid, myne
handelingen zullen regelen. Dat geene gevaaren, van
„ wat natuur, of hoe groot ook, immer in fl:aat zullen
„ zyn, om my tot iets mede te doen werken, liet welk
van deeze regelen zou afwyken. En het is, na deeze
uitftorting van de gevoelens van myn hart, dat ik ,
ter uwer begeerte , den post van Voorzitter op my
neeme ; in de uitvoering van welken post ik ulie„ der goedgunftige onderfteuning en toegeevenheid ver„ zoeke. "
Hierin ftemden alle de Leden , niet eene onbegrypelvke verrukking, toe. De Stukken, hier voor
leveren hewvzen by bewyzen op, hoe zy zich-hande,
manlyk op hunnen post gekweeten hebben ; en dc beloofde Gefehiedenis , welke ivy reikhalzende te gemoete zien, zal dit, ongetwyfeld , nog meer aan den dag
Ieggen.
Reflexien over 't Noord • 4 nericaansch ]3e/?ier , van 't Yudi
cieele I)epartement , in 't Civiele en Crimineele , ge
Benige zeer belangryke lanmerkingen van een-volgd;pan
geacht 4 inJlerdamsch Regtsgeleerden , betrekkelyk tot 't
zelve Onderwerp. Te 4zmJlerdarn, by W. Holtrop. In gr.
8vo. 2¢ bl.
b

,

e eer(te der Aanmerkingen van den op den Tytel aange•
DD
geplaatst , kan men als
duidden Regtsgeteerden , bl.
een Voorberigt aanmerken,; en luidt dezelve in deezervoege
2a

„ Daar alle Wysgeeren niet alleen ; maar ieder veezen
met een gezond denkvermogen begunfligd , innerlyk over„ tuigd moet zyn , dat het geluk, de veiligheid en zekerheid der Maatfchappy voor het grootfie gedeelte gelegen
„ is in de daarflelling van welgeorganifeerde , verlichte en
„ van niets als van de Wetten onafhankelyke regthanken :
zo heeft men gemeend het publiek geen ondienst te zul „ lei]
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len doen ,met aan onze Landgenooten gelegenheid te geeven,
„ om daar over de denkbeelden der beste denkers der Amen.
„ caanfehe Natie te leeren kennen men heeft geoordeeld,
„ ten dien einde , met vrugt , deeze Reflexion, in onze taal
„ overgebragt, door den druk gemeen te kunnen maaken. De„ zelve zyn getrokken uit het uitmuntend Americaansch Werk
„ The Federalist ; een Werk , het welk in twee Delen , in
„ klein 8vo. , meer gezond verfiand, en opgeklaarde denkbeel.
„ den over Vryheid en Regeeringsvorm , bevat , als uit ver.
„ fcheide Quarto's of Folio's van oude Publicisten , en
„ uit duizende pakken hedendaagfche Declamatien, te haaien
» zyn."
Wy kennen het Werk The Federalist niet, dan alleen uit
het aanpryzende, 't geen de Burger DUMSAR 'er van gegee.
ven heeft in het Voorbericht van het I11e Deel zyns hoogstiof•
waardigen Werks, de Oude en Nieuwe Con/litutien der Pereenigde Staaten van America, bi. VIII , die, by een Verflag
van den oorfprong en inhoud deezes Tydfchrifts , mede een
zeer voordeelig getuigenis geeft van het Werk , waar uit de
Ref exien voorhanden ontleend zyn. De Burger DUMB Al
fchryft: „ wy fchroomen niet, omtrent The Federalist te zeg.
„ gen , dat zy , die niet verkiezen in de gewesten der
„ verbeelding om te zwerven , maar egte prakticaale, op
„ onderviuding en menfchenkennis , zo wel als op de be„ ginzelen van het Regt, gegronde , Staatkunde verlangen ,
„ onzes oordeels , vergeefsch naar iets beters zullen zoe•
„ ken."
Uit dit van zo goeder en bekende hand aangepreezen
Americaansch Tydfchrift, zyn de hier medegedeelde Reflexien
betreklyk het gemelde gewigtige onderwerp ontleend. Wy
pryzen ze der leezinge aan , terwyl de Leezer aan de zeer
belangryke Aanmerkingen van een geagt <mJlerdamsch Regesgeleerden , betrekGyk tot het zelfde onderwerp, hier bygevoegd,
welke vier in getal zyn , en nog geen drie volle bladzyden
befaan, niet veel tyds zal behoeven te befreeden: de eer(te
deezer vier Aanmerkingen hebben wy in den Aanvange onzer
Aankundiginge geheel geplaatst; en kan dezelve tot een fraai
dienen.
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Lie wale der Horoseoopkunst , of zedig Onyerzoek over het
be/id: en de nuttigheid der 4Jlrologie , of Sterrenvoorzegkunde; .1vor itERM. Jo. Kao^r, Profsfor en Predikant te Mid.
delburb Lid van het ZocuuJche en andere Genootfcappen.
Te ivliddelburg by P. Gillisfen, en dewed. J. P. Gillisién,
1795• In gr. 8vo. Be/wi/yen net Voorberigt, 179 bl.
e I-Ioog Eerw
, zo niet een der werkzaam(Ie Leden
van het Natuurkundige Gezelfchap te Middelburg, is alD
thans onder hun de mildlle met de vrugten van zynen arbeid
.
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den Landgenooten mede te deelen , gelyk onze Aarkundigingen
van 's Mans veelvuldigen arbeid uitwyzen. Arbeidzaamen in het vak der Letteren en Weetenfchappen kunnen bezwaarlyk zeggen: ik zal nooit over deeze of geene floffe pen
op 't papier zetten. Eene leiding van omflandigheden brengt
ons in eenen hand, die een anders niet verkiesbaar voorwerp
verkieslyk doet fchynen. Dit is 't geval geweest onzes
1-loogleeraars , blykens zyn Voorberigt en den Aanvang deezes zedigen Onderzoeks. 't Welk volgens deezen leiddraad is
ingerigt.
Een kort Berigt van de Gefchiedenis der Aftrologie, en oplreldering van 't geen men door de fliti ologie of Sterrennoor
te vergaan , en in het flellen van den Globe ten-zcgkunde
dien einde waar te neemen, Nebbe. In de Heilige Schrift
is geen grond voor de beoefening van deeze Kunst ; veeleer
wordt dezelve daar in veroordeeld. Een uitvlugt hieromtrent
beantwoord. Gewigtige bedenkingen, welke het Gezond
Vertand tegen de Atlrologie aan de hand geeft. Dezelve
nader wederlegd uit het Leerfluk van Gods byzondere Voorzie.
nigheid; — uitweiding over dit voor den Mensch en Christen
troostryke Leerhuk
op dit onderwerp toegepast , ter
omverwerping van zekeren bepaalden Invloed , welken de
Sterren op de lotgevallen der Menfchen hebben zouden.
Ook heeft men geen grond, om, buiten zulk een invloed, de
Sterren voor Moniteurs of Aanwyzers van onze Lotgevallen
te houden , uit hoofse van zekere Harmonia Praeflabilita,
of voora}geftelde Overeenflemm ng , van het eene met het andere.
'Twee zwaarigheden brengt de Hoogleeraar voorts by , en
ruimt ze uit den weg — de eene ontleend uit de verbaazende moeite , welke door de grootf}e Geleerden, waarfchyn•
-

lyk niet zonder vrugt, aan de beoefening van die kunst be-

feed is de andere uit de ondervinding van zo veele
welgelukte Horoscoopen, welke by geheel uit den weg
ruimt, en 'er by gevolge uit hefluit tot de vollaagene enge gram.
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grondheid der Horoscoopkunst. Verder toont by den
invloed, welke de voordeelen, van ouds aan de beoefening der
Mlrologie verbonden , natuurlykerwyze kunnen gehad hebben ; fchoon egter verfcheiden der grootfl;e Sterrekundigen
met die kunst niets ophadden; maar dezelve veeleer als on•
gegrond verachtten. Voorts voert de Schryver eenige
Bedenkingen aan tegen de laatere en hedendaagfche Altrologisten of Horoscooptrekkers, inzonderheid omtrent de Voor
Brieven van Meester FRANCISCUS , enz. of-fpelingd
Spiegel der Waereld, op naam van LUDEMAN uitgegeeven, en
wat de vooroordeelen en geneigdheid voor zulk eene gewaande Kunst, ook in deeze verlichte Eeuwe , fomtyds zelfs by
kundige Lieden , nog leevendig houdt.
Hier aan hegt de Hoogl. een Betoog over de Schadelykheid
voor den Mensch (niet tegenftaande men van GODS zyde de
Leer eener Pra;deftinatie erkent,) om zyn Lot vooraf ce weeten. En leidt uit alles deeze gevolgen af: dat de Horoscoopkunst geenen grond heeft van bettaan ; en , al bettoudc 'er
zulk een kunst, dat het voor het Mklenschdom wenschlyk zou
zyn dat dezelve nimmer beoefend werd.
Ziet daar de grondfchets eener Verhandelinge , by Afdee•
lingen gedaan, waar wy zo veel weetenswaardigs , zo veel
welberedeaeerds, in aantroffen, dat dit ryklyk kan opweegen
tegen Uitweidingen, die fours vry groot, en door den Schryver bier en daar zelve gevoeld en erkend zyn (zie bl. 7o en
146.) tegen het louter Theologifche, 't welk de Schry
ver daar in gemengd heeft, en ons min , dan het overige,
fmaakte.
Te recht neemt hy in aanmerking, op dat wy het een en
ander aantippen , hoe de Ontdekking der nieuwe Planeet
Uranus door HERSCHEL de Attrologisten moet in verlegenheid
gebragt hebben. Het antwoord, 't welk hy vermeldt dat daar
op kan gegeeven worden , naamlyk „ dat mogelyk wel ge„ breit aan kunde en waarneeming van deeze Planeet oor„ zaak geweest ware van het misfen van zommige Voorzeg„ gingen, en van bet gebrek, het welk daar door in zeer
,, veele getrokkene Horoscoopen moet plaats gehad hebben;'
dit antwoord hebben wy, met de daad, door een Voortlander
van die Kunst hooren geeven; die zyne blydfchap over deeze
Ontdekking betuigde , en daar in grond meende te vinden,
om veele tot nog begaane mistlagen te zullen verbeteren.
Een niet ongeestig redmiddel in de verlegenheid , waar in
by aich ten opzigte zyner vermeende Kunst gebragt vondt.
Wel te recht logenftrafc de Schryver de Voorfpellingen uit
den Sterrenfland opgemaakt, door het voorbeeld van den we.
reldberoemden Mathematicus en !Ifrologist STÖFLER, die ten
tyde van CAB,EL DE4N V leefde, en in den Jaare 1524. de
lkout.
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iloutheid bads eene Voorzegging te doen van eene fchriklyke
verwoesting , welke , in 't gemelde jaar, als door een anderen Zondvloed , over de Wereld komen moest. Eene Voor
Europa verfpreidde , en veel-fpelingdrotchk
geloofs voedt; dan fchoon de Conjuncte van Saturnus ; upiter en Mars, in het teken van de Visfchen, in 't gemelde
jaar gefchiedde , en die deerlyke verwoesting niet alleen
door STUFLER, maar ook door andere SterrekuHdigen, in t'ia ,
Africa en Europa, voorfpeld was , niet kwam ; maar dat
dit eigenfte jaar een der fchoonfte en vrugtbaarfte was, ooit
beleefd.
Dit wel uitgekoozen voorbeeld leezende, verwonderde liet
ons, dat de Verhandelaar, die, blykens zyne veelvuldige Aan
zeer uitgebreide Beleezenheid bezit , daar-teknig,
niet byvoegde een nog zeer jong geval van dien aart, in ons
Vaderland gebeurd. En 't geen wy niet ongepast oordeelen
hier te herinneren. De Sterrekundigen hadden in den Jaare
1 774 waargenomen , dat de Planeeten Mercurius en Mars in
dit jaar zeer na voorby onzen Aardbol zouden loopen : zommigen hadden zich uitgelaaten over de mogelykheid, dat de
nabyheid van een deezer Dwaalt'cerren aan onze Aarde op dezelve eenigen invloed zou kunnen hebben. Dit ontrustend
gerugt waaide uit Frankryk welhaast in andere Ryken, an ook
in ons Vaderland, over , 'er untflondt veel bekomttterings onder 'c Gemeen , 't welk den achtten van Bloeimaand met
fchrik zag naderen als 's Aardbols jongilen Dag. Dan nergens
in onze Gewesten liep die benardheid tot zulk een uicerflen
als in Friesland, waar een dweepend Schoolmeester den Propheet fpeelde, en de akeligfte gebeurtenisfen voorfpelde. Zo
veel geloofs vondt het by zommigen . dat zy hunne Broodwinningen lieten flilfiaan , in het denkbeeld , dat zy, naa
den achtften van Bloeimaand, des niet zouden behoeven. De
Hooge Regeering van dat Gewest oordeelde het noodig, ter
bedaaringe van de zo zeer ontrustte gemoederen, en ter voor
meerder verwarringe, een Berigt te laaten opftellen-komingeva
en wereldkundig maaken. Deeze Verklaaring veroorzaakte wel eenige gerustheid in de gemoederen; doch de vrees
verliet de betlemdite harten niet te eenemaal, dan naa dat de
angflig te gemoet geziene achtite van Bloeimaand , zonder
dat 'er op denzelven iets zonderlings door de werking der
Dwaalherren veroorzaakt werd, ten einde geloopen was, wanneer
het Bygeloof,, naar gewoonte , zweeg, en het gegrond be.
lachen van kloeker verflanden , niet geduld , moest verdraagen. Wy tekenen die over uit de Vadert. Hist, ten onmiddelyken Vervolge op WAGENAAR , XXIV Deel , bl. 364 , enz.
waar men ook liet van Staatswegen gerustílellend Gefchrift
vindt; dat ook in de Nieuue Naderl. Jaarti. van dat Jaar
,

voorkomt.
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In het dubbel verdiende veragtlyk licht plaatst de Verhandelaar den Spiegel der IYaereld, op naam van Dr . LUDEMAN, door
Dr . KERSTEMMAN., uitgegeeven. Een Werk, 't welk tot fchande
van onze Eeuw ea van ons Vaderland getuigt , daar van dit
lompe Prulfchrift vol Voorzeggingen binnen vier maanden
tyds , een eerfle druk , van sado Exemplaaren , niet alleen
vertierd werd; maar welk Werk , in laateren tyd, zulk een
onnoewlyken aftrek hadt, dat het nog zesmaal is herdrukt en
ititverkogt geworden.
De flerke gezogtheid van zulk een Werk, in onzen ryd en
in ons Land, toont genoegzaam, hoe verdwaasd onze Landgenooten over 't algemeen nog zyn, en hoe zeer zy noodig
hebben tegen dit fehadelyk Vooroordeel met allen ernst gewaarfehuwd, en afgemaand te worden van eene Dwaasheid, om
het met geen erger naam te betlempelen , die wy, tot ons
leedweezen, ondervonden hebben, dat niet alleen heeracht by
het zogenaamd Gemeen , maar ook lieden van eersen anderen Stand aankleeft, en waarvan men de fpooren aantreft by
mei fchen , die men anderzius zou verongelyken, als men ze
voor kleinverflandig hieldr. Voor deeze laacstgemelden kan
het Onderzoek, hier voorhanden, dienen ; en ware het ce wenfchen , dat iemand zich verledigde , om , meer in derf
Volkstoon, een Stukje ce vervaardigen , ter betlrydinge en outkragtiging der des nog zo algemeen heerfchende Vooroordeelen , welke men allerwegen aantreft. Om deeze uit te rooi jen, moet de firaal der algemeene Verlichting fchynen, en de
dageraad der I{undigheden opgaan voor mingeoefende Ver
flanden. Deeze zorge zy der Maatfchappye tot Nut van 't
Alg'rneen aanbevolen. Terwyl hier toe kragtdaadig kunnen me-

dewerken de Leesboekeryeu , ten dienlie van iningeoefende
en behoeftige Burgers , hier en daar in ons Vaderland gen .
pend ; het openbaar Volksonderwys, 't geen men te Haarkin heeft aangevangen , en waar op men van 's Landswegen
bedagt is. Een ontwerp van het grootfl;e wanbelang, en 't geen
wy hoopen , dat, naa de volvoering van nog meer dringende
Vaderlandfche Behoeften, met allen ernst zal worden ter hand
geflaagen.

Magazyn van Nieuwe Reisbe;chryvingen, uit onderfcheide Totalen.
No. i. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1795. In gr,
8vo. 176 bl.
klein
H grootdat zeereenskort
volvoering, kundigen
zal
aart

et begin
Werks,
in den oorfprong, misfchie^i
in de
wy hier aan. 't Voor
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is,
en 't oogmerk best ont--berigt,
dekken. Wy vinden daarin vermeld : „ Voor zo verre wy
» be-
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„ bewust zyn, is 'er tot nog toe in onze taal geene Verga.
„ meling van vreemde Reisbefchryvingen voorhanden. Daar
„ nu de nuttigheid , zo wel als het aangenaam onderhoud
derzelven , algemeen erkend wordt, hebben wy, het voet„ fpoor van andere Natien volgende , niet onvoegzaam ge„ oordeeld, om een nieuw Werk, onder den titel: Magazyn
van Nieuwe Reisbefchryvingen, aan het licht te geeven. Dit
eerace Stukje zal fpoedig door een tweede gevolgd worden,
„ en men zal voor alles zorgen , dat 'er geen Reisverhaalen
in deezen bundel voorkomen , die aireede in onze taal het
„ licht zien.
„ Drie Stukjes . na genoeg van gelyke grootte als het te„ genwoordige , zullen een Deel uitmaaken , en by elk Deel
zal een algemeenen Inhoud geleverd worden."
Dit Eerste Stukje vervat de zeven volgende Reizen.
Reize van den Heer GORANI door de Republiek Genua
Reize door de Landen aan den Rhyn, in de Lente des Jaars
1793, door den Heer VAN KNOBLAUCH
Nieuwe Reize
na de Pelew- Eilanden
Reize van den Major HOUGHTON
door de Binnenlanden van Bfr•ica
Reize van de buiten gewoone Gezanten des Konings van Engeland na den Keizer
van China
Waarneemingen op Bene Reize na Maintz ,
in een Brief aan een Vriend, door c. 111EINERS
Reize van
een Lyflandcr na I'Varfchauw, in 1793.
In een Werk van deezen aart komt het en op Keuze en op
de Volvoering aan. In beide fchenkt dit aanvanglyk Stukje
geene ongelukkige Proeve. De Nieuwheid en de Tomes fcheidenheid , twee zeer gewigtige vereischten in eene t erzameling van deezen aart , zyn beide in agt genomen, en de Ver.
taaling , zo verre de oorfpronglyke Stukken ons bekend zyn,
is gelukkig volvoerd.
Thans laateu wy het by deeze bykans bloote Aankundiging berusten. Volgende Stukjes zullen ons wel gelegenheid
aanbieden tot een2 breedvoeriger opgave.
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LETTER. OEFENINGEN.
De Boeken Ezra, Nehemia en Esther; naar het Hebreeuwsch,
met korte Aanmerkingen voor Ongeleerden : dour ysBRAND VAN HAMELS VELD. Te .fliii lerdain , by M. de
Bruyn. I2o en io8 bi. in gr. 8vo.

J.

D. MICHAëLIS , Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments, met Aanmerkingen voor Ongeleerden. In het Ne
Deel; behelzende de Boe -deruitschovgba.XIVde
Ezra, Nehemia en Esther. Te Dordrecht, by A. Blus-kenfé en Zoon, en de Leeuw en Krap. X en 29I bl. in
brr. 8v0.

toellemme , dat de reden
der benaaming van het Boek Ezra zou kunnen zyn, om
Sdatchoon
deze Joodfche Geleerde en Priester, en zyne vurigVAN HAMELSVELD

tingen een voornaam gedeelte van het onderwerp en den
inhoud van hetzelve uitmaaken, voegt by 'er echter met
zegt by, dat het den naam van EZRA daarom kan verkregen hebben, om dat hy 'er de Schryver van geweest
zal zyn. Ily houdt dit laatfle zelfs voor „ ten hoogflen
waarfchynlyk, ja , met betrekking tot de laatfle Hoofd
genoegzaam zeker, alzoo hy daar in van zich-Sluken,
zelven meestal in de eerfie persbon (preekt, ééne of andere keer uitgezonderd, wanneer hy de derde perfoon gebruikt, het geen ook by de beste Schryveren niet on
gewoon is. Wat de eerfle zes Hoofdhukken betreft,
(voegt hy 'er by) deze bevatten gebeurenisfen vóór zynen tyd, welke hy uit aantekeningen, door ooggetuigen
en tydgenoten opgefteld , fchynt ontleend te hebben.'
I Ioofdzaaklyk komt hier mede het gevoelen van MI
CHABLIS overeen, alleen met dit onderlcheid, dat HHAMELSVELD fchynt te Rellen, dat EZRA, fchoon by de
zes eerfie Hoofdtukken zich van vroegere Aantekeningen
bedienende, echter daar aan derzelver tegenwoordige gedaante gegeven hebbe ; terwyl MIcIAëLIs , deze zes
Hoofdllukken , en een gedeelte van het zevende, voor
JaarL,TT. 1795. NO. 11.,-1 b
-
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Jaarboeken, door gelyktydige Schryveren opgelleld, hou
oordeel fchynt te zyn, dat EZRA dezelven-den,va
gelaaten hebbe zoo als zy waren , en daar by Hechts
een Hyvoegzel hebbe gefchreven, dat met het 27f1e vers
van het zevende Hoofddeel aanvangt.
Laat ons de gedachten van onze Uitleggers over eenlge byzondere plaatzen opgeven.
Hoofd ft. I: ir, waar de lyst der tem elgereedfchappen. die in de voorige verfen opgenoemd waren, opgetro1ken wordt, lezen wy: alle dc gereedfchappen bedrocgeta een getal van 5,á.0o; en ondertusfchen, wanneer men
de getallen vs. 9 en ro optelt, vindt men 'er niet meer
dan .,499. „ Dus moeten 'er dan (zegt IIAMELSVELD)
,, nog andere vaten en gereedfchappen, behalven de op„ genoemden , geweest zyn , zoo dat het geheele getal
á,40o beliep; of men moet Rellen, dat hier in de ge„ tallen een misflag, of dat 'er in de opgave jet overge„ hagen zy. — In het Apokryfe Boek van Ezra II: 12,
„ r3, vindt men de getallen ook anders opgegeven."
Aldaar, naamelyk, vinden wy de volgende opgave:
Gouden fchaalen
Zilveren fchaalen
Vaten om uit te fchenken
Gouden dekzels van fchaalen
e
Zilveren dekzels
a
Andere vaten
.

rood

.

a000

29
30

.

.

.

2410

I000
famen 5469

En deze opgave houdt MICHAëLIS, met groot regt ,
voor veel waarfchynlyker.
Kap. IV: 2. MICHAëLIS vertaalt het flot van dit vers:
en zeden t den tyd van llsfarhaddon hebben wy geent
o ars; HAMELS VELD: en hebben hem o eihanden geofferd
van den tyd van Efarhaddon af, enz. 'Er zyn,
naamelyk, hier twee lezingen in het Hebreettwsch. HAMr.LSVEI,n houdt het voor zeer waarfchynlyk , dat zy
van ouds beide in den tekst geflaan hebben, en dan vraagender wyze vertaald moesten worden: Hebben ivy ham niet
ge offerd? in eersen bevestigenden zin. MICHAëLIS fchynt
tusfchen de beide lezingen in twyfel te (taan; van die,
welke hy gevolgd heeft, zegt hy, onder anderen: „ dit
„

zou
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een' heel goeden zin geven, alleen dat het, vol•

gends de gefchiedenis, dit eenige hier geheel ver
gebrek zou hebben, van eene groote leugen-„ichonlyk
„ der Samaritanen te zyn." Van de andere lezing zegt
by,, dat ze misfchien meer waarheid in deze bedrieg
verzoekers om deeigenootfchap aan den tempel-lyke
wezen kon, „ Zy konden heel wel, zedert Asfarhad,, dons tyd , den waaren God geofferd hebben, misfchien
,, niet hem alleen, niet hem als den eenigen waaren God,
„ maar naar de heidenfche denkwyze, als den God des
„ Iíiaëlitifchen Lands, in het welk Asfarhaddon hen ge=
„ bragt had."
Kap, VII: 6. Dewyl EZRA hier eery hmmdig Schriftggz
leerdo, of, gelyk MICHAëLIS het vertaalt , een bgroore
Geleerde, genoemd wordt, zoo meent deze hier in een be
wys te vinden, dat EZRA dit gedeelte des Boeks niet ge
vindt deze lofverheffing-fchrevnb.HAMELSVD
in EZRA'S eigen mond niet berispelyk. ,, Daar wordt
immers alleen gemeld (zegt by) dat EZRA in Moses
Wetboek wel ervaaren was: en dit moest by aantekenen, op
dat zyne Lezers de reden zouden inzien, waaróm de Ko
Perfë juist hem na Yerujalem gezonden hadt,-nigva
om den kerklyken toeeland der Jooden te onderzoeken, en
dien, daar by gebrekkig bevonden werdt, naauwkeurig,
naar de Wet van Mosrs, te herítellen."
Kap. IX: i. „ EZRA (zegt MICHAëLrs) is hier ftrenger dan MOSES, en heeft vermoedelyk zelf iets in de Wetboeken van MOSES kwalyk verftaan. — Doch mogelyk
is de zaak zo te beflegten, dat Egyptifche Vrouwen met
Priesters, en de Ifraëliten met Canaanitifche Vrouwen getrouwd waren; en dan ware dit zeker tegen de Mofaïfche
Vet." HAMELSVELD meent, dat de fchuld daar no g door
verzwaard was, dat men 'er niet eens na gezien halt,. of
deze Vrouwen afgodisch bleven ; dat dit voorbeeld te gevaarlyker was in 't begin der herflelling van den Staat ;
en dat deze heidenfche Volken, ten dien tyde, kwalyk
gezind waren, en geneigd tot oproer tegen de Per/en, dc
weldoeners en befchermers der Jooden.
g,

Het Boek Nehemia houdt I#AMELSVELD voor gefchrCven door den man, wiens naam het aan liet hoofd draagt.
Op de twyfelingen, door MICHAef .is en anderen voorgegeld, of ten mmften Hoofdfl. VIII -- X wel van NEH11h 2
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MIA's hand zyn , en of zy niet tot het Boek Ezra behooren, geeft hy antwoorden en oplosfingen , die verdienen overwoogen te worden. Het flerkite bewys voor
het gevoelen , dat deze Hoofdhukken hier op de regte
plaats ftaan, en van NEHEMIA'S hand zyn, is dit, dat
van hem , Kap. VIII: 8 en X: 2, als Landvoogd
gewag gemaakt wordt. MICHAëLIS zelf noemt dit bewys
onoverwinnelyk, indien de lezing echt is: doch hy geeft
tevens zyn vermoeden op, dat de naam NEHEMIA in beide plaatzen onecht, en eene inlasfing van eene laatere
hand, zou zyn; en by brengt redenen by, die geenszins
verwerpelyk zyn. -- Uit de oplosfingen , welke HAMELSVEi.n geeft op eene andere twyfeling, die uit Kap.
XII: Ii, ia, 22, ontleend wordt, is zekerlyk die de
verkieslykfte , welke aan Byvoegzels van laateren tyd
denkt.
De lyst der geenen, die het eerst na Jerufalem en ju da te rug gingen , laat op drie plaatzen , Ezra 11,
Nehem. VII: 6-69 , en in het Apocryphe Boek Ezra ,
Kap. V: 8, en vervolgens; doch met veele verfcheidenheden. HAMELSVELD meent , dat in deze lysten dit onderfcheid kan geweest zyn, dat de ééne is opgeteld, zoo
als de familiën en perfbonen in Babel zich hebben aangegeven, om den togt mede te doen; terwyl de andere lyst
is van de geenen, die den toga daadlyk mede hebben gedaan: dat fommige van gedachten veranderd waren, en
anderen 'er nog by kwamen, na dat de eerie lyst reeds
was opgemaakt. Waarfchynlyker echter is het gevoelen
van MICHAëLIS , dat het verfchil in deze lysten blootelyk aan de Affchryvers te wyten zy, die eentge getallen
uitgelaaten of verkeerd geplaatst hebben. Want de fom
is in alle drie de lysten dezelfde, naamelyk 42360; maar
in geene van de drie komt de fom uit, wanneer men de
getallen addeert.
„ Of het Boek Esther canoniek zy, (zegt MIcHAëLIS)
zo als men gemeenlyk gelooft, of apocryph, ja zelfs, of
het egt, en eene waare gefchiedenis, of een verdigtzel,
zy, moet elk een zelf beproeven (want zonder beproeving moet men het ook niet verwerpen); en daar bv heb
ik in de Aanmerkingen, door eene openhartige aanwyzing
der zwaarigheden, der Beene zo wel, welke ik beantwoorden,
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den, als die ik niet beantwoorden konde, toegebragt, wt
in myn vermogen was. Wie het goed vind, die mag ook
nog daar mede vergelyken het geen ik in de Ooster] -he
Bibliotheek (*) heb geichreeven, Vind men het Boek niet
egt, dan verliest 'er de Godsdienst niets by dan tegenwerpingen, die uit hetzelve tegen denzelven gemaakt zyn."
HAMELSVELD, ondertusfchen, die reeds te vooren, in
zynen Bybcl verdedigd (t), breedvoerig over de waari^eid
der Gefchiedenis , in dit Boek vervat , gehancield had ,
en die aldaar gepoogd had aan te toonen, dat iaen dezelve tegen alle bedenkingen en tegenwerpingen genoegzaam kan hzndhaaven , verkeert nog in dezelfde gedachte , en zoekt dezelve , door het aanvoeren zyner bewyz-en, en het oplosfen der zwaarigheden, te ftaaven.
„ Het bevreemdt eer en Lezer van dit Boek (zegt by
in de Inleiding) terftond, by den eerflen opflag,da.t by in
hetzelve , daar liet eerie merkwaardige verlosfing der
Jooden befchryft, nogthans niets leest van het Joodfche
Land, niets van ,7e rufalemmz , niets van den Tempel , ja,
dat by den naam van God, of jehova, in. dit gantfclie
Boek , niet ontmoet. Dt;idlyk is de naaste bedoeling
van dit Boek , om de aanleidende gelegenheid van het
Feest Purim,. het welk nog tot den tegenwoordigen tyd.
door de Jooden gevierd wordt, te verhaalen, en evenwel is
'er in hetzelve geen gewag van Priesters, of Leviten, geen
Hoogenpriester wordt 'er genoemd, niettegenftaande de
waarneming der Feesten en Hoogtyden tot de Priesters
byzondet behoorde. Doch deze bedenkingen verdwynen
allen , wanneer men flechts een rechtmatig begrip van
den tyd en plaats, wanneer en waar deze gebeurenisfen
zyn voorgevallen, en van derzelver eigenlyke gefteldheid
en famenhang, verkregen heef,."
Hy poogt vervolgens te. bewyzen, dat de gebeurenisfen
van dit Boek zyn voorgevallen geduurende de Babyloaifche gevangenis in het 11Ícdo-Perfisch Ryk; dat de AHA SUEAUS van dit Boek dezelfde is met die, welke Dan.
IX: i voorkomt, welke de ASTYAG Ss der ongewyde ge (clhiedenis is, de Vader van KYäXAR S I, of DARIUS
den
v

(«) II D. bl. i 2-38. VI D. bl. 144 -151 . Hoogd. uitg.
(1) D. VII, bl. 134-184.
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den Veder, en de Grootvader van cxizus, welke uit zy,
me Dochter MANDANE geboren was.
„ De Vader van dezen ASTYAGES KY XARES I was
een bondgeno,_ut van NEBUKADNEZAIZ, en hadt denzelven
het „lsJyriscl; Keizerryk helpen Iloopen en te onderbrengen, vervolgends hadden zy de Landfchappen van dit
eizerryk niet elkanderen gedeeld, in dit lisfyrisc/ ryk
waren veele Jooden verftrooid en ballingen, zoo uit de eerite verftooring van het ryk der X Stammen door de 4s.
iërs, als vervolgends na de verwoesting van ,7e2-ufalem.,
fyr,
uit de Stammen ;'uda en Benjamin, welke in de Landen
der bondgenoten NEBUKADNEZAR. en KYaXARES waren
overgevoerd.
„.herhalven, geduurende de Babylonifche ballingfchap,
ïs deze gebeurenis voorgevallen , en bepaaldelyk met de
Jooden , niet die in het ryk van .Babel waren , maar die
zich in het ryk van Medië en Perf ë bevonden. crrs/r
leira lag thans verwoest, de Tempel was verbrand, ja het
Joodfche Land was by de verdeel ing aan NEBUKADNEZAR'S
ryk gehecht, dus natuurlyk geen gewag van dat alles in
dit Boek. De meeste Jooden uit de Stammen 7uda en
Bea ja uin, ook de Stam Levi en de Priesters, waren ballingen in Babel, gevolglyk kunnen wy van dezen ook
geene melding vermoeden.
59 Dit dus ondertleld zynde, dat de gefchiedenis, ge
Buurende de Babylonifche gevangenis , is voorgevallen ,
moeten wy ten tweeden opmerken, dat aan het Hof van
!1r FsuER05 of ASTYAGES , een vadzig Koning, zoo alS
zelfs de ongew yde gefchiedenis hem aan ons vertoont,
geduurigc kuiperyën van de Staatsdienaaren en ploveliii cn
plaats hadden, om elkanderen den voet te ligten, waar by
elan ook de Komnglyke Vrouwen en Bywyven in het fpel
kwamen, en waarlyk, even dus vertoont zich de toeftand
van naaken m dYze tegenwoordige gefchiedenis , welke
hier medegedeeld wordt, als een uittrekzel van, of optend uit, de vaarboeken der meden en Perfen, en dus
als een echt ftuk , in het welk men zich derhalven niet
moet verwonderen, den naam yea/cvu, of God, niet uitdruk
Ielyt genoemd te vinden.
9 , Na deze aanmerkingen , bekomt deze gefchiedenis
alle kracht van echtheid en geloofwaardigheid."
In den loop der Torte Aantekeningen worden vervolgons de hyE,ondere bedenkingen tegen de echtheid en geioofwaardigl?e:id van dit Boek opgelost; doch dit uittrek zel
,
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tel is reeds te uitvoerig geworden, om ook daar van nog
proeven op te geven.
Dit alleen moeten wy 'er nog hyvoegen, dat MJCHAëLIs, by zyne Overzetting der Boeken Ezra en Esther,
ook de Vertaaling gegeven heeft van de afwykingen en
byvoegzels der apocryphe Griekfche Boeken ; maar dat
HAMELSVELD dezelven niet vertaald heeft, oordeelende,
dat dezelven niet alleen de blyken van onëchtheid medebrengen, maar ook aan de Geíchiedenis weinig of geene opheldering geven.
De Bybel, door beknopte Uitbreidingen, en ophelderende
Aenmerkingen, verklaerd; door j. VAN NUM KLINKEN
BERG, A. L. M. Theol. & Phil. Door, Hoogleerraer in
de H. Godgeleerdheid en Kerkelyke Gefchiedenis, uen het
Illaflre lithenceurn, en Predikant in de Gemeente te /na
flerdarn; mitsgaders Lid van het Zeemrsch Genootfliap
der froetenfchappen, te Vlisfingen. Zes - en -iwintig/le
Deel. Te Ainjierdam , by J. Allart , 1794. [loet
Privilegie an de Ed. Gr. Mag. Heeren Staaien
van Holland en Westfriesland C'LXX en 441 bl.
in gr. $vo.

D

it Boekdeel bevat eene Uitbreiding van, en Aanmerkingen op, de zeven eerfte Hoofddeelen der Oprnbararinge van JOANNES, en eene Inleiding tot het gantiche
Boek. In deze Inleiding handelt de Schryver over het
over deszelfs Schryver,
opfchrivt van het Boek
over den tyd wanechtheid, en Goddelyk gezag
neer de Openbaering gefchreven is --.-.- over derzelver
uitgaeven — over de nuttigheid van dit Boek
over de verover den ftyl en de tael van hetzelve
fchillende uitleggingen, die daer van gegeven zyn
over de verdeelerg van hetzelve, en de onticeding van
het eerfte gedeelte — en eindelyk over de uitlegkundige
Schrivten in onze tael , die men 'er by kan raedplcegen.
Omtrent alle deze byzonderheden omhelst de Scliryver het meest algemeen aangenomen gevoelen, en poogt
hetzelve uitvoerig te flaaven. Alleen omtrent de uit
Boek verfchilt by vain zyne Voorgan--leginvaht
gers, en betreedt zyn eigen weg, echter al tveyffelende,
en
HHh .4,
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en met eene befcheidene onderwerping van zyne meeningen aan het beter oordeel van anderen.
Hy beftrydt, naamelyk, niet alleen het gevoelen van
GROTIUS, LIGTFOOT, HAMMOND, en anderen, die de ze geheimzinnige Voorzeggingen , immers meerendeels,

te huis brengen op de Verwoesting van jerufalem door
de Romeinen ; maar ook dat van coceEJUs, VITRINGA,
en een aantal hunner Navolgeren , die alles volgens de
zoogenaamde zeven Perioden verklaaren, en in de Open baaring de geheele Kerkelyke Gefchiedenis , vooral die der
VVesterfèhe Kerk, in eene Prorphetifche gedaante voorgedraagen, meenen te vinden. Hy is van oordeel, dat de
vervulling dezer Voorfpellingen te vinden z y in de ge
welke de verhoogde Middelaar, over-dticheorln,
de vyanden der Christenen, heeft uitgeoefend , en nog
verder zal uitoefenen; en dat 'er van de lotgevallen der
Christen Kerk niet rechtfireeks gefproken worde, maar
alleen in zo verre , als zy niet de ftraffen der vyanden
in verband flaan , en daar op betrekking hebben. Fly
verklaart dus de geheimzinnige vertooningen , welke joANNES , by het openen der zes eerfie Zegelen, gezien
beeft, van de oordoelen, over de vyanden van CHRISus Koningrvk , tot den tyd van CONSTANTYN den Groaten ; terwyl de zeven Bazuinren, volgens hem, den inhoud
van het zevende of laatfte deel des verzegelden hoeks
a,itmaaken.
Wv vermeeten ons niet, de gegrondheid of ongegrond=
heil dezer onderhelling, of van de daar op gebouwde
verklaaringen van byzondere plaatzen _ te toetzen. De
bedoeling van de zoogenaamde Openbaaring blyft voor
ons raadzelachtig , en wy zien geene nmogelykheid om
door den donkeren nevel, welke dezelve bedekt , hee.
Den te dringen. En even dit , wy moeten dit vrymoedig bekennen , wekt by ons geen gunflig vooroordeel
voor het God i k .*ezag van glit Boek. Onze Schryver
zegt oh H. CXXXIX : „ Ze1vs behoort men de Goddel u 1;e Nvsheid doer in te eerbiedigen , dat 'er , in
de ' Hei Schrivten , byzonder in de Openbaering,
„ vecle dingen gevonden worden, welke zwaer- zyn om
„ te verflaen, zo dat zy den kundigf'cen Uitlegger niet al.
Teen flof tot een moeilyk onderzoek geeven, maer heni
zelvs verleegen maeken, zonder te weeten , wat by
.val kicfen en vastífellen. Immers was alles zo dui
del k , dat elk eene byzonderheid terflond , by de
,^
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„ eerde 1eeí^ng, konde begreepen worden, zou het on„ derzoek der Schrivten den verftandigen zeer fpoe,, dig verveelen." Wy kunnen niet nalaáten te verklaaren , dat wy deze redeneering zeer scheef en onge-

grond vinden. Geen verjlandige , maar wel een waan
wys geleerde, of halfgeleerde, zal zich verveelen by de
Jezing van een eenvouwig en algemeen -ver1}aanbaar Gefchrift, wanneer hetzelve algemeen- nuttige waarheden
behelst; te minder, wanneer die waarheden van zulk een
oneindig belang voor iederen mensch zyn , als alles, wat
Bene Goddelyke Openbaaring bevat , dient te weezen.
En het is niet te onderflellen, dat de Goddelyke Wys.
heid, in het geven haarer Openbaaringen, zich meer zou
gefchikt hebben naar de waanwyze praalzucht van hun,
voor welken het geheimzinnigst daarom het behaaglykst
is, om dat zy daar door gelegenheid meenen te hebben,
om zich door wonder- doorzichtige gisfingen den roem
van een diep vernuft te verwerven , dan naar de behoeften van den eenvouwigen waarheids - vorfcher , die,
niet een hart dat naar de kennis van den weg des waaren geluks dorst , vol verrukking en gretigheid ieder
Boek aangrypt, waar in hem Godlyk onderwys beloofd
wordt. Of moeten niet alle Schriften, van welken men
niet grond zal kunnen onderftellen dat zy door God,
zyn ingegeven, voor alle menfchen zonder onderfcheid,
voor den eenvouwigften zo wel als voor den geleerd
wezen, indien zy, overecnkomflig der--íten,vrfab
zelver oogmerk, waarlyk dienen zullen tot leering, waar.
fchuwing, vermaaning, en vertroosting van allen?
.

°s Men/dien Ingang sot Heerlykheid , om, in het toekomen
leven , Gods Beeld in volkomenheid te wezen. Door-de
C. C. H. VAN DER AA, in leven _Bedienaar des H

Euangelies, in de Gemeente toegedaan de Onveranderde
Augsburgfche Geloofsbelydenisfe; Lid en Secretaris van dc
Holland(che Maatfchappy der LWetenfcháppen te Haar=
km. Tweede Stuk. Te Haarlem, by C. Plaat, 1794.
In gr. 8vo. 256 bl.
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tegenheid , met goedkeuring, hebben aangekondigd. De
gegrondheid van de verwagtinge der Vroomen , omtrent
Bene zalige Verryzenis, is het onderwerp, welk thans
wordt behandeld Op de fchriftuurlyke bewyzen, welke
ten dien einde worden aangevoerd , bouwt de Leeraar
die verwagting , met nevensgaande ontvouwing van den
zin , in welken die bewyzen, naar zyn begrip, moeten
worden opgevat. Daar een doorloopend verflag van den
inhoud des geheelen Werks met ons plan niet ftrookt ,
zullen wy, ginds en elders, iets opzamelen, en ter proe
ve mededeelen. Onder de ftellige bewyzen voor de Op•
Handing der Vroomen , meldt de Eerw. V. D. AA, in de
eerfte plaats , het naauw verband , waarin die toekog
mende gebeurtenis iaat met de Verryzenis van CHRIS'rus, als welken de Apostel PAULUS noemt den Eerjicling
'an de geenen , die flaapen, of ontjlaapen zyn. Naa ver
uitleggingen van de benaaminge Eerfleling ge--fcheidn
noemd en verworpen te hebben, meent hy dat alles duidelyk is, en de zwaarigheden zyn weggenomen , indien
neen het woord opvatte in den zin van de eerflc te zyn,
niet in tyd, maar in waardigheid, het hoofd en die de
oorzaak is en grond, dat ook anderen tot het eeuwig leven aul len worden opgewekt ; zullende dus 's Apostels
meening in den behandelden Text (i Kor. XV: 20)
deeze zyn: „ Is Jezus (gelyk ik beweezen heb) waar„ lyk van de dooden opgeftaan, dan is beweezen , dan is
gebleeken, dan is openlyk verklaard, dat Hy het Hoofd
„ is van de geftorvene Heiligen; dat Hy het is die hen
mede zal opwekken, die hunne opftanding niet alleen
„ mogelyk, maar ook zeker, heeft gemaakt."
In eene andere Verhandeling, loopende over i Kor.
XV: 2I, e, daar PAULUS, onder andere, zegt, dat de
dood door eencri mensch is, es alle men/then in Adam fieryen , verklaart zich v. n. AA voor een gevoelen, waar omtrent by, by veelen , geenen byval zal ontmoeten.
Dit omlerftelt, fchryft hy, dat de menfchen van God,
„ by hunne fchepping, niet tot den dood beftemd zyn,
„ jaa dat zy gemaakt zyn met eene bekwaamheid om
„ altoos te kunnen leeven ; maar dat het gedrag van
Adam gemaakt heeft, dat zy nu allen den dood onderworpen zyn , zoo veelen naamlyk als 'er in Hem zyn , en
.daarom, omdat zy in Hem zyn." VAN DER AA meent
Lifts , dat volgens PAULUS , de mensch on/lerfyk is gefchapen. Niet in den zin, dat het fterven voor hem on-
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rnoelyk was, want hiervan heeft de ondervindin g liet
tegendeel geleerd; „ maar dat de mensch van zoodanige
„ krachten en famenflel :van ligchaam voorzien was,
„ dat Hy kon bef endig leeven , --w-- jaa niets in zich
„ had, waaruit natuurl y k de dood zoude vloeijen, wan,, neer 'er niets vreemds b^ kwam ; en dat God niet al„ leen ze niet zelf zou van 't leven beroofd hebben ,
„ maar ook dat Gods byzondere hcorzienigheid zou zorg
gedraagen hebben, dat niets ofte niemcnd (buiten hem)
„ den mensch zou hebben doen sterven , wanneer de
,, mensch in den fraai der onfchuld ftandvastig ware ge
Voor deeze onflerflykheid beroept zich de-„blevn."
Schryver op' Gods oogmerk met de fchepping van den
mensch; 't welk was, „ om , door denzelven zoo vol.
99 komen en gelukkig te maaken als mogelyk was, de
volkomenheden , die 'er in Hein waren , op de duide„ lykfte wyze aan den dag te leggen;" waaruit b y beiluit, „ dat God den mensch niet zoo zal gefchapen
hebben , dat door zynen dood de voortgang van zyne
volmaaking en geluk natuurlyk gefloord zou worden."
Brengt men daar tegen in , dat een onj erfelyk ligchaam
onmogelyk is, of dat de Ontleedkunde leert , dat het
menschlyk ligchaam nooit onflerflyk kan weezen; V. D. AA
meent deeze bedenking te kunnen wegruimen, met de
vraag, of men dan niet geloove, dat de opgewekten niet
wederom zullen fterven ? iets, meent hy, 't welk op den
gemelden grondslag insgelyks voor onmogelyk zou moeten
gehouden worden. Ook zou, volgens v. D. AA, uit de
tegenlvoordi Qe gefteldheid van ons ligchaam niet volgen ,
,, dat het Iigchaam van den eeroen mensch niet anders
9 , geweest is, ofte niet anders gemaakt heeft kunnen worms
den, en wel zoo , dat het hart altoos zyne kracht be„ hield, om allen wederf -and te overwinnen, en de vloei„ baarheid der flippen, in ons ligchaam, en de deden,
„ dewelken zy doorloopen moeten , voor verdikking, en
„ de deden zelve , voor verfryving, bewaard wierden.
„ Dit (gaat by voort) kan in hunne krachten , verbinte9 , nisfen, of in meerdere ofte mindere aandoenlykheid om
„ ze in beweeging te brengen ofte te houden, jaa daar
,, boven in byzonder van God daartoe befremde middelen, gelegen zyn geweest. Kan (vraagt v. n. AA)
„ hun dit alles niet door het eeten van de vrucht des
„ booms der kennisfe, enz. benomen zyn? Is het wel on, waarfchyiilyk , daar God, op het Beten van de vrucht
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,, des booms, den dood dreigt , en God niet willekeu„ rig is in zyn flratfen ? Is het vreemd dat 'er nog
„ iets door de Godlyke schikking is bygekoomen ,
„ byzonder terwyl By ons naa den val den boom des lee„ vens heeft ontnomen, van denwelken God zelf zegt, dat
„ By bekwaam geweest was om den mensch eeuwig te
„ doen leeven?" In eenen Man als v. D. AA was, zul
ons, over deeze letterlyke opvatting zich-lenv,mt
verwonderen.
J-Iandelende over de onderwerping van den Zoone aan
den Vader ten jongflen dage , is onze Schryver van oor
dat daar mede niets anders bedoeld wordt, dan-del,
„ dat de Heer J. C. het ryk der genade" (dat wil ze ggen,
de fchikkincren, welke hy ten beste en tot nut der Geloovien beraamd', Chet gebied, welk hy over hen in deeze waereld
eeft uitgeoe!Fend) „ gewillig en met genoegen zal nederleggen , ofte dat dit beflier des Heeren , met op„ zicht tot het Ryk der genade , met zyn hoogfte genoe„ gen en toeftemminge, terwyl het aan zyn oogmerk be„ antwoord heeft, zal een einde neemen, en plaats maa„ ken voor eene andere huishouding , vaarby God alles
in allen zyn zal."
Van de moeilyke plaats, i Kor. XV : 29, ontmoeten
try hier Gene uitlegging, welke, indien zy al geenen alt emeenen byval ontmoete , van allen fchyn der aanneemelykheid niet geheel ontbloot is. V. D. AA, naamelyk, is
van oordeel, dat men eenen gezonden zin aan deeze
plaatze z'^ude geeven, indien men dezelve op de volgende
wyze konde opvatten : „ dat het doopen over (dus ver, taalt by in plaats van voor) de doodcn betekende , dat
fommigen door het Godvruchtig gedrag van fommige.
Christenen, die, fEervende, met de hoop op Bene ge' , lukzalige eeuwigheid in den mond ífierven, en daardoor
„ blymoedig alles over liet hoofd zagen , zich lieten be,, weegen om zich te laaten doopen; wegens de groote ver„ wachtmg van Bene toekomende gelukzaligheid, deuvel„ ke fommige Godvruchtige Christenen ílervende heb „ ben doen blyken." Dc gronden, op welke deeze uitlegging wordt gebouwd , zyn deeze : dat de zaak, het
doopen over de dooden , waar en algemeen bekend was;
zynde dezelve , daarenboven , zeer billyk en pryswaardig , en ftrookende met het oogmerk van PAULUS,
die onderfielt dat dit doopen eene hoop op het eeuwig
1e!
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leven te kennen gaf: terwyl, eindelyk, de woorden van
hierdoor in hunne natuurlyke beteekenisfe worden opgevat.
PAULUS

De toefland van Neerlands Volk met dien van Israël in

de ÏVoestyn vergeleeken , in eerre Leerreden over Nriu1,
XIV: l-4. Door GERBRAND BRUINING. Te Rotter darn, by J. Meyer en A. Danferweg Wz. 1795. In gr.
8vo. . bl.

itvoerig fchetst hier de Burger. Leeraar 13RUINING
de diep vernederde en aan de flaaverny geboeide
geestgefleldheid der Hebreeuwen, ten tyde van hunnen uit=
togt uit Egypte, en vermeldt tevens de bronnen, uit welke
die vernedering haaren oorfprong hadt genomen; geevende in dit alles doorffaande blyken van zyne kenmsfe van
het menschlyk hart , en van den weg, langs welken de
verbastering der cdelte beginzelen , van lieverlede, binnenfluipt. In de overbrenging op Neêrlands Volk zyne
bezorgdheid te kennen geevende , dat de flaaverny, onder welke het gezucht heeft, den grond van het natuurlyk
Vryheidminnend hart mogt bedorven hebben, voert by die
taal eens Vaderlanders, wiens gemoed van waare zucht voor
het algemeene welzyn blaakt. Mogten zyne redenen ter
waarfchuwinge tegen wederinrorten by alle onze Landgenooten gehoor vinden! Hoewel op de zaak zelve minder regelrecht aandringende, dan verfcheiden andere Redevoeringen , zyne Verhandeling verdient evenwel eene
eerlyke plaats onder de zulken , welke ter gelegenheid
der jongtle, met regt genoemd gezegende, Omwentelinge
zyn uitgesproken.
Ratio difciplinac unitatis Fratrum A. C. of Gronrlfchets
van de Ínrigtingen der Euangelifche Broeder-gemeenten.
Uit het Hoogduitsch vertaald, en uitgegeeven met goed
directie van do Broeder - Uniteit. Vooraf gaat-keuringd
eene hoorrede van HERM. JO. KROM , Hoogleeraar en
Predikant te Middelburg. Te Dordrecht, by A. Blusfa
en Zoon. CXX en 3I4 bl. in gr. 8vo.

H

et Genootfchap van Christenera, hier te Lande meest
onder den naam van Hernhutrcrsbekend, doch die zich
z'

GROND5CHET3

zelven liefst tnet den naam van Broeders, of de Gemeen.
te der Broeder - Uniteit , benoemd zien, verdient, om ver
redenen, nader en gegronder gekend te wor--fcheidn
den ; en elke goede aanleiding, die wy daartoe ontvangen, moeten wy dierhalven danitbaar aannemen. Zederd
onlangs zyn twee Werken in het licht verfcheenen, die,
by eene gezette beoordeeling van hetzelve , vooral ten
grondilage gelegd moeten worden. Het ééne betreft de
leere van dit Genootfchap, is getiteld : Idea fzdel kratru;ja , of kort begrip der Christelyke leer, enz. (*) , ge
A. G. SPANGENBERG , Bisfchop der Euan--fchrevndo
gelifche Broeder-gemeente, die onlangs gellorven is, en
van wiens achtingwaardig chara&er men de beste getuigenisfen heeft (t). Het andere, welks titel aan het hoofd
dezer aankondiging Raat, betreft hoofdzaaklyk dc ge
instellingen der Broeder - Uniteit , en is ge--wonte
fchreven door JOHANNES LORETZ , een' der Dienaarert
dezer Gemeente, welks Voorrede gedagtekend is Gnadenf'rey, der 6 Bpril 1789.
Het Boek is in XIV Hoofdhukken afgedeeld; waar van
het eeríte eerre korte Inleiding bevat: het tweede eerre
korte Gefchiedenis van de oude Broeder-gemeenten, voor
ontleend uit de Republiek der Bohemen, door-namelyk
PAUL STRANSKY; uit de Schriften van COMENIUS, CAMERARIUS, REGENWOLZ (REGENVOLSC), DUBRAV,
FREHER, KRUGER, ZITTE, en VAN FRIESE : liet derde

de Gefchiedenis van de herftelling der Broeder-Uniteit ,
genomen uit de Historie der Broederen, door DAVID
cRANZ, en andere oorkonden: terwyl de elf overige de
befchryving behelzen van de tegenwoordige inrigtingen
der Broeder - gemeente, zoo als van haare tropen, dat is
onderdoelen of clasfen van de Gemeente, die, schoon in
de hoofdzaak overeenflemmende, echter in zommige byzonder heden niet op dezelfde wyze denken. (zy hebben
drie
(*)Het is in het Nederduitsch vertaald uitgegeven te Utrecht,
by H. van Otterloo, 1782, in 8vo. Zie ouzo dlgem. Vader!.
Letteroef Deel V , No. 4, bl. 151 , ira.

t) Zyne Levensbefchryving is , onder den volgenden titel:
Lelies AUGUST GOTTL[L+B SPANGENiIERGS, Bifchofs der Euavgelifchen Bruderkirche, befchrieben von J£REMIAS RISLER, uitgege•
ven te Barby, 1794., in 8vo. Zie Gi ttingifchs -4nzeigen s I jyg s
ai Stuck, f. lala.
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drie zulke tropen, de Moravifche, de Lutherfche, en de
Hervormde ; tot de Moravifche worden ook gebragt de
leden der Uniteit, die uit andere gezindheden, behalven
de Lutherfchen en Hervormden , zich by haar gevoegd
hebben) van de leerwyze, de kerktucht , de Godsdienftige vergaderingen, den kerkendienst, de choorafdeelingen, en andere vastgef'elde verordeningen in de Broeder- gemeente — van het gebruik van het lot in dezelve,
en andere huishoudelyke inrigtingen van de opvoeding en fchoolen der jeugd onder haar en eindelyk van haare zendelingfchappen onder de Heidenen.
Deze befchryving rust, op de Synodaale overeenkomfien
en befluiten, „ en heeft dus (zegt de Schryver) duizenden van leevendeetuigen , die haare waarheid kunnen bevestigen." Zy draagt in de daad alle tekenen
van waarheid en opregtheid mede, en is in een' klaaren,
eenvouwigen, en niet onbevalligen, ftyl gefchreven, zoo
dat zy aan te pryzen is aan iederen beminnaar der Kerkelyke Gefchiedems, em in het gemeen aan allen, die
aangaande dit zoo verfchillend en dikwyls zoo partydig
beoordeeld Genootfchap gegronder onderrigt verlangen.
De uitvoerige Voorree van den Hoogleeraar 1cROnt
dient niet alleen ter aanpryzing van het Werkje, maar
vooral ook ter voorbereidinge van een gun4iger oordeel
over de Broeder - Uniteit zelve, aan welke by eene zeer
warme liefde fchynt toe te draaggin. Hy verheft haar
overal met uitbundigen lof, fpoort de bronnen op der
verdenkingen en befchuldigingen tegen haar ingebragt,
en poogt dezelven te floppen door het aanvoeren van
betere berigten en guniliger oordeelvellingen , dikwyls
ook door het aanhaalen van gedrukte Rukken , door de
Gemeente, of zommigen van haare Leden en Voorffanders,
uitgegeven. Onder de bronnen der befchuldigirigen en
vervolgingen der Gemeente wordt onder anderen het volgende vermeld, het welk tevens een voorbeeld kan opleveren van des Hoogleeraars periodieken ftyl. „ Als wy
verder in bet oog houden de groote uitzichten, welke
God had met die herftelde Broeder - gemeente ter uitbreiding van des Heilands Koningryk, en afbreuk van dat
des Satans, en fnuiking van zyn macht, en invloed onder zoo veele blinde Heidenen, die nog nimmer bef raald
met het licht van het heilryk Euangelie, in de dikfee duisternis der onweetenheid zaten , waar toe al vroeg in de
herflelde Broeder-kerk eene gepaste gelegenheid zich op-
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deed, is het dan wel te bewonderen, dat de Satan , die s
fchoon geenzins alweetend , echter eene aangefchapene
fchranderheid bezit, en zyn vernuft door de ondervinding
van zoo veele eeuwen heeft geoefend, is 't dan wel
vreemd te denken , zegge ik, dat die booze geest, die
wel voorzien kon, wat afbreuk zyn ryk ondergaan kon,
en waarfchynlyk ondergaan zou, door de prediking van
het Euangelie onder de Heidenen, ingericht naar die de
eerl'te verkondigers van 't zelve aan zulke volken, alle
zyne krachten hebbe ingefpannen , en alle listen in 't
werk gesteld, om dat werk in de beginfels, en ook in
den voortgang te ftremmen, deels door onkruid in dien akker zelve (ik meen de Broeder-kerk) te werpen, zoodanig
dat het de overhand neemen, en hetoede zaad daar in
verftikken mogt , deels door de Broede
r - gemeenten ook
daar door by de wereld zoo zeer gehaat, en veracht, en
zelfs by waare vrienden van Jesus van dwaling, ondeugd,
en geveinsdheid verdacht te maken." Zoo vermoeljend deze periode voor long en ooren is, zoo verveelend
is het , na zoo veele erinneringen der waare Wysbegeerte, nog telkens weder te moeten leezen, dat daaden en
gebeurenisfen, welker oorzaaken voor onze voeten liggen,
en aan niemand anders zyn toe te fchryven dan aan de
menfchen zelven, nog altyd worden aangetygd aan zeker
onzichtbaar Wezen , het welk, indien men deszelfs beftaan op onwrikbaare gronden bewyzen kon , en indien
alles, wat van hem in den Bybel Raat, naar den letter
moest worden opgevat, dan immers nog gerekend moest
worden in den afgrond , als in een duisteren kerker, op
gefloten te zyn , en aldaar tot de uitvoering van het
trafgericht bewaard te worden (*) , en dus altbands nu
niet meer in iaat te zyn oiu kwaad op de aarde te
pleegen.
(•) 2 Pet.
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Samenjiel van Heelkunde, door ISENJAMIN fELL , Lid
van het Koninglyk Genootfchap van Heelkundigen in
Ierland en te Edinburg, als ook van de Koninglyke
Maatfchappy te Edinburg, en Heelmeester van het Ko
Hospitaal aldaar. Uit het Engelsch vertaald,-niglyk
niet Plantekeningen verrykt, en vermeerderd met de ilanmerkingen en Byvoegzelen , die in de Hoogduitfcfie Uit
dit IVerk gevonden snorden. Eerfle Deel,-gaven
derde Stuk. Met Plaaten. Te Utrecht en 1!m flerdasm,
by G. T. van Paddenburg en Zoon, M. Schalekamp
en W. Holtrop, 1795. in gr. 4t0.
f `jndanks de meenigte Stelfels van Heelkunde, die 'er,
J 't zy uit andere Taaien overgezet, of oorfpronkelyk
gefchreeven, alreeds voorhanden zyn, moet men echter de
onderneeming, om van het Samenstel, 't welk wy thands
voor ons hebben, eene Nederlandíche Vertaalins, te vervaar
voor overtollig rekenen.-digen,alzsbyk eni
Immers is de Schryver daarvan niet flegts als een der bekwaamíle Heelkundigen van Groot-Brittanje, door verícheide Gefchriften, reeds voorlang bekend; maar vooral heeft
dit Samenstel by den Uit- en Inlander een algemeenen roem
verworven, en den naam van deszelfs Opfteller niet wei
doen vergrooten.
-nig
Het behelst de vruchten eener langduurige en door uit
veelvuldige ondervinding, gebouwd-geftrkonsi
op de gronden van eene gezonde Theorie, en gepaard
met eene uitgeftrekte kennis van alles, wat door de beroemd
Heelkundigen omtrent de behandeling der uitwendige on--fle
getleldheden van 't menschlyk lighaam is te boek gefteld.
De Schryver bevlytigt zich vooral om de verschillende
Geneeswezen, welke zyne Voorgangers hebben opgegeven, aan de ervaring te toetfen, hunne aangeprezen uit- en
inwendige Geneesmiddelen te beproeven, en voornaamlyk
de wyzen van Konstbewerkingen, die zy hebben voorgefield, naar te volgen, en door herhaalde ondervindingen
de waarde te bepaalen, welke men aan dezelve behoort
toe te kennen, en de verbeteringen, waarvoor zy vatbaar
zyn, naauwkeurig op te tekenen.
Het derde Stuk, 't welk wy thands voor ons hebben,
behelst de volgende Hoofddeelen : taan de Verf oppingen
in den Pisweg. Van de Pypzweer in den Bilnaad. Fan ds
It
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dambijen. Taman de Uitwas/en aan den Aars. Van het uitzakken van den flars. l7 n den gefloten Aars. Fan dery
.,]arsfistel. Fan de Water- aftapping. Van de Borstópelring. Ilan de Strotfnede. Fan het openen des Slokdarms.
Van het afzetten eener Kankeragtige Borst. De Vertaaling
van dit Stuk is wederom zeer wel uitgevallen, en de bygevoegde Aantekeningen zyn zeer gefchikt om tot opheldering, of verbetering, der voorgedraagen Leerftellingen te
dienen.
Gefcliiedenis van de Noord - Zmerikaanfehe Staats- om
DAVID RAMSAY, M. D. Uit het En-wentlig.Dor
geisch vertaald. Te Campen , by J. A. de Chalmot.
hier Declen; ieder ruim ;oo bl. in gr. 8vo. 1792_ 1794.

V

roeger dan nu hadden wy van dit Werk moeten
fpreeken; de Tytel van welks Eerfie Deel, met het
jaar 1792 gemerkt, tegen ons getuigt : doch, om geene
blaauwe verí.chooningen by te brengen, het is ons niet
dan naa dc Uitgave des IV Deels ter Beoordeelinge in
handen gekomen. Wy kenden het reeds uit een en ander
Buitenlandsch Tydíchrift, die 'er voordeelige getuigenisfen van gaven: niet deeze op te haalen zullen wy ons
niet ophouden ; doch kunnen niet voorby hier te melden wat 'er onze Landgenoot G. DUMBAR van zegt, in
zyn Voorbericht voor het Eerace Deel zyns hoogfchatbaaren Werks: De Oude en Nieuwe Con/Iitutie der Ver
uit de beste Schriften in-enigdStavAmrc,
Van
de Bronnen spreekende ,
gronden
ontvouwd
Marc
uit welke by geput heeft, zegt hy: „ Onder deeze heb
mede gebruik gemaakt van D. RAMSAY'S Hir--,benWY
q Cory of the American Revolution; eene onníbtndigheid
,welke geheel niet verdienen zoude fbyzonderlyk vermeld
te worden, indien zy geene aanleiding gaf, om mynen
„ Landgenooten met de Overzetting van dat Werk geluk
„ te wenfchen. " -- Deeze korte betuiging eens Mans,
die, ter vervaardiging zytis meesterlyken Werks, alle
Schriften van aangelegenheid, tot de Amlericaanfche Staats
oordeel geleezen,-omwentligbrky,eznmt
halt, doet veel af om 't zelve den Liefhebberen der Geíchiedenisfe aan te pryzen.
De korte Voorreden des Heeren RAMSAY zelve geeft
ons allen verlangenswaardigen licht, om de herkomst
dee.
,
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deezes Werks, en den aanleg 'er van, te zien. Hy ichryft t
„ De buzvi enen voor de volgende bladen werden byecnverzanmeld in de m arc-n 1782, 1733, 1785 en i786a
„ wanneer ik., als Lid van liet Congres, den vryen toegang had tot alle de Staatspapie en der Verecnigde
Staaten. ik heb alle de Brieven, welke de Generaal
wesUIN(Toy, van den dag dat by het Opperbevel over
het Leger op zich nam, tot dat by daarvan afitand
deedt, aan liet Congres fchreef, zorgvuldig naagelee„ zen, en derzelver inhoud opgetekend. -- £ven zo hen
„ ik te werk , egaán met de Brieven van de andere Op•
„ perbevelhebbers, van de Staarsdienaaren van het Conres, en van andere publieke Amptenaaren. klyn voor,, noemen was eerst dit Werk te vergrooten, door het by
voegen van StaatsItukkcn, die tot opheldering en fl aa
ving myner gezegdens konden dienen ; het welk ik ge--„
„ niakkelvlk had kunnen doen, en, wanneer het Publiek
dit vordert, ook in het vervolg doen zal ; doch in een
,, afzonderlyk Werk. Voor het tegenwoordige dacht het
my voorzichtiger, weinig meer in 't licht geeveu dare
een eenvoudig verhaal der gebeurtenisfen, zonder oenig
„ gezag daar voor by te brengen ; terwvl verfchei„ done tukken reeds in rinyne Gefclzic é;aais van de
„ Staats Ornwentclin<<, van Zuid -Ci^r•olina gevonden worden , en de overige gedrukt en in de tydfchrifter vary
Voorts heb ik myn
„ die dagen voorhanden zyn.
best gedaan, ow, voor een geringen prys, veel oorfprong„ lvks te leveren, en daar ik over verfche gebeurtenis'fen fchrvve , welke aan duizenden riet my bekend
zyn , waren de bewyzen thands minder noodzaaklyk
dan in toekomende tyden.
„ Ondertusfchen beroep ik my, ten aanzien van dr-„ waarheid , op allen die eene rol gehad hebben in de
„ voornaam-le bedryven , welke ik befchreeven hebbe ;
„ riet opzet heb ik s ewis-felyk geene misfiagen begaan,
en zo 'er uit andere oorzaaken oenige zyn ingrefloo„ pen , curve ik gerustlyl: verzekeren ,"dat men die iii
kleine omílandigheden zal aantreffen , welke in het
,, weezen der zaakti geene verandering maaleen."
Van eenen dus onderleiden en gezinden Schryver mag
men Gefchiedkundige Waarheid wagten; en treft enen die
dikwyls zo schaars gevondene fcitat in de voor ons liggen
cie vier Boekdeelen aan.
vf
De Inhoud van het EeríTf Deel is in de volgendevvf
-
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Hoofdflukken begreepen : I. De Oprichting der Lngcfche Volkplantingen, en de toejland der Ingezetenen , mei
betrekking tot de Regeerivg. II. De oorfprong der
Gefchillen tus/chen Groot- Brittanje en deszelfs Vollip/antingen, in 't Jaar 1764, en derzelver voortgang tot 1 773.
III. De Oost -Indifche Maatfchappy zendt Thee naar
America, welke de Volkplantelingen weigeren te ontvangen, of
vernielen. Haven -fikte van Boston. ----- IV. Het gehoudene gedrag der Volkplantingen in het ,laar 1774, in gevolge van de Haven Akte van Boston. V. Verrrchtingen in Groot- Brittanje , ten gevolge van de Handelingen van het Congres, in 1774.
Het Tweede Deel biedt ons de volgende Hoofdftukken
aan: — VI. De gevolgen, welke de voorverhaalde Parlements - Befluiten in America te wege bragten , niet desa
aanvang der vyandlykhedera. VII. Byeenkomst van
het tweede Congres. Inrichting van Bene geregelde alge
meene Krygsmagt. IJeelerliande opent lyke Ilertoogen erg
herzoekfchriften aan den Koning. Verrichtingen in Mar
faehufetts. — VTII. Het irzneemesr van Ticonderoga, en dc
invallen in Canada. IX. Verrichtingen in Virginie
de Carolinas en Geor' ie, benevens de algeaneene /laat der
publieke naaken in de Volkplantingen. X. VerricGtingen in Masfachacfetts, benevens de Ontruiming van Boston.
XI. Veldtocht in Canada , geduurende Let laai
1776. ----- XII. Handelingen en Befluiten van het Parlerrzent tegen de Volkplantingen , in de Jaaren i77 en
1776. Krygsbedryven in Zuid- Carolina, Nieuw Tori,
cru Nieuw Jerfey. — XIII. Over de Onafhanglykheid, den
Regeeringsvorm der byzondere Staaten , en het Bondgenlootfchap.
In het Derde Deel vinden wy , in het XIV Hoofdtuk,
Den 1/de/tocht van het Jaar 1777, in de middenfile Staaten. -- In het XV. Den Veldtocht van het Jaar 1777, op de
Noordlyke Grenzen. — XVI. Het Verbond tusfchen Frankryk ern de Perecnigde Staaten , benevens den Veldtocht
van he Jaar 1778. -- XVII. Den Veldtocht van i779.
X VIII. Handelingen der Indiaanen, en Krygstocliten
in derzelver Landen. XIX. Veldtocht van het Jaar
1780, in de Zuidlyke Staaten.
Het Vierde Deel befchryft , in het XX Hoofdfluk,
Den Veldtocht van het Jaar 1780, in de Noordlyke Staaten; en het l'errizczd va ;; ARNOLD. XXI. Verflag
;pan de buitenland/die zaaleen, welke op de dmericaanfche
,
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Staatsomwenteling betrekking hebben , in de ,?aaren 1780
XXII. De Muitery van de Penf'lvanifclie,
en 1781.
en van een gedeelte der 7ernfeyfche, Troepen; ellendige toeJland van het flinericaanfche Leger ; en den inval van
ARNOLD in Virginie. — XXIII. Den Veldtocht van het
Saar 1781, betreffende de Krygsverrichtingen in de beide
Carolinas en Georgie. -- XXIV. Den Veldtocht van 1781,
net betrekking tot de Krygsbeclryven in Virginie. Her gevangen noemen van CORNWALLIS; en het verbranden van
New-London.
XXV. Raakende de behandeling der
Krygs evengenen , en de rampen der Ingezetenen.
XXVI. Den Veldtocht van 't gaar 1782. Buitenlandfiche
Gebeurtenis/en, en Onderhandelingen. Vrede van het ?aar
1782. -- XXVII. Betreffende de gejleldheid der verfchillende Partyen; de Moor- en Nadeelen der Omwenteling, en
naaren Invloed op de Denkwyze en Zeden der Ingezetenen. —
XXVIII. Het afdanken van het 1lmericaanjche Leger. De
Ontruiming van Nieuw Tork. De 1lff1and van den Generaal WASHINGTON. Schikkingen van het Congres, betref
Landen, en het afdoen der Staatsfchul-.-fendWstlyk
den. Komrnerlyke toefland der Vereenigde- Staaten naa den
Vrede. Kragtloosheid van de inrichting van het Bondgenootfchap. Groote Vergadering ter verbetering van de
Regeeringstvyze. De nieuwe Staatsinrichting. WASHINGTON
tet Prefident aangejleld 14anjpraak aan het Volk dor
Vereenigde Staaten.
De Inhoud des geheelen Werks, uit deeze opgave
blykbaar, herinnert veelen onzer Leezeren aan de Gebeur
dien tyd, welke , zo kortbondig hoofdzaak-tenisfva
opgenoemd, veelligt alle of de meeste door veelen als-lyk
bekend veronderfteld worden ; doch zy zullen zich der
leezinge deezes Werks niet beklaagen , als waarin die
eigenie Gebeurtenisfen op het best aaneengefchakeld
verhaald, en in eenen fchoonen da g gezet , worden, en
niet zelden doormengd met Aanmerkingen, die met veel
vrugts kunnen geleezen en overdagt worden , door den
Nederlander , in de tegenwoordige tydsomftandigheden.
Liep het niet te breed uit voor ons bettek, wy zouden,
ten betoone hier van, het geheele XXVII Hoofdtluk overneemen; dan eeni'e byzonderheden willen wy onzen Lee"
zeren niet onthouden, daar zy teffens den ftyl des Heeren
RAMSAY, of zyne wyze van voordragt, als by niet louter
verhaalt, wanneer dezelve de vereisehte eenvoudigheid
heeft,
Ii3
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heeft, doen kennen. Wy zullen dan uit het gemelde
iloofdituk eene en andere byzonderheid aanftippen.
,, De Americaanfche Omwenteling was, aan den eenen
„ kant , eene bron van groote ondeugden ;" (van deeze
hadt by voorheen gefprooken ;) „ maar bragt ook , aan
,, den anderen kant , veele deugden aan het licht, en gat
gelegenheid tot het voortbrengen en uitoefenen van be„ kwaamheden , welke , zonder deeze gebeurtenis ; voor
de wereld verlooren geweest hadden. Toen de oor, log begon, waren de Americaanen een mengzel van
landbouwers , kooplieden , handwerkslieden , en vis
maar de nood des Vaderlands wekte de verfland-„fchers;
, lyke vermogens der Ingezetenen op, en leerde hun den, ken, fpreeken en doen, verre boven den kring, waar
„ in zy tot dus verre gewoon waren. Het verfchil tus„ fchen de Natien is niet zo zeer toe te fchryven aan
de natuur, dan wel aan de opvoeding en de omtiàandigheden. Zo lang de Americaanen door het moederland aan de leidebanden gehouden wierden, hadden zy
,, geen uitzicht noch aanmoediging om hunne vermogens
„ in 't werk te ílellen ; daar liet Staatsbetluur,, in alle
zyne vakken, voor hun geregeld en uitgeoefend wierd ;
, doch niet door hun. Maar toen het Land, in de ]aa„ ren 1775 en i776, eensklaps in onmflandigheden ge,, bragt wierd, dat het de begaafdheden van alle zyne
„ zoonen behoefde, namen deeze ook algetne,-n hunne
„ plaatzen in, naar maate elks neigingen tot liet eerie of
9 , het andere overhelden; en daar zy allen zich met hart
en ziel op hunne taak toeleiden, zag men, metterhaast,
de groote uitgebreidheid van het menschlyk vernuft.
„ Dit vertoonde zich op allerhande wyzen. Men ondervend, dat de talenten tot -groote dingen niet verfchillen in foort, maar alleen in trap, van de zulken, vel, ke tot het wel waarneemen van de dagelykfche zaaken
,, des burgerlyken leevens vereisclht worden. In het ge„ woel en de drukke bezigheden , welke de oorlog ver„ oorzwakte , kon men weinige voorbeelden van menfchen
bvbrengen , die vertooning gemaakt of weezenlyke
33 dienften beweezen hadden , dan alleen onder de
zulken , die, elk in hun byzonder beroep, blykeri
,, van even groote talenten gcgeeven hadden. Zy, die,
uit ioomheid of losbandigheid, in vredestyd weinig
dienst aan den Burgerflaat beweezen hadden , werden
evert onbruikbaar bevonden in den oorlog, Enkele
,, jon,,
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,, jonge lieden maakten eene uitzondering op deezen alge„ meenen regel; als die, zich in de dwaasheden der jeugd
„ toegegeeven hebbende, op de noodkreet des Vaderlands
„ den loopbaan der ondeugd verlieten , en nuttige dien,, flen aan de gemeene zaak beweezen : maar de groot(.,
„ hoop der geenen , die de voornaame werktuigen ge„ weest zyn om de Omwenteling tot ffand te brengen,
„ waren eigen gevormde naarifige menfchen. Ook wer„ den die geenen, die, door eigen vlyt, een onafhanalyk
„ beffaan verkreegen, of den grond daar toe geleid iad„ den , over het algemeen het meeste vertrouwd, en
„ met het meeste voordeel gebruikt , om de onafhan,, gelykheid huns Vaderlands te vestigen. In deeze wer„ kelyke en bedryfvolle tyden bevondt men dat 'er min„ der dienst te trekken was van eene geletterde opvoeding , dan uit goede natuurlyke vermogens , wel„ ke door gezond verlfand , en goed oordeel, beftierd
„ werden."
Vertoogd hebbende hoe veel men gedaan hadt om van
tyd tot tyd dc Weetenfchappen in America aan te kweeken, en wat deeze uitwrogten , vervolgt de Schryver:
„ Uit deezen invloed der V eetenfchappen op het bewaa„ ren en verzekeren van de veylieden van America kan
het tegenwoordige geflacht opmaaken , roe wyslyk
hunne Voorvaders gehandeld hebben niet het oprich„ ten van Schoolen en Collegien, en 'er tevens uit lee„ ren, dat het hun pligt is, alle dergelyke Inífellingen
behoorlyk te onderhouden, en 'er nieuwe by te voe.
„ gen. Immers zonder de voordeelen, welke deeze lich„ ten der nieuwe Wereld aanbragten , waren de Veree=
nigde Staaten in den ongelyken twist met Groot-Brit„ tanje gewisfelyk te kort gefchooten. Hoe zoude 'er
„ eene eenftemmigheid van maatregelen, een zo weezen„ lyk vereischte tot het welgelukken van hunnen tegenfland, kunnen plaats gehad hebben, onder eene onkun„ dige menigte? Hoe veel minder zou men by eene on,, verlichte Natie wyze raadflagen, een eenpaarig ifelzel,
ífandvastigheld en zelfverlochening, in het voortzetten
van eenen langwyligen oorlog, kunnen verwagten ? Het
„ is ook Bene bekende zaak, dat de menfchen , die or„ guntlig over de Omwenteling dachten, altyd in hot
grooti}e getal gevonden zyn in die oorden der Veree„ ragde Staaten, welke door de ftraalen der Weetenfchap
of geheel niet verlicht I of flegts oppervlakkig ver-„ warts;
ii4
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„ warmd waren; terwyl de onkundigen en kwalyk onder.
„ richten den grootten hoop dier Americaanen uitmaak„ ten, welke liever, met inkrimping hunner vryheden,
„ aan de leidebanden van het Moederland wilden loopen,
„ dan onder de eigen Regeering van hunne Landgenooten
en Medeburgeren leeven."
Te breed zouden wy worden, wilden wy uitfchryven
het geen de Heer RAMSAY bybrengt , ten betooge, dat,.
gelyk de Geleerdheid by den aanvang de Omwenteling
beguntcigd hadt, de Omwenteling op haare beurt ook de
Geleerdheid bevorderde; hoe, zedert de laatfte tydperken
der Omwentelinge, de Schoolen, Collegien, Maatfchappyen,
en andere Inttellingen ter bevordering van Geleerdheid ,
Koren, Handwerken en Landbouw , en ter vermeerdering en uitbreiding van 's menfchen geluk, toegenomen
zyn, verre boven, alles, wat immer voor de Verklaaring
der Onafhauglykheid plaats hadt.
„ Dan de Omwenteling," op dat wy dit nog boeken,
„ is niet vey van alle nadeelig mmengzel geweest. Door
„ een gevestigd Staatsbeftuur omver te werpen , worden
„ veele der grondbeginzelen ontwrikt, welke de men„ fchen onderling aan elkanderen verbinden; en zal 'er eery
„ geruimen tyd en vry veel voorzichtigheid vereischt worden, om een geest van eensgezindheid, en dien eerbied
„ voor de Regeering, wederom voort te brengen, zonder
„ welke de Maatfchappy als drooge zandkorlen zamenhaugt.
„ Het regt des Volks, om zich tegen zyne Regenten te ver„ zetten , wanneer deeze 's Volks vryheden aantasten
„ maakt den hoekteen uit aan het Gebouw der Gemee„ nebesten van A-nerica. Dit grondbeginzel , fchoon
waarachtig en recht op zich zelf , is niet gunftig voor
„ de rust der werklyke Regeeringen. De gronditellin„ gen en maatregelen, welke, in de jaaren 1774 en I77. ,
„ met eenen gewenschten uitflag, door de Americaanen
„ omhelsd en by de hand genomen werden, om de vast„ getlelde Regeering overhoop te iiooten , zullen mis
wederom aan dat einde beantwoorden, wanneer-„fchien
„ woelzieke Volksverleiders , zich daar van poogen te
„ bedienen, om de Vryheidlievendffe Staatsinrichtingen,
„ welke men immer heeft uitgedacht , te beroeren en
„ omver te ftooten.
„ Oorlog mist nimmer nadeel toe te brengen aan dc
Zeden van het Volk, waar onder die woedt; en de
tr mericaanfche oorlog had inzonderheid dien heilloo„ zen
„
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,, zen invloed. Zonder Fondfen of een regelmaatig
„ Krygsweezen begonnen zynde, kon dezelve niet gevoerd
worden, zonder de rechten van byzondere lieden te
fchenden; en maakte het by verder vervolg noodzaak„ lyk, plegtige beloften te verbreeken, en het gegeeven
„ woord van den Staat te overtreeden. De gekreukte
rechtvaardigheid der Natie, welke eenigermaate onver„ mydelyk was , maakte het voldoen aan byzondere ver„ bintenisfen nog bezwaarlyker , en verzwakte dat leevendi„ ge bezef van elks verplichting ter handhaaving van zyne
en 's Lands Eer, het welk anderzins eene waarborge
„ is voor de flipte naleeving der aangegaane verdragen.
„ Door de gevolgen van den oorlog zyn de Inflellingen
„ van den Godsdienst verwaarloosd, de openbaare Eer„ dienst van het Opperweezen nagelaaten , en eene me„ nigte van Ingezetenen verfto ol.en geworden van de
gewoone middelen ter verkryging van die Godsdienílige
,, kundigheden , waar door de woestheid der menschlyke
driften en zeden getemd, en Naare ruuwheid verzagt
word. Veele Tempelen, aan den dienst des Allerhoogflen geheiligd , werden verwoest, en deeze zyn , by
gebrek van vermogen of lust, nog niet herbouwd. De
„ Geestlykheid werd zonder behoorlyke onderfteuning
„ aan hun lyiden overgelaaten. Niemand leedt grooter
íchade by de daaling van liet papieren -geld dan zy;
, daar hunne jaarwedden daar door tot eene nietigheid
„ gebragt wierden, zo min toereikende tot hun heflaan,
„ dat 'er in menigte genoodzaakt wierden hun beroep te
„ laaten vaaren, en eene andere kostwinning te zoek en.
„ De openbaare Godsdienstoefening, waarvan veele Ingezc„ tenen dus vertooken wierden, miste echter zelden der
„ Maatfchappye eenen weezenlyken dienst toe te bren„ gen, door de menigte te befchaaven en tot burgerlyke
,, eendragt te vormen. Geene klasfe van Burgers heeft
tot de Omwenteling meer toegebragt dan de Geestlykheid , en geene beeft tot hiertoe ingevolge van
„ dezelve meer geleden; terwyl het Staatsbetluur, door.
de vermindering van derzeiver getal, en de armoede,
„ waar onder zy gezucht hebben, veele voordeelen ver„ looren heeft, welke zy voorheen uit het openbaar
onderwys van deeze nuttige klasfe van Menfcheu ge„ trokken hadt.
„ Alles te zamengenomen, zyn de talenten van de But-gets der Vereenigde Staaten met opzicht tot GeleerdIi
-
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„ heid, Staatsbef'uur en Krygskunde, door. de Omwente.
„ ling vermeerderd geworden ; doch derzelver Zedelyk
„ Character is minder braaf dan te vooren, en zelf zo
„ zeer ten kwaade ontaard , dat het de Vrienden van
Zedenlykheid en algemeene Orde ten fterkften nioet
aanfpooren om alle hunne krachten in te (pannen tot
„ het uitrooijen dier verkeerde grondbeginzelen en flegte
.,, gewoonten, welke geduurende de jongI'ce onlusten diepe
„ wortelen gefchooten hebben."
Dus fchreef de Heer RAMSAY op 't chide des Jaars
1 7 8 9. Wy hebben gronden om vast te (tellen, dat, de
Staatsomwenteling, in dit Zusterland, meer Hevig- en vastigheids gekreegen hebbende , die nadeelen , waar over
hy, met zo veel refits, klaagt , grootendeels geweerd,
althans verminderd, zyn.
flanmerkingen der Commisfe , tot dat einde aange/leld,
over het voorbereiden der noodige LJ'etrcn om de Con/iitutie in werking te brengen. Benevens eenti T'erklaaring
der svezendlyke Grondbeginfelon van dr, Maatfchajppye•lyke orde, en van de Republiek. Zeer dien/lig tot Foor lichting voor het bolk van Nederland, in Piet maaktin
zyner Wetten, tot het invoeren van eene Nieuwe Republiekeirfche Conf itutie. Uit het Fransch vertaald. Te
Aznflerda;is , by M. de Bruyn , 1795. In gr. 8vo.
55 bl.
et eerie gedeelte van deezen Tytel was ons duister;
eenigzins werd die duisterheid opgeklaard door eene
andere leenmg van denzelven, aan het hoofd van het Werkje
zelve geplaatst; aldaar leezen Wy: 2lanmerkingen der Cornmisf e, daar toe aangefleld, om de wyze van de bewerktuigende
IP'etten der Conjiitutie, en de middelen om ze gedeeltelyky
on opvolgelyk, in werking te brengen, voor te draagera
iets helderder dan de Tytel zelve; doch niet vry
van duisterheid. Deeze blyft door de geheele Vertaaling van
dit Stukje heerfchen, misfchien om dat men alles heeft
willen vertaalen.
Behalven die duisterheid, uit de Vertaaling oorfpronglyk,
veronderftellen deeze danmerkingen eene kundigheid van
de Fran fche Conftitutie Heeds leevendig voor 's Leezersgeest. Hierom wil de Vertaalar , te recht, in Bene
aanwyzing aan 't flot der Voorrede , dat men 't zelve
—
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vergelyke niet de Fran /che. Conflitutie , van welke wy
eene Nederduitfche Vertaaling hebben. Van eenig nut,
willen wy bekennen, kunnen deeze Aanmerkingen weezen
om de Bataaffthe Burgers voor te lichten in het regelen
hunner gedagten, zo ten aanziene van het formeeren en
ontwerpen, als van het daadlyk invoeren , eener nieuwe en
waarlyk Republikeiniche Conflitutie: van eenig nut fchryven ivy ; doch de zeer veelt nu, tigheid , waarvan de
Voorredenichryver deezer Vertaalinge (preekt, kunnen wy
niet zien , juist om die zelfde reden, welke by optelt
en neer andere, welke daar nevens zouden kunnen gevoegd
worden.
Eerie meerdere klaarheid heeft, en meer op zichzelven
Raat, het tweede Stukje in dit Boekdeeltje voorhanden:
De Verklaaring der veezen lylke Grondbeginzelen van de
Maatfclicrppyelyke Orde en van de Republiek, door MERLIN
VAN DouAI ; waar van wy ook elders eene Vertaaling
in een onzer Nieuwspapieren aantroffen. Veel schoons,
veel toepasfelyks, veel naavolgenswaardigs , is 'er in dit
Stukje: omtrent 't welk de Nationaale Byeenkomst bevolen
heeft , dat het op eiken Tienden Dag (Decade) in de
Schoolen der Kinderen , als mede in alle de wettige
Vergaderingen, zal geleezen worden; en in alle plaatzen
der Zittingen van het Wetgeevend Lichaam, van de Beitieringen der Vierfebaaren , en der wettige Vergaderingen, aangeplakt biven. -- Ook beval dc Nationaale
Byeenkomst, dat deeze Verklaaring zou gedrukt, terflond
aangeplakt en verzonden worden aan de leftuuringen der
Departementen en der Landiireeken , aan de Stedelyke Regeeringen , aan de Wyken van Parys, aan de Legers te
Lande, aan de Schepen , om plegtig geleezen , bekend
gemaakt en afgekondigd, te worden.
Dit kleine Stukje verdient ook hier te lande alle bekendheid; en houden wy 't zelve voor het weezenlykfre
van dit Boeksken. Wy neemen niets uit een reeds
zo bekend Stukje over, dan ééne Aanmerking , welke
nooit te veel kan herinnerd worden. „ Zy, die de lui„ beid of de wanorde beguntligen, door aan menfchen
„ donder waart behoefte en zonder zeden onderftand te
doen geeven; door de onnutte bedieningen te vermenigvuldigen , of onbekwaame menfchen daar in te
, plaatzen ; door den ànccid niet aan te moedigen, met
„ voordeelige tractementen toe te wyzen aan ledige of
5 , niet bezige posten;; zullen gehouden worden voor ver „ kwis-
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„ kwisters der openbaare gelden , en verantwoordelyk
voor hunne valfche befteeding." --- Dit is de éénige
plaats waar de Nederduitfche Vertaaler zich in eene
Aanmerking uitlaat, welke wy gereedlyk onderfchryven.
Dit Grondbeginzel, zegt hy, is van de alleruiterfle nood
moet by het vormen onzer Republiekeinfche-zaklyheid,n
Regeering vooral in 't oog gehouden worden ; dcwyl het
vervaarloozen daarvan een van de grootfle misbruiken,
en de onverantwoordelykfle herkwistingen, by het voorgaande
BB/luur van ons Land, veroorzaakt heeft.

Republikeinfche Catechismus , of eer/Ze Grondregelen van
Republikeinfche Zedekunde voor de Opvoeding der ,'eugd
van beiderlei Ge/lacht , in de Huisgezinnen en in de
Schoolgin. Te Ana/lerdam , by W. Holtrop , 1795• In
8vo. 44 bl.
en Leerboekje, 't welk niet ontkend kan worden
veel goeds in zich te bevatten; doch of het al bevat, 't geen men met rede zou verlangen in een Werkje,
ten op den Tytel aangeduiden einde geíchikt, is ons onder het doorleezen te meermaalen in den zin gefchooten. Veel wordt 'er in verondersteld en als beweezen
aangenomen, 't geen, fchoon waarheid, niet begreepen
wordt door Kinderlyke Verflanden. Niet weinig mag
voor luttel doordagt en gebrekkig gefchikt gehouden
worden. Men leeze, ten (taal , de geheele IIIde Afdeeling, welke ten Opfchrift voert: Van den Godsdienst.
V. Wat verflaat gy door Godsdienst?
A. Door Godsdienst vertaa ik het verheven denkbeeld,
welk de Mensch van zyn Beftaan heeft, en de erkentenis, die by aan het Opperweezen verfchuldigd is, voor
de weldaaden, met welke By hem overlaaden heeft.
V. I4/elk is een der voornaamfle pligten door den Godsilienst voorgefchreeven?
A. Die van een' eerlyk' Man te zyn.
V. Aan welke trekken kent gy een eerlyk Man?
A. Aan deezen: dat hy zorgvuldig gehoorzaamt aan de
Wetten van zyn Land; en dat hy anderen niet doe, dan
ket geen hy zou wenfchen dat aan hem gefchiedde. De
zoodanige is zeker een eerlyk Man.
V. Welke ogenbaars Eerdienst kan der Godheid het meest
kehaagen?
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A. De Arbeid; want Ledigheid is van alle ondeugden
die, welke het Opperuweezen meest mishaagt.
V. Gelooft gy dat 'er een God zy ?
A. Ja, zeker! en zoo 'er iemand ware die zyn Beílaan zoude durven loogchenen , dat hy zyne oogen wende naar den Hemel, naar de Aarde, naar de Zee,
naar alles wat hem omringe ; en dat hy uitfpraak
doe.
V. iYelke Godsdienst is voor den Mensch het meest gefchikt ?
A. Alle Godsdienften zyn, in de oogen van den Wyzen, gelyk; mits dat derzelver Leer en Zedekunde overeenkomflig zyn niet de Wetten van den Staat.
De Rh yr, of Reis van Utrecht na Frankfort, hoofdzaak
langs de Oevers van den Rhyn. Door T. COGAN.-ly1e
In gerneenzaame Brieven. Uit het Engelsch. Ijle Stuk.
Te Haarlem , by A. Loosjes, Pz. , 1795. In gr. 8vo.
115
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l wederom eene Reis na den Rhynfroom! Ja, vaak
wordt die Rivier bezogt, en naare oevers, vol van
de verrukkendfle tooncelen, befchreeven; en elke Reiziger, die niet uitfchryft, maar zyn eigen oogen en oordeel
gebruikt, en gefchiktheid heeft om te zien en te oordeeIen, volgen wy met greetigheid na een oord, 't welk zo
veel verlustigings aanbiedt ; bovenal vinden wy ons daar
toe uitgelokt, wanneer de Reisbefchryver van den gewoonen trant afwykt , en zich daar door in een uitlokkend
licht voordoet.
Dit is het geval niet de voor ons liggende Reis van
COGAN, welker eerfte Stuk Wy geleezen hebben, en waar
van wy thans eenig verflag zullen doen. Schoon de
Heer COGAN geen Nederlander is, heeft by egter eenige
jaaren, blykens verfcheide plaatzen in dit eerfte Stuk, in
ons Land gewoond : ja fchryft by zomtyds als een
Hollander ; zich uitdrukkende : ifry Hollanders, bl. g6.
Aan een Vriend in Engeland zyn de Brieven, deeze Reis
bevattende, ingerigt. Schoon niet gefchreeven met oogmerk om die aan het Algemeen mede te deden, hebben
zy daar door misfchien eene meerdere waardye, en in E -iLeland eene zeer groote goedkeuring weggedraagen, bly
trens de zeer gunftige, welberfedetneerde, oordee1ve11utn der
schry.
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Scbryveren van het 14n Yliticol Review, in liet Voorberigc
deezer Vertaalinge te vinden. Deeze omfiandigheid, dat
ze• oorfpronglyk niet voor de Drukpers geichreeven
zyn, is zeer natuurlyk oorzaak van de openhartige veymoedigheid , met welke by zich over Perfbonen eii Zaaken uitdrukt. „ Decze zelfde veymoedigheid," gelyk de
Schryver des Voorberigts aanmerkt , „ heeft den Ver„ taalei hier en daar genoodzaakt, eenige trekken te ver„ zagten, of 'er geheel uit te laaten , die wel in het na„ buurig Engeland, zonder byzondere opmerking , 'er
„ konden cloo>rloopen; doch hier veelligt, by deezen en
geenen,eene ergernis zouden veroorzaakt hebben,die den
9 , Uitgeever geen genoegen of voordeel zou bezorgen. 'Er
„ zyn alleen egter zulke trekken uitgelaaten, die onmid„ deiyk op eenige tedere punten van het Staatkundig Stelzei deezer Landen betrekking hadden, en over welker
,, gemis het klein{Ie getal der Necleuland/she Leezers zich
„ hedroeven zal." Wy houden ons verzekerd, dat, was
de Vertaalping eenmen tyd laatcr gefcl ied, deeze voorbehoedzels aeterwege zouden gebleeven zyn.
Men heet het egter op het kantje durven waagen; imm ers, welke verzagtingen 'er ook gebruikt zyn, vinden
wy deeze Chara&errchets van WILLEM DEN V: „ In 't
jaar 1788 werd deeze Stad [Ny e e,a] onderfcheiden,
„ en genoot een groot voordeel, door het verblyf van de
„ Stadhouderlyke Familie. De Prins, en zyn Gezin, als
„ 't ware door liet geweld der tegenparty uit den Haag
„ verdreeven , wagtte hier met geduld de uitwerkingen
van onderhandelingen af, die egter vrugtloos afliepen.
„ Laat my u even in 't oor luisteren, dat deeze zeer goe„ de Man een traag befluitloos horst is. Zyne vredelie„ venheid en vroome vrees van menfchenbloed te fpillen
„ hebben meer leevens doen verliezen, dan 'er flagtoff'ers
Zyne
zouden gevallen zyn door flerke poogingen.
„ naauwgezette vrees van kwalyk te doen heeft hem ge.
duurig wederhouden van goed te doen. Hy is Iydelyk
geweest in eenen toeeland , die een wys en goed Man
„ zou hebben kunnen doen gedyen tot voorfpoed van zyn
Land, en tot het winnen van de Volksliefde op eene
„ eerlyke wyze, en die een wys en eerzugtig Man tot
vergrooting van zyne eigene magt zoude hebben kunnen
gebruiken." Wy bezitten het Engelrch Werk niet_;
anders zouden wy deeze plaats, zo als die in het oor
gevonden wordt, hier invoegen. 't Was reeds-fpronglyke
veel,
„

,

„
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veel, vóór de Omwenteling zo verre te gaan in eene
Nederduitfche beíchryving van het Charaéer des Prinfen
van Oranje.
Dan, om tot de Reisbefchryving zelve te komen. De
eerfle der VIII Brieven, waar uit dit eerfle Stukje beflaat,
bevat eenige keurige Aanmerkingen over het Reizen en
het beoordeelen der Characters. En meldt by zyn Vriend:
Geduurende het Reisjen, dat gy my verzoekt te be;, ferryven , hebben dikwyls overeenkomfligheden en
„ ílrydigheden mfr. andere 'tooncelen en denkbeelden her-„ innerd ,welke ik niet zal aariélen neder te f hryven in
„ de orde waar in ze my te binnen kwamen; ook zal ik
andere , die in den loop myner briefwisfelin e my
„ mogten te binnen fcbieten , niet verwerpen. Op deeze
„ wyze zal 'er mie chien een vreemd en grappig mengel,
;, moes voor den dag komen , en het (laat aan u te
„ bcflisfen of myne berichte', 'er te beter of te flegter
„ door zullen zyn. Zo het laatfte , dan hebt gy ilegts
te zeggen basta, en ik heb gedaan ; want ik ben wel
„ verzekerd, dat zy zonder deeze hulp niet waardig zul„ len zyn van u aangenomen te worden, welk dan met
,, dezelve hun lot ook`weezen mag."
Dit geeft Bene losheid en verfcheidenheid aan deeze
Brieven, welke den leeslust uitlokt, en oris bezwaarlyl;
het Boek deelt ter zede leggen.
De Reis vangt aan in den Zomer des Jaars 1790. En,
daar dezelve den Rhyailroom ten hoofdvoorwerpe heeft,
fclhetst by de veranderingen , die deeze Stroom in one
I,ar:d ondergaan heeft, op eene geestige wyze, af. Over
Utrecht gaat by na ywegen, en befchryft Zeist in het
r
Keurlyk is zvvoorbygaan, als mede Il7yk by Du ,17ede.
ne Characterfclrets der Beeuwena,aren. Nymegen wordt befchre .ven , en zeer breedvoerig Cleef; met welks Mi neraalwater by nie st veel opheeft. Regtmaatig gevoel
werkt Heeds in den Reiziger. De veelvuldige rampfpoedige lotgevallen van Cleef opgehaald hebbende, laat by
zich in deezervoege uit:
„ Dus, o Cleef! fchoon gy als in den fchoot van hat
fchoon gy tot rust en iandParadys gelegen zyt
fchoon de overvloed u
g , genoegens gevormd zyt
„ van rondsomme toelacht fchoon uwe rivier eenei
„ rykdom van visch oplevert, en allerlei geriefïykheden van
, verre lansen op haare wateren aanvoert fchoon
, uwe velden den nyveren Landman gras en koorn ver
e , giasc±a
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„ fchaffen, fchoon uw gevogelte onder de koesterende zorg
„ van zyn huishoudend wyf vermenigvuldigt , fchoon uwe
„ boomgaarden met vrugten belaaden zyn , uwe tuinen
„ met gezonde groente bepoot, en uwe bosfchen verfchei„ denaeid van wild opleveren ----• is. door de
„ onbui`zaame eerzugt der Vorílen • de gefchiedenis
van uwe vervloogene jaaren ilegts de gelèhie;lenis
„ van uwe rampen ! De historie van uwen arbeid is als
„ de arbeid van de nyvere bye en de bekwaame fpin ;
„ elk oogenblik moet de schade verholpen worden ,
„ welke hun vreedzaam werk van ruwe handen geleden
„ heeft!"
Aan de Gezigten, welke Cleef den oogen biedt, wordt
hier regt gedaan, zo verre de pen zulks doen kan. „ De
„ Rhyn," laat hy daar op volgen , „ is hier zeer breed.
„ De overvloedige fclaatti gen van ontallyke rivieren, die
„ haare wateren in denzelven uitgieten , eis de mindere
„ giften van beekjes , die van de aangrenzende bergen
„ vloeijeu, ontvangen hebbende , zwelt hy trotschlyk,
„ daar by na Schenkenfch as vloeit, alwaar hy, als on„ magtig om zyne grootheid te draagen , zich in twee
„ groote takken verdeelt.
„ Uit het aanzien van het land is 'er veel reden om
„ te befluiten, dat de groote Oceaan eenmaal tot aan de
„ twee uittteekende punten van Eltenberg en Nymegen
„ kwam, en dat de valey tusfchen de twee ryen bergen een
„ inham van de zee was; dat de Betu we en het gantfche
„ land ten Noorden en ten Westen van dezelve voor„ heen het bed van den Oceaan waren. Eene naauwkeuriger befchryving zou verveelende worden; maar zo
„ gy het zelf konde waarneemen, en voor u zelven oor„ deelen, gy zoudt niet my befluiten, dat 'er geene fter„ kere bewyzen in het voorkomen der natuur zyn, dat de
„ Rhyn zyn voorig kanaal verlaaten heeft, dan dat deeze
„ fl:reeken weleer tot het Ryk van Neptunus behoord
„ hebben.
„ Ik zal van deeze aanmerkingen geen ander gebruik
maaken, dan dat dit denkbeeld de grootheid en deftig„ heil van het tooneel zeer ílerk vermeerderde. De me„ nigvuldige veranderingen, die baarblyl:lyk op den aard,, bodem voorgevallen zyn,boezemen, terwyl zy den W v s„ keer tof tot redelyke nieuwsgierigheid opleveren, den
„ Zedekundigen nederigheid in, die niet onaangenaam, en
„ met

DE iY>br.

4,9t

„ met eene zekere verhefïing van ziel erbcrdes , isx
„ Hy verwondert zich even zeer over 't geen geweest is
, en 't geen nog komen zal! Op deeze iinalle engte van
„ aanweezen geplaatst, bewondert by in dille aanbidding
„ het voorledene , en fielt zyn vertrouwen omtrent liet
„ toekomende in die werkoorzaak, die zo alwys, als ver„ borgen en onwederfaanbaar, is!"
Ernst wordt afgewisfeld niet boert; waar toe, in eenen
volgenden Brieve, de Lievevrouw te IKevelaar, in tegen
te IKraanenburg , den I leer-overflingahtCucx
COGAN ruime ttoffe verfchaft.
Voorige bezoeken , in die zelfde ftreeken afgelegd,
herinnert zich de Reiziger, met de toenmaalige voorval
dien aart is het pleit eener Abtdisfi; voor liet-len;va
Kloosterleeven, ter gelegenheid dat by het Klooster van
den Berg Sion thans bezogt. Alsmede de ontmoc
Ling des Konings van Pruisfen en het Oranjegezin, te
Cleef, in den Jaare 1788 g doormengd met beaenkingen
over Vorstlyke Perlbonen en Characters. Van zyne
Pruisfifcize Majefteit fpreekende , heeft by deeze Aanmerking: „ Zyn perfoon was van eene voordeelige g root•
te voor de aanfchouweren. Hy is lange en edel van
„ geftalte. Het tydftip was zeer -gunilig voor zyn ge.
laat. De glimlach op zyn aangezigt sproot baarblyk„ lyk uit inwendig genoegen en blydfchap, en was geen
van die gemaakte glimlachen , met welke groote per,; foonadien gemeeillyk het hoezee van 't gemeen beantwoorden. Ik beken veylyk , dat de Lettres fecretes de
, la Cour de Berlin my geen vleiend denkbeeld van zyne
,, tegenwoordige Majefteit gegeeven hadden; want; fehoou
ik de uiterfte verontwaardiging gevoelde by het doorbla^
„ deren van een Galiratios, die baarblyklyk berekend was
,; om eerie fchatting op de ligtgeloovigheid van het alge
;, meen te ligten door middel van eenen verlokkender flyl5
dagt ik egter, dat 'er eenige grond kon zyn voor een
zo zeer overdreeven carricatuur (*), Het gelaat van
-

,

;,
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(I) Hier en daar maakt de Vertaaler eene Aanmerking vats
2yn eigei : doch fchynt by deeze Vertaaling met medewee
ten en medewerking van den Heer COGAN ondernomen en
volvoerd te hebben. Althans hier leezen wy deeze A,ntekening : „ De boven(Iaande aanmerking is in te Heilige woorden
uitgedrukt. De Schryver is zedert onderrigt geworden , dat
r , die Brieven door den hertog nE VERGENNES zy uitgegee^„ ven, uit gevoeligheid dat MIRABEAU de Volksparty cx
held hadt."
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„ den Koning beantwoordde, op dit tydflip, niet aan de
„ befchryvmg van deezen Schimpfchryver."
De ontmoeting van een Deistisch Officier geeft ftoffe
tot twee leezenswaardige Brieven : en wordt dit Deeltje
beflooten met de Reis van Cleef na Xanten; waar de
ontmoeting van den Waard gelegenheid geeft tot Chara&crillieke aanmerkingen , van welke de geheele Reis
vol is. — Wy zullen niet verwylen met het vervolg
dcezer onderhoudende, leerzaams en vermaakende, Reize
onzen Leezeren te doen kennen.
Het Leeven van Keizer uiiaan. Naar het Franscli van
den Abt DE LA BLETERIE. Te Utrecht en te Rotterdam, by G. T. v. Paddenburg en Zoon en J. Meyer.
In gr. 8vo.:74 bi.

H

et Werk van den Abt DE LA BLETERIE, waar van
wy de Nederrluitfche Vertaaling voor ons hebben
is reeds Jaaren geleden in .t Franscli uitgegeeven, en
met roem geteld onder de veelvuldige Schriften over
Keizer JULIAAN: ,, een Vorst, in wier.;' volgens de aan
Heer FLURY, „ zodanig Bene menge--merkingvad
ling van goede en flegte hoedanigheden plaats hadt ,
„ dat het gemaklyk viel hem te pryzen er. te maken, zon„ der de waarheid te kort te doen." -- Deeze Abt,
eenige Rukken van de Schriften diens Keizers vertaald heb
eerst van voorneemerr geweest, in eene Voor--bend,was
eden , eene korthondige befchryving te geeven van het
Chara&er en de Daaden van JULIAAN, 0111 ter Inleiding
tot diens Schriften te dienen ; doch , vreezende daarin te
weinig te zullen zeggen van een onderwerp dat wel
waardig was grondig nagefpoord te worden , kwam by
tot het befluit , om dit Leeven vollediger te befchryven:
't welk dit afzonderlyk Stuk voortbragt. 't Geen , met eene
voeglyke afdeeling in zes Boeken, de onderfcheide
Leefperken van dien Vorst, in den bloei zyner Jaaren gefneuveld, voordraagt.
Zeer juist is de aanmerking van DE LA BLETERIE, in zyn
Voorberigt: „ 'Er zyn weinig Vorsten over wie wy meer
Gedenkfchriften hebben; maar dat men my vergunne te
„ zeggen, de meeste dier Gedenkfcllriften zyn niet koelzinnig
„ genoeg gefchreeven. 't Is het lot van ongemeene Man„ nen, te zeer ingenomen bewonderaars en berispers te
„ heb-
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,hebben, vooral als belangens zo heftig als die van den
Godsdienst beletten met elkanderen overeen te f-eiu„ men ; de billyke verontwaardiging der Christenen te„ „en eenen afvalligen , tegen eenes vervolger, vertun„ de hen niet altoos acht te geeven op 't geen eenigzins
in hem verdiende geacht te worden. Dc blinde erken„ tenis, welke de Heidenen toedroegen aan den herfleller
„ der Afgodery, heeft hen de oogera doen fluiten voor
„ zyne weezenlykc gebreken ; zonder te ijireeken van de
Redenaars, van wie men beenzins bevoegd is erne zo
„ fèhroomagtige naauwkeurighcid te verwagten , houden
de Gefèhiedfchryvers zelfs op Gefchiedfchryvers te zyn
,,, zo haast zy van JULIAAN gewaagen , en worden of
befchuldigers of loftuiters: cem e wederzydf^he Schry„ vers, die hem vry onzydig behandeld hebben, moet men
„ evenwel hier van uitzonderen."
Een Leevensbefchryver van dien laatffen flempel zou
men, naa deeze aanmerking, in den Abt DE LA BLETnrrr
verwagten aan te treffen. Doch een Aantekenaar ,, die als
ANoNYMnuste voorfchyn treedt, toont,dat de Abt het zwak
te meermaalen gehad hebbe van eenzyd i;` , en JULIAAK
gansch ongunflig, te veezen. Deeze Aantekeningen vangen met het Voorberigt aan, en loopes 't geheele Werk
door. Schoon men derzelver juistheid veelmaalen zal
moeten bekennen, kan men ze niet leezen zonder nu en
dan te ontdekken, dat eene meerdere bitsheid en fcherp.
heid, dan de aart der zaake vorderde, uit dc pen van
ANONYMUS vloeide. -- In de daad, wanneer de Abt, ten flot
zyner Leevensbefchryvinge, gelyk zulks niet kwalyk zou
gevoegd liehben, Bene verzamelmg van Ciiara(ctertrela.en
hadt opgegeeven, om ons , in eens, de Beeldtenis des Keizers voor ooggin te houden , en de Aantekenaar by de.zelve was gaan nederzitten , om die Characlertrekken
na te gaan , wy gelooven dat hy ze meest alle zou uit
zodanig veranderd hebben , dat de eenti-l;ewischt,of
JuLIAAN den anderen niet geleek. Ten bewyze hier
van zouden wy een aantal voorbeelden kunnen aanvoeren : wy laatgin het berusten by één, en wel het aliereerffe, 't welk wy in het Voorberigt ontmoeten. De Abt.
net den aanvange gerept hebbende van den hillyken af
fchrik, dien's Keizers 11valli(7heid hem inboezemde, maakt
ANONYMUS op dit woord deeze Aantekening: „ 't Blyft
„ onder de Geleerden eerie vraag , of Keizer JULIAAN
„ in de daad een 1fv&li e, en of hy ooit w.?ariyk een
.,, C' ^,^.sKkc
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„ Christen geweest zy ? Hy was nog geen zei jaa e ,
„ oud, toen Keizer CONSTANTIUS , barbaarfi her nog dan
CONSTANTYN , zyn Vader, zyn Broeder, en zeven
„ zyner volle Neeven, deedt om hals brengen. Naauwlyks
„ ontkwam hy met zyn Broeder GALLUS dien moord,
,, Ook werd by gefladig hard behandeld door CONSTANTIUS , Lyn leeven werd langen tyd bedreigd, en het
,, leedt niet lang dat hy den Broeder, dien hem over, bleef, op bevel des I)wingelands, zag van 't leeven
„ berooven. De Letteroefening was JULIAAN'S oenige
troost, van deszelfs eerie jeugd af aan. Hy hielcit
„ heimlyk verkeering niet de voornaam:fe Wysgecren ,
„ die van den ouden Godsdienst van Rome waren. 't Is
„ zeer waarfchynlyk dat by dien van deszelfs Oom CONSTANTIUS volgde, eeniglyk om te v ernmyden vin niet
„ door hem omgebragt te worden. JULTA^aN was zelfs ver„ pligt deszelfs [dit moet zynweezenj Godsdienst te verbergen, even als PR<UTUS onder TARQuYN gedaan hadt. Hy
„ moest des te minder Ciaristen zyn om dat zyn Oom
hem gedwongen hadt Monnik te worden, en den dienst
„ van Voorleezer in de Kerk waar te neemen. Men ia
zeldzaam van den Godsdienst des geenen die ons ver„ volgt, vooral wanneer de Vervolger over het geweten
;, tracht te heerfchen."
Te midden van de ftrydigheid der berigtgeevingen en
daar op gebouwde oordeelvellingen, zo van DE LA BLE1EiuE als van den Aantekenaar, zal mën wél doen met
,

zich vaak te herinneren de in den aanvang reeds bygebragte aanmerking van rLUItY ; en dat in JULIAAN'
gedrag veele tegenflrydiigheden plaats hadden, die, naar
mnaate neen hem uit onderfcheide gezigtpunten befchouwde , door de befchouwers en beoordeelaars zeer
vergroot zyn. Men maakte wederzyds Carricatuure7j
van Keizer JULIAAN.
Uit de byzondere Gebeurtenisfën, in dit Lee yen vermeld, bepaalen wy ons tot de opgave van het veel ge zugts maakend, en zo onderfcheiden beoordeeld, Voorval,
de mislukte Herbouwing van den Tempel te- jlerufalem.
Wat daar toe aanleiding gaf in 't breede verhaald hebbende, gaat de Abt dus voort: „ Men wilde de nieuwe
grondflagen gaan leggen , toen op dezelfde plaats ver„ fchrik 1 y ke Vuubollen uit den grond o pmeegen , waar
van de geduchte vlammen de Werklieden verteerden.
„ Het zelfde gebeurde verfcheide keeren by herhaaling,
„ en
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en de onweerflaanlykheid van het vuur de plaats onge.
„ naakbaar maakende , noodzaakte voor altoos van het
, werk af te zien. Dit zyn dc eigen woorden van AMMI
ANUS MARCELLINUS , een oordeelkundig en getrouw
Gef'chieclfchryver van dien tyd , een Heiden van [dit
moet CMn zyn] JULIAAN verknogt. De Christen„ Schryvers zyn nog omffandiger, en verhaalen nog ver„ fchcide andere wonderdaaden. Ik Ila die over, om dat
,, ik geen Kerklyke Gekhiedenis befchryf. Alleen zal
„ ik aanmerken , dat in de ganfche oudheid geene
gebeurtenis beter bevestigd is. Zonder RUFINUS ,
„ THEODORETUS, SOZOMENES , SOCRATES en PI-IILOSToItGUS te rekenen, wordt dezelve voor echt verklaard
door GREGORIUS VAN NAZIANZE, ST. CHRYSOSTOMUS
„ en ST. AMBROSIUS, alle drie Kerkvaders van dien tyd.
„ De eer1le verhaalt dezelve in zyne Redenvoeringen teren
JULIAAN , in het zelffile jaar opgelteld ; de tweede
twintig jaaren daar naa voor de ganfche Stad van
„ /ntiochie; en de derde fpreekt 'er van kort naa den twee,, den, als van eene bekende zaak, in een Brief aan Keizer
THEODOSIUS. Indien men by hunne getuigenisfen dat
„ van AMMIAAN voegt, kan men de daad niet tegenfpree„ ken, zonder dc onzinnigile twyfeling in de Gefchiede, nis in te voeren."
Aan die onzinnigheid, als het een zo oren; vonnis
verdicne, 't geen ons op verre na niet regtmaatig toefchynt , maakt zich de Aastekenaar fchuldig , als by
fchryft: „ `t Is zeer waarfchyniyk dat JULIAAN, toen by
befloot den Oorlog in Pei fie te voeren, geld benoo,, digd hadt , 't is mede zeer waarfehynlyk dat de j oo9 , den hem geld aanbooden oni verlof te verwerven tot
„ het herbouwen van den Tempel, gedeeltlyk door TITUS
„ verwoest , en waar van de grondflagen , een geheele
„ muur en de tooren Antonia, nog overig waren ; maar
is het wel zo waarfchynlyk dat de Vuurbollen de
„ Werklieden verteerden , en de onderneeming deeden
„ ftaaken? Is 'er niet eene tasrbanre tegenfirydighcid in liet
„ verhaal der Historiefchryveren? — Voor i. I Joe is het
mogelyk, dat de ,7oodcn begonnen hebben met het op„ breeken van de grondslagen des Tempels, welken zy op
„ dezelfde plaats wilden en moesten herbouwen ? De Tem„ pel moest noodwendig op den Berg Morin {taan, de
„ plaats waar SALOMO dien hadt gebouwd, en waar HE„ RODES dien niet nog meer lievigheid en pracht hadt
„ herKk3
-
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herbouwd, naa eerst ecnenfraaijen Schouwburg binnen je
mrr/rllesn en een Tempel aait AUC US'rus binnen Cefcrecs
te hebben geftigt. oe griiildflagcn van dien Tempel ,
„ doer H tito»Ls vergroot, leidden, volgens het verhaal
„ van JOSEPIIUS, flemen van vyf en twintig voeten 1engte.
„ Is liet mogelyk dat de ,7ooden , ten tyde van JULIAAN,
„ dwaas genoeg zouden geweest zyn om die fleenen op
„ te breeken • welke zo wel aangelegd waren om het
„ overige van het gebouw te draagen , en op welke
grondflagen de 111ahomedzaizen federt derzelver Moskee
.,, gebouwd hebben? Wat mensch kon ooit zo dwaas, zo
„ dom zyn, om zich met groote kosten en zeer veel moeite van een voordeel te verflceken, dat zo tastbaar was,
en zo duidelyk in het oog liep? Niets is uageiuoflyker.
„ Ten .2. Indien het Wonder van Vuuri e Bollen, of
„ indien 'er eene Aardbeeving, welke geen Wonder is,
„ weezenlyik plaats gehad hadt, zou Keizer JULIAAN dan
„ van 't een of ander geen gewag hebben gemaakt in
„ den Brief waarin by zegt voon necmens geweest te zyn
„ dien Tentpel te herbouwen ` Zou neen zich niet vals
zyn getuigenis als van een zegepraal bediend hebben ?
„ Is liet niet oneindig waarich niyl:er dat by vain zyn
„ voorneemen afzag ? Immers vervat die grief uccr-.e
„ eigen woorden : [,Irat zz. Ilcn de Jooden zr,ar gil ruin
„ hua gneis Tempel , die drienmm•1en ves 3i'ncst 5e)COrule7/ en
*ao niet herbouwd is ? Ik ve;ryt hun zulks. niet, decyl
ik zelf dien uit den puin heb wi//eno op/wa /eer. Ik
, / reeL: 'er. enkel van om de brriten/poorighcrtcn Twiner
„ Prophee',cn aan te toonen , die oude onnozele Vrouwen
Ledroo^en. — Is het niet baarbivklyk, dat de Keizer,
?elet hebbende op de ]ov,Z/clle Prophetien , dat de
Tempel prachtiger dan ooit zou herbouwd worden
„ en dat alle Nbtien 'er zouden komen aanbidden , het
, gegeeven verlof, om dat Gebouw te herflellen, hebbc
„ ingetrokken ? De historifiehe waarichy'nlv1L11eid, uit
„ de eigen woorden des Keizers opgemaakt , zou dan
zyn , dat by. ongelukkig een af^ruuwen hebbende van
de .o' J%he Boeken, even als van die der Christenen,
o<J/che Prophectcn eirs:leiy l: tot logenaars heeft
de
,

y

„ willen ^.7asl:en.

Omtrent liet (retwgen'e '.'^n AMMIANUS MARCELLINU,^ , wïaarin n]el1 ten ueezcn opaicte ZO Veel gewlgtS

ilelt , merkt de Aanteï;enaar op: „ dat by fcnreef in een
tva toen men niet dan van wonderen sprak, en veel ophad.t
„ met
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„ met toververtellingen ; ook zyn de Wonderen en
Voorzeggingen, welke by verhaalt, zo menigvuldig, dat
liet verhaal daar van noch ichvanderheid, noch goede
trouw, in den Schryvcr aanduidt." (*)
Wan(*) Veelet onzer Leezeren zullen misfchien niet veeren,
op welk eerre wyze de Heer j. n. e ucrfaiLis de eer van
AMMiAAN ophoudt, zonder eenirg AVonderwer!r re veronderflellen:
wy willen hun daarom , 't geen hiertoe behoort , : uit zync
,Verhendeling over de Gewelven CO mderaardjclie Gc;,gcn ceder den
Tempelleng en den Berg Sion) kortlyk mededeelen. „ liet voorval , door A MraNUS geboekt, va!t zo dra men zich de onder
gewelven , gangen en kansalen • herinner: , waar van-ardCche
zommige ook voor veriaa? ^akl,ea en a fl eidingen der onrei
nigheden dienden , voor eik , die flegrs middelmaarig in de
Natuurkennis geoefend is , gem:aklvk te verlc!nern,. In den
Jaare 7o werd de Tempel vernield ; in 't lr+ar 363 viel die
gebeurtenis voor , die doer AMIUFAteos MAPCELLJNos verhaald
wordt. Boa driehonderd tsaren , derhaly en, bedden deeze gewelve;i en gangen , onder het polo begraaven, geheellyk toegefiopt, en van alle gemeenfcih,p tiet de lugr, afgefloor.en, gele
moet zich dus noodueohig eene Out--gen.Ivldrz
vlambaare Lon verzameld hebben. Het was natuurlyk , ten
minoen geenzins vreemd, clot men, greavende om de oude fundatnenten te vinden, en te onderzoeken, of nieuwre te le -,gen,
op die 1 anaalen (liet ; men wilde dezelve verder nafpooren ,
men ouderzogt hen o'tget 47yfld niet fakkelen , en dus moesten
noodwendig vlammen , of _ wil enen liever nood!ortige vuurbol]en , die de arbeiders doodden , uit dezelve voortkomen. Men
weet , dat men, zich in lang bellootene onderaardfche gangen
met fakkelen begeevende een van beide , naar de gefteldheid
waarin de Lugt dier plaatzen is , ondervindt. Of de toortzen gaan uit, en de mensch valt eerst in ooraagt neder , en betaalt vervolgens , zo by niet oo€enbliklyk gered wordt, zyne
onvoorzigtigheid met den dood; en dil.wyls treft dit lot den
tweeden en den derd,n die hua zoeken te redden: of, byal
dien de Lugt brandbaar is, vertoont zich eerst rondom her licht
een klein fpeelend vlammetje , 't well: men byria voor een
zwervend dwaallicht zou aanzien. Als dan is het hoog tyd to
vlieden; want uit het eerfie vlammetje : orden welhaast andere
kleine vlammen gebooren , die Reeds in grootte en getal toeneemen, en ftraks wordt de onthrardin r algemeen, breekt met
een donderílag uit, en doodt de geenen welken zy in de gewelven of putten treft, terwyl cite de overigen magtloos neder•
vallen en &ikken. Niet één woord. derhalven, zegt an:atieivuy
dat ongelooflyk , dat zelfs onwaarfciiynlyh is, dan voor hun
die
Kit I
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Wanneer DE r,A BLETEtun fcltryft: „ Men zou
„ misfchien wegens deeze ftof met het gezag van JULIO
, AAN zelf kunnen voor den dag komen ; naardemaal
by zegt, dat de Tempel der f ooden driemaalen was,
,, verwoest geworden, 't welk niet i emaklyk te verflaan
, is , indien by tot de derde Verwoesting niet betrekt.
het gedugte geval onder zyne Regeering," merkt
ANO,tYMMUS op: „ Hoe is het mogelyk dat DE LA
„ BLETERiE niet bemerkt heeft dat de Tempel, gebouwd
door SALOMO, herbouwd door ZOROts q'BLL , geheel
,, omver gefineeten door HERODES ., en door HERODE.
„ zelf met zo veel pracht weder opgebouwd, eindelyl;
" door TITUS verwoest , duidelyk drie verwoeste Tem
pels maakt ?"
-„
Jammer zyn de veelvuldige Drukfeilen in dit Werk
bovenal in de rztynfehe Aanhaalingen , die 'er onver^
faanbaar, zonder flot of zin, door worden.
die der zaaire onkundig zyn. Alles wat by verhaalt moest na,
tuurlykerrvyze dus gebeuren , en die vreesiyke tooneelen moes,
ten te41,ens herhaald worden , zo dikwyls men in liet graaveu
dan nieuwe geweiven kwam." -- Men zie de geheele Verhande
line, iu het 4/gemeen Mrt rayn van Weetet/chap, Kunst en
Sn.wat, 1 D. i Stuk, hl. 269, enz.
,

4ntuwoerdt op de Ifraage , welke wyze van Opvoeding is tie
naeest verkiezelyke ? Eene Publieke of eerre Huizelyke ? Welke
zyn cie Voordeelen en Gebreken van die beiden? Is 'er eencc
wyze van Opvoeding, welke de Voordeelen van beiden, met
uiifluiriug van derzelver Nadeelen, bevat? aan % elke liet PrOQ
vinciaal Utr echtsch Gesloot %h.n x, rasa Kunflen en 11/eteafèhap•
pen, den ;funy 5793, een prys van 3o Ducaten, of van eerza
Gouden Medaille , terzelver warde , heeft toegewezen. 7e
(itrecht, by de Wed. S. de Waal en Zoon. In gr. 8vo.7o bP..
,

-

V olgens de orde, welke de Vraage zelve aan de hand gaf,
Veerfte
is deze Verhandeling in drie deden afgedeeld. In de
Afdeling worden eerst de voordeelen , en vervolgens

de gebreken, van de openhaare Sclioolen onderzocht en aangewezen, 4)e Schryver geeft goede redenen, waarom by hier
noeli van de kleine kinder- of fpelfchoolen, noch van de zoo.
benaamde Hooge-Schoolen of Academiën, fpreekt, maar zich
i!echts to pie halve- en heele- kostfehoolen . en tot de Laten.
i ce Schoolen. bepaalt. Fl geeft van dezelven eerst de alge gen eerie , en dau ce 'byzoneere, voordelen op, Íáe algcmneeoe
voor-
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voordeelen zyn , dat de kinderen zich aan gehoorzaamheid,
ontzag en eerbied voor de geenen , die over hen getteId zyn,
gewennen -- dour liet zien van belooningen en firaffen tot
goede werkzaamheid en oplettendheid aangefpoord, en van
kwaads hebbely;credea, die in ht huis der Ouders niet dan
met veel moeite te verbeteren zy<<, bevryd worden
ge duurenee deli fchooltyd , viy blyven van den omgang met
dienstboden, die zelden voor de Opvo.aing voordeelig is
leeren i:et andere kinderen, zonder oriderfeheid van rang, omgaan, en hun wil dikwyls naar dien van anderen buigen
behulpzaam, gevoelig, en meèwaarig worded
en vooral
door eerzucht tot goede daaden aangeprikkeld. — De byzon.
dere voordeelen van de halve- en heele kostfchoolen zyn, dat
de minderen zich gewennen aan vastgeflelde tyden om zich bezig
te houden, en aan bepaalde tyden van uitfpanning; aan orde;
an het welbelleden van den tyd; aan vroeg opflaan; eene gelyk.
wormige levenswyze, en een gezond dieet ;
zy leeren
bier, dat men geen drum van knechts nodig heeft om bediend
te worden --- zy worden van veelerlei befinetting, waar toe
de tafel van gegoede Ouders gelegenheid verfehaft, behoed , en
hooren noch zot geklap , noch dubbelzinnige uitdrukkingen.
^— De byzondere voordeelen der Latynfche Schoolen beftaatt
voornaamelyk daar in, dat zy de eerzucht der kinderen ten
aller(lerk ten aanvuuren , en hen aan vrymoedigheid gewennen
om zich in het openbaar te lasten hooren.
De algemeene gebreken der gedachte openbaare Schoolera
ontft. sn voornaamelyk uit de zamenwooning van kinderen van
verfchillende jaaren, vatbaarheden , neigingen, en zeden, die
zeker niet allen naar hunne verfchillende behoeften door den
meester behandeld kunnen worden, en die gewoonlyk aan eikanderen eer het kwaade dan het goede mededeelen. De
bezuiniging , die in de meeste halve- en heele - kostfchoolen
plaats moet hebben, om dat de ééne meester zich voor den
onderen beyvert , om zyne School voor den minften prys aan te
bieden , heeft veele nadeelige gevolgen ; weinige en minder
bekwaame ondermeesters , en dus gebrek aan het nodig op'icht over de kinderen , vooral in de uuren van uitfpanning
eene te enge wooning , dikwyls niet genoeg van een
ruime opene lucht voorzien gebrek aan het genoegzaam
getal llaapfeden, of aan plaats voor dezelven, om ieder kind
afzonderlyk te doen Naapen eene te groote kaarigheid
omtrent de tafel, enz. De byzondere gebreken van de
Latynfche Schoolen, (zoo als dezelven thans ingerigt zyn. waaromtrent de Schryver eenige veranderingen voorlaat) zyn langwy.
ligheil in het onderwvs, en de verlegenheid der Ouders, wat
zy met hunne kinderen buiten den fchooltyd aanvangen zullen.
Tweede Afdeeling. Voor- en nadeelen van de Iluizelyke Opvoeding. Voordeelen van de Huizelyke Opvoeding ,
Kk 5
waar
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waar door de Schryver verflaat de Opvoeding door eenen
goeden Gouverneur: oplettendheid op de keuze dei' kennisfee
van het kind, op de gezondheid van zyn lighaam en de vorming van zyn hart; Bene heilzaame afwisfeling van het nuttige
met liet aangenaame in de oefeningen van het verland; het
voordeelig gebruik van elk uur, ja elk oogenblik; eene volle
dige verwydering van alle menfchen en kinderen, waar van
de jonge opvoedeling iets kwaads zou kunnen zien of hoorgin.
De gebreken dezer Huizelyke Opvoeding ontstaan, I. uit
den aart der Opvoeding op zich zelve, en e. uit het groot
gebrek aan goede Gouverneurs. Een kind , dat alleen leert ,
wordt minder tot na -yver opgewekt , of , wanneer by een broe.
der heeft, tot wien zich zyn na -yver bepaalt, wordt dezelve
al ras in nydigheid hervormd het moet (daar het uit het
firaffen van anderen niet leeren kan) dagelyk.n over kwaade
hebbelykheden bet}raft of geflraft worden ; en daar door wordt
het dikwils mismoedig, of flubbig en halorig het loopt
groot gevaar, om éénzinnig en grootsch te worden en,
daar het, ook dan, wanneer 'er gasten zyn , aan de tafel der
Ouders eet, loopt daar door zyn lighaam en ziel groot gevaar
van bedorven te worden. De gebreken der Gouverneurs
worden naar derzelver byzondere landaart opgegeven ; doch
wy behoeven daar niet by fiil te f can , dewyl de zeldzaamheid van eenen goeden Gouverneur genoeg bekend is. Na
hier over uitgeweid te hebben, vraagt de Schrvver: „ Is de
eige Vader niet de. beste Gouverneur? " en het antwoord,
dat hy 'er op geeft, dienen wy geheel op te geven: „ Zeker
Vader, wat betreft cie genegenheid en goede in.-lykisde
zichten, de beste Gouverneur, dien men zoude kunnen vinden;
maar tot eene goede huizelyke opvoeding word meer ver.
eischt , dan genegenheid en goede wil. Ik vooronderflel voor
een oogenblik, dat de Vader de vereischte bekwaamheid heeft,
Sn dat hy niets ter wereld anders te doen heeft, dan zyn kind
byna den ganfchen dag , het geheele jaar door, by zich te
hebben: welke twee vereischtens men wel zal willen bekennen, dat zeer zelden te zamen loopen. Bevindt het zich, dat
de Vader de vereischte bekwaamheden niet heeft, of dat by
genoodzaakt is, uit hoofde van bezigheid, lange afwezendheden te naaken , of wel dat by zich van gezelfchappen en
vermaaken niet kan onthouden, dan begrypt men ligtlyk, hoe
gebrekkig deeze huizelyke opvoeding wordt : maar ik heb
vooronder(leld, dat dit alles geen plaats heeft; dan doet zich
nog eene groote zwaarigheid op , die den Vader zeer duur
kan te fizan komen. Een Vader, die met groote hartelykheid en buitengewoone vlyt zyn best doet , om zyn kind te
onderwyzen , vermeent al ligt het regt hebben, om, naar
evenredigheid van zyne genegenheid en iever , eene weder
oplettendheid van zyn kind te mogen vorderen; en, oat.-kecrig
breekt
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preekt dezelve, dan onthaar 'er by den Vader veel fchieiyker
Bene gemelyl:heid, dan by eersen vreemden , die voor z^-n ge
betaald wordt. Indien her dan ongelukkiglyk gebeurt,-dul
dat de Vader zyne bedaardheid verliest , en over gebrek aan
ople tt endheid ílraft , dan verhee!dt zich het kind al ligtely,, dat hein onrecht door zynen Vader aangedaan wordt ,
't welk ook waarly!: in dat geval zo,ntyds gebeurt ; want
het ftraffen over onoplettendheid moet wet dec ui:ertte om•
zichti ;heid geschieden , alzo het gebrek aan oplertendheid
rnees,entyd veel eerder de fchuld is van den Onderwyzer,
clan van den Leerling. Een kid , dat eenera Gouverneur
heeft, neemt dikwy;s zyne toevlucht rot zynen Vader , die.
ingevolge de afipraak met den Gouverneur . dan eeus
voor den goeden , en dan eens voor den kwaaden , man
fpeelt; daar is e.ne a-f„visfeling , waar by gemeenlyk de Vader meerder wint, dan de Gouverneur : M aar wanneer de
Vader zelf Gouverneur is , dan heeft het kind niemand
dan de Moeder ; by welke de toevlucht in deezen , voor
zo verre hei meren betreft , dikwyls het zy met alle eer.
bied gezegd) zeer gevaarlyk kan worden ; want de Moeder
beeft in haste eigene . Opvoeding zo veele uuren van inipanning nooit ondervonden ; en dus wordt het moederlyk
hart al ligtelyl: week , dat van het arme kind zo veel gevergd wordt • en , indien zy dan ongelukkiglyk de zwakheid leeft het kind over het veel loeren te beklaagen,
hrgrypt tnen . hoe dit achter uit, f'pringt. IIet kind bevindt zich du alle dagen alleen niet zynen Vader , die
hete altyd alleen tot loeren moetende aanzetten , welhaast
een verveeicnd voorwerp wordt ; welke o n gein ak,kelyIcheid
zodanig toe-nee- int , dat het kind eindelyk in zynen Vader
niets anders meent te vinden , dan eeuen Dwingeland , die
hens dagelyks plaagt , en van zyne vermaaken afhoudt: Vaar
door de kiu;derlyke liefde zodanig van dag tot dag af
neemt , dat eindelyk , wanneer het kind tot meerdere jaarera
gekomen is , de Vader, met her gemis der kinderlyke toegenegendheid en liefde , ook tell ns verliest het oenige behoedmiddel , om hem op den rechten weg te houden ; can
het eenige hulpmiddel , om hem • daar van verwwtwyderd zyn.
de , weder te rug te brengen. Men kan das hier uit opmaa•
ken, dat, al /^,d de fader tyd en kekwaamheid, het evenwel voor hervr tea riiter/fen gevaarlyk zoude zyn , dezen taak
ALLEEN op zie'a te veelpen. Daar blyft dus niets over , dan
naa eerera Gouverneur opa te zien," enz. Aan liet
clot van deze Af:leeling zegt de Schryver: „ om te voldoen aan de by de Vraage gevorderde keuze : tfelke wy.
ze van Opvoeding de verkieslyk/ie is , moet ik bekennen ,
dat , z© als cie Schoolera thans in ons Land gefield zyn , de
iuizelyike Opvoeding door oenen goeden of tamclyk goe,

den
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den Gouverneur , niettegenstaande alle derzelver gebreken,
any nog voorgekomen is , de voorkeur te verdienen, als aas
minder gevaar in veele opzichten onderhevig."
In de derde Afdeeling eindelyk wordt het gevraagde plan opgegeven , om de voordeeien van de beide gemelde wyzen van
Opvoeding, met ustlluiting van derzelver nadeelen, te vereeni.
gen. Hetzelve komt hoofdzaaklyk hier op neder. Door medewerking en onder toezicht van eenite leden der Regeering,
en met eerre krachtdaadige onderileuniug in geld, door vernogende ingezetenen veywiilig op te brengen, moet in ieder stad
een kostfchool opgerigt worden. Zoo de veywillige contrihuitizn daar toe niet toereikende zyn, moet, geduurende eenige
weinige jaaren, eene zeer geringe belasting van eenige fluivers
op de huizen gelegd worden, te betaalen door de bewoom rs,
gaar evenredigheid van de ordinaire verponding met dien
verliande echter . dat ieder, die konde aantoonen, eene grootes
re fomme gecontribueerd te hebben, van die belasting vry zou
blyven. be Commisfarisfen uit de Regeering moeten
voorts omzien naar een bekwaam huis, voorzien met eene
groote opene lucht. Alisfchien geeft de Regeering daar toe
wel een gebouw; zoo niet, dan moet 'er eerst een gehuurd an
vervolgens gekocht worden. — De DireaReur (die door
Co^nmisfarisfen verkoren moet worden, die onder hun bedwang
moet ftaan, en des noods door hun moet kunnen worden afge•
zet) moet in dat gebouw voor niet woonen. De Direc.
teur moet uit het kost- en fchoolgeld (het welk niet te hoog
bepaald moet worden) alle de kosten voor de tafel, faapplaatf n, bedienden , enz. met volle ruimte kunnen vinden.
Boven het kost en fchoolgeld moet voor ieder kind jaarlvks
f25-:.: aan het fonds betaald worden. Voor ieder
zestal kinderen moet een Ondermeester zyn , rykelyk uit het
fonds te betamen, door Commisfarisfen , na ingekomen advys
van den Dirtheur, te benoemen, en , op deszelfs klachten, naar
goedvindLn , wederom af te zetten. Voor ieder Ondermeester moet aan den Diredi.eur een bepaald tafelgeld uit her
fonds betaald worden. Ieder Ondermeester moet van het
gedrag der zes kinderen , die by onder zyne verantwoording
heeft, dagelyks aan den Direcgeur verflag doen. In de
uuren van uitf caning, welke, zoo veel doenlyk, in de open
lucht moet gefchieden , moeten 'er altyd één , twee, of drie
Ondermeesters (naar maate van liet getal der kinderen) mede
Ieder kind moet afzonderlyk flaapen ; en de On--ipeln.
dermeester moer altyd in dezelfde kamer flaapen, waar in zyne
zes kinderen zyn. 1)e Commisfarisfen moeten dikwyis ,
en ten min(len tIle drie maanden , het fchool bezoeken, zich
van tiles laaien onderrigren, oneeniglaeden vereffenen, enz. — --^
Tweemaal in 't jaar moet 'er, ten overftaan van alle de Connm'_sfarisfen , een z. oogenaamd publicq onderzoek plaats hebben,
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en de best gevorderde kinderen moeten in liet openbaar gepreeten
worden. —'Er moet eene kamer afgezonderd worden , alleen
voor die kinderen, welke de Ouáers verkiezen dat op de Latynlèhe Schoolen zullen gaan. Voor deze kamer moet, behalven de reeds genoemden , nog een afzonderlyke Onderes
meester zyn , de Latynfche tale magiig, die zorg moet dras.
gen , dat de lesten wél geleerd worden, dezelven overhoorn
en daar over , praatenderwyze , redeneeren ; voorts oppasten
dat de kinderen op ftraat geene balddaadigheden pleegen, of kwaaë
de kennisfen maakgin; en ten dien einde ben dag_lyks zelf na
fchool brengen , en daar weder uithaalen. Wanneer des avonds
zyn werk gedaan is, moet by de kinderen weder overgeeven
ieder aan den Ondermeester , waar onder zy behooren.
Ziet daar de voornaamíte byzonderheden , die in deze Vera
handeling breeder voorgedraagen worden , kortelyk aangeftipt,
Indien de prnnisfen, waar op de Schryver zyn _ befluit bouwt,
allen zoo bevestigd waren , dat zy eene volkomene zekerheid
ontvangen hadden • dan zou men dit plan (hoe zeer men 'er
ook dan nog eenige byzondere aanmerkingen op hebben niogt)
echter over het algemeen ten hoogalen moeten pryzen , en alles moeten aanwenden, om ter uitvoering van hetzelve mede te
werken. Doch het is 'er verte af, dat wy alle deze prazrlisfen voor bewezen zouden houden. Om meer bepaald te fpre•
ken, wy ontkennen ten fterkflen , dat , „ al had een Vader tyd en
bekwaamheid , om de opvoeding zyner kinderen zelf geheel en
alleen te belluuren, het evenwel voor hem ten uiterfien gevaarlyk zoude zyn, dezen taak alleen op zich te neemen. " De
redenen , die de Schryver voor deze helling aanvoert , zyn
niets minder dan voldingende; en zy moeten, in de oogen van
een ieder die doordenkt , terflond wyken voor het groot vermogen van een aantal redenen, die het toevertrouwen van ons
kroost aan de zorg van vreemden ,wie zy dan ook wezen mogen.
ten fterkften afraaden , zoo lang wy niet volftrekt buiten Raat zyn,
om zelven daar voor te zorgen. Alles, wat men tot lof van het
plan zeggen kant is dit, dat het juist berekend is naar de vadzig.
beid dezer bedorvene eeuw, welke zich zoo gaarne van de allerheiligtie plichten ontflaat, en zoo gaarne alle middelen aan
om dezelven, met eene draaglyke bevrediging van een-grypt,
niet zeer naauwgezet geweeten , op anderen over te draagets.
Klaar wy voor ons zouden dien lof niet begeeren ; wy rekenen die vadzigheid nog niet geheel en al ongeneeslyk, en
wy zouden dus liever haare gevaarlyke gevolgen met kracht van
redenen aan den dag leggen, om haar op deze wyze, ware het
mogelyk, geheel weg te nemen, dan , door eenige palliatives,
Naare toevallen verzachten of verbergen. — Wy beveelen aan
onzen Schryver , en alle onze Lezers die over dit fluk nader
begeeren te denken , eene aandachtige lezing van het geen
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ons kroost aan een vreemd opzicht gefchreven heeft (*). Wy
zullen niet enige trekken, uit het begin zyner redeneerins; hier
over, dit. uirtrekzel hefluiten: „ Un pere , quand it ertgeo'ire et

nourrit des enfans , ne fait en celes que le tiers de fa idche. !1 duit
des homines d fun efpece, ii duit à Ia Jochie des huurnes fociabies, ii
duit des citoyens a I'Etat. Tout hosrme, qui peut payer cetie tr•iplc
dette et ne le fàit pas, ejl coupable et plus coupuble . peut -hire,
quand ii lapaye a demi. Celui , qui ne peut rernplir les devoirs de
pere, n'a point droit de Ie devenir. II n'y a ni p;ut'r cté , ni tnavaua-,
ni re/pe£t humain , qui le di/penJént de notaris Js enfans, et de
les Liever lui-rnësrae. Lel curs , vous pourez ,n'en cr - oir•e. °fe
prédis á quiconqut a des entrailles , et 7 eg1igc de JA faints devoir•s. qu'il i erfma long-urns/sir fa fautes des !armes arzeres, et

s'en fera jamais conJolé."

(*) Entrle, Lig . I, . 29 et fliv.
-

THFOPHA'NTS N- NM Epitome de curatione n1orborum , Gra'ce
ac Latine, Ope Codicum M. S. S. recenfuit, notasque adjecit Jo. STEPH. BERNARD. Tomus I, cum Tahu t asneà. Gotha: apud C. IV Ettinger , Amlielodami apud ,7. St. van
Esveldt Holtrop, & boe. 1794. 463 pagg. in 8°. maj.
r1kLMIAS MAR ins was de eerfle, die dit Geneeskundig I^andin het Jaar 1563 en noemde
den Schryver Notvus. Die
gefchiedde naar een handfchrift uit de - Bibliotheek van Augsburg, en de Uitgever
fchyut daar by geene andere hulpmiddelen gebruikt te hebben,
en ook fchaarsch bedeeld te zyn geweest van die vermogens
en kun:iigheden die tot eene oordeelkundige behandeling van
een' ouden Schryver vereischt worden. Althans by heeft zeer
veel aan het vernuft en de vlyt van anderen in ruEor ANES
te doen overgelaaten. Men had grootere verwachting kunnen
hebben van den arbeid door GroRGius fIERONY Us WEI.SCUUIus
aan dezen Schryver befteed ; doch de door hein beloofde en
ondernomene uitgave (') is onvoltooid gebleven. BERNA D
heeft dus door deze uitmuntende uitgaaf zeer grooten dank ver
toedoen van zyne geleerde Vrienden was by de-dien.Dor
verfchillende lezingen van vyf Hardfchriften magtig geworden, waar van vier zich in de Keizerlyke Boekerye te Weenen bevinden . en één in die van de gewezen Abtdye van
St. Germain (waar van onlangs een gedeelte verbrand is,
fchoon de kostbaare M. S. S. tot heil der letteren , alle zyn
bewaard gebleven). fly had daar by eene buitengemeene maa te

J boek uitgaf, te Straatsburg,
uitgave

(*) V. c. M WELSCHIL opus de vena 1Vledinenfi, c. Y. p. 264 ; verg.
ao nructus BILI. Gr. Vol. XII, p. 686.
.
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te van belezenheid , en zeer veel kennis van den aart der
Griekfche taal, gevoegd by een vry gelukkig vernuft, en een
niet ongeoefend oordeel. Hy had van dit alles door verichei-

den vroegere Stukken blyken gegeven ; zyne uitgaven van
SY.:ESIUS (*), PSELLUS, (t) ell THOMAS MAGISTER (4) , en andere Stukken (§) hadden hem doen kennen, als een man,
die , by zyne bedrevenheid in Natuur• en Geneeskunde, een
zeer uitl}ekenden fchat van letterkennis bezat ; en men kon
eus van zyne

zorg voor TIIEOPH,INES te meer goeds

hoopen,

daar dit zyn laatlte werk was, her welk hy eerst in een vry
hoogen ouderdom ten einde bragt. En, in de daad, die hoop
vindt men rykelyk vervuld. Met eene ongelooflyke vlyt heeft
hy alles, wat in zyn vermogen was , aangewend, om de waare
lezing overal by zynen Schryver te herlellen, en zyne meefling op te helderen. Hy heeft zich daar toe niet alleen van
de hem medegedeelde lezingen der Handfchriften zorgvuldig
bediend, maar ook naarll:ig de Schriften van andere oude Geneesheeren , waar uit THEOPHANES veel overgenomen heeft,
gelezen, en met zynen Schryver vergeleken. De Voorreden
bevat eene geleerde Verhandeling over den Schryver van dit
Werk , den titel van hetzelve , dd handfchriften en andere
liulpmiddelen , waar van zich de Uitgever bediend heeft, en
de wyze, waarop hy by de behandeling is te werk gegaan.
De

naam THEOPHA.NES NONL\US is het eerst door BERNARD we-

der opgedolven. Te voren noemden de Geleerden onzen
Schryver no: us , noNNus, of No^cros ; en 'er waren hand.
fchriften, die dit boek aan oRIBASIUS, of aan PS-,LLUS, toeëi.genden. Men vondt hier en daar ook wel melding van een'
Geneesheer THEOPIIANES, maar nergens was het duidelyk aangewezen , dat deze THEOPIHANES en NONNIJS dezelfde perfonen
zyn. Het boek is opgedraagen aan den Keizer CONSTANTIN•US
PORPHYROGENITUS, maar, dewy! 'er meer dan één dezen naam
gedraagen hebben. zyn hier uit verfchillende meeningen ontflaan
over den hier bedoeldeh. BERNARD houdt het, met LAMBEcius, daar voor, dat het de Zoon van Lo is. Het fchynt
ons toe, dat het boek de Oiaeta, door THEOPHANES aan denzelfdeu Keizer opgedraagen , en waar van FABR[C[US op twee
plaatzen (**) melding maakt, van de Epitome de curatione morbaSYNEStos de Febribus, nue z nurc primtrm ex Ce ?. M. S. 11;b!itlr.
Lugduro - 11a1avice edidit, vrrtit, ozoltsyue étlta/Irevie j. s. BERNAa1>. Greta
et l afire. Amfi. et L. B, ray. 80.
( t) PSELLUS de Lapidum virtutiL'us, Gr.ece et Latine, C. z. P. J. MAUS()

SACf et J. S. BERNARD. L. ti. 174. 80.

(4) Ttnos,u a1ACrs'rai Ovoµarwv Arrrxwv sXAoyaa . turn variorutn
annzadver/ioribus. Co legit parala , diget/étyaae j. S. nt;RNAPD, 'qui et feat
rotas alj cé^. L. l. r^g? O.
() Onder anderen, nog laatfelyk, eenibe 4izinradverfiones in Sc'riotores
quosdam Grecos, geplaatst in de fltia Socir'tatis Trajeaina, T. I, p. 1)g-212.
(**) BtH. Gr. Vul. X, P. 485; Vol. Sli, p. 7^a.
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ko°um onderfcheiden zyb Deze twee plaatzen vin FASRTCIUS
zyn door BERNARD niet aangevoerd, die zich over dit boek
de Diaeta eeuigszins duister en onbefisfend uitdrukt. Ook maakt
hy geen gewag van eene andere plaats van FABP.ICIUS (')3
waar de Epitome gezegd wordt uit cie Schriften van oRusAs1us
ontleend te zyn. Fly handelt echter vey uitvoerig over de
Schryvers , waar uit TI:EUPHANEs verfcheiden Stukken heeft
overgenomen , als ALEXANDER TRALLIANUS , ALTJUS , PAULUS
EGINETA, enz. Maar Cap. XXXIII, XXXVI, en eenige an.
dere Stukken , die wOOrdelyk Uit ALEXM'.DER afgefchreven zyn ,
houdt hy, op goede gronden , niet voor Stukken van het
Epitome van TaeoPHANES, maar voor inlasfchingen der aftchryvers.
Meer zullen wy van den arbeid van BERNARD, aan dezen
ouden Geneeskundigen heileed, niet zeggen; want proeven daar
van op te geven houden wy voor noodeloos, daar wy opd
regt verklaaren kunnen , dat men op elke bladzyde gegronde
verbeteringen of ophelderingen van den tekst vinden zal. Dir
echter moeten wy nog aanmerken , dat dit boek voor Genees
niet alleen , maar voor eiken liefhebber der oude-kundige
Letterkunde, ge*igdig is, daar de Uitgever, in de Aantekeningen , een aantal plaatzen van allerleië zoorten van oude Schry.
vers verbeterd en opgehelderd heeft. Zommige van deze verbeteringen zyn ondertusfchen niet nieuw , doch , by zulk een e
groote menigte s kan men dit, zelfs van de uitge(Irektile belezenheid, niet anders verwachten. De Schryver heeft dit zelf
niet anders verwacht , en by heeft zich hieromtrent , by
voorraad, ontl'ehuldigd met de woorden van N. HEINSIUS (t).
Zoo is, b. v., de emendatie in ANTONIINUS LIBCRALIS, Cap.
VI, p. 38, E rEI a_ptoPwc, voor errtigrep ta. s , welke in de Aantekeningen op Cap. XVIi , p. 79, voorgefleld wordt, reeds t
voren door F. JACOBS opgegeven (§).
(') Vol. IX, p. 452; verg. Vol. VI, P- 493•
(t) sd OVID. Art. am. IL 66o.
(S) Epif. erft. ad HEVNItmI , p. tob.

Laura, of de Kusch in zyne Uitwerkzelen. Door A.H. GESZNeR. Te
4mflerdarn, by H©ltrop gun., 1795. In 8vo. 221 bi. Met Plaatent

wy niet op goede gronden dachten , dat dit Werkje
Inietndien
eene dubbele fatire bevatte; waarin , aan de eenre zyde,
het overgedreeven feutimenteele op eene geestige wyze ge

aan den anderen kant, die Schryvers, die over-fpotwrd,en
nietswaardige bagatellen geheele boekdeelen kunnen febryven, gevoelig gegispt worden; zouden wy hetzelve gereedlyk
als een Legure aan rte Toilette (gelyk het op het Carton ge=
noemd word) alleen aan zulke Leezeresfen in de hand geven ,
adie gewoon zyn hunnen kostelyken tyd te verbeuzelen.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN,
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door TEVLEK's Godgeleerd
Genootf hup. XIVde heel. Te Haarlem, by J. Enichedé
en Zoonen en J. van Walré, 1795. In gr. 4to. 310 bl.
j^Tjanneer de Leden van T EYLER 's Godgeleerd Genoot
yV (chap de Prysvraag voortlelden: Zyn 'er goede
gronden om CODE Hartstochten (of Aandoeningen) toe te
chryven? Zoo jaa: is het dan rnogelyk , de werking dier
fHartstochten
(of Aandoeningen) in dier voege te verklaren, daf deeze werking geen' invloed hebbe op GODS Gelukzaligacid? onderging dezelve de onguniligfte beoordee.
lingen , en men agtte Bene gepaste Beantwoording onm )gclyk. Die 'er zo afkeurend over geij ruoken, of de
Vraag *e hoog voor 't Menschlyk Veri and gekeurd hath
den, juichten zich zelven toe, wanneer het Genootfchap,
din tyd der Beoordeelioge gekomen zynde, voor de eer
keer, zich in de onaangenaanie noodzaaklykheid be--1Ie
vondt, van den Gouden Eerprys niet te kunnen uitreiken
aan een der in gediende Ant oo. oorden. Deeze mislukking
'baarde een zegepraal by allen , die de Vraag gewraakt
en verordce!d hadden. Een zegepraal , welke nogthans
de Leden des Genootfchaps niet deedt bezwyken. Zy
waagden het ane werf die Vraag voor te hangen: en het
thans voor ons liggend Boekdeel wyst uit, dat zy niet
te vergeefsch die herhaalde pooging in 't werk telden.
In 't zelve vinden wy,, uit de veelvuldig ingekomene
Antwoorden, 'er drie geplaatst.
Het eerffe, neet den Gouden Eerprys bekroond, heeft
ten Sch^ vver WILT ; 'US BERNARDUS JELGERSMA , A'.
L. M. Ph. Poet. en Predikant te Boxuwn en Blesfum, in
Friesland. In 't zelve wordt de Vraag flellig beantwoord, en beweerd dat 'er Hartstochten of Aandoeningen in het Opperweezen plaats hebben. Zyne Verhandeling is op deeze leest gefchoeid ; dat by in de
oerfe plaats, handelt over de Hartstochten in 't algemeen.
Ten
Li
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Ten tweeden toetst hy de Ontkennende Stelling, met
Gene aaitwyzing van de zwa irigheid daar uit voortvloeijende. —. In de derde ghats onderz )ekt by wat de
Heilige Bladeren deswegen leeraaren, en toont dat deeze
het denkbeeld van Hartstochten in ht Opperweezen ten
fterkt}en begunstigen. --- Meer bepaald ontvc uwt hy,
ten vierden, de wyze en de gronden waar. op CODE Hartstochten kunnen worden toegefchreeven. — Edndelyk
bepaalt by zich , ten vyfden , tot het aanwyzen van den`
invloed dien de I aartstochten op GOD, en op Ons, heb
Volgens het oordeel van deezen Schryver, hebben-ben.
de Hartstochten niet alleen geenen invloed ten nadecle
op de Godlyke Gelukzaligheid ; maar zyn veeleer
noodzaaklyk om dezelve te doen gebooren worden ,
in í}and te houden, of zelfs te bevorderen, en aan te
kweeken.
Wy hebben, deeze Verhandeling , niet wel gefchikt
voor een breeder opgave in onze Letteroefeningen , leezende , ons menigvoud moeten verwonderen over des
Schryvers bekwaamheid, om eerie toffe van zulk een afgetrokken aart en diep inzien op eenti wyze te behandelen , die het ftuk zo vatbaar maakt voor eenigzins
denkenden ; en voor te draagen in een' t}yl, die zo veel
uitlokkends heeft, dat dezelve de aandagt, zonder af te
matten , gevestigd houdt op een Onderwerp, anderzins
gefchikt om van geenen dan zeer gezette en diepdenkende Vertanden overwoogen te worden. Aan dit ge noegen willen wy gaarne eenige herhaalingen toegeeven , en ook het fours zich verheffende en zwellende
van den ftyl, ja de uitweidingen, welke zich de Schryver veroorloft. Wel te recht ichryft de Burger JLr,GERSMA: „ Het komt my voor, dat de reeds opgegeevene
„ denkbeelden aangaande GODS Hartstochten geenzins
„ zulke wysgeerige fpitsvindigheden zyn, welke het be„ fpiegelend vernuft van schrandere lieden , op eene on„ fchuldige, ja min of meer vermaaklyke, wyze, kunnen
bezig houden , zonder voor het vertand of hart van
eenvoudige Christenen iets van eenig aanbelang te
„ behelzen. Zy bevatten , in tegendeel, zulke waarheden, welke , door den gemeengin man recht begreepen
zynde, tot zyne verbetering en gemoedsrust veel kun „ nen toebrengen." Dit zegt de Eerw. Schrvver niet alleen,
maar toont het overtuigend aan; en zouden wy hier gaarn een en ander zyner als 't ware toepaslyke bedenken ,

-
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gen affehryven ; dan wy moeten ook. rekenfchap van do
twee andere Verhandelingen, in dit Boekdeel, geeven.
Geen twyfel lydt het, of de tweede Verhandeling, die
den Eerw. HULSHOFF , onlangs zyner Gemeente en der
denkende Wereld ontrukt, ten Schryver heeft, is neer
bt^ys eerig, en draagt den Hempel van het dicpdenkend
vernuft des Optrellers, die desgelyks de Vr..age bevestitigend beantwoordt. — Zonder ons op te houden met
verfcheide Bedenklykheden, welke men, op 't een en ander der gronden deezes Schryvers, zou kunnen maaken ,
zullen wy liet geraamte van dit Wysgeerig Stuk onzen
Leezeren onder 't ooge flelien. -- Naa dat de Schryver, in eene korte Inleiding, de redenen heeft npgegeeven,
welke hem bewoogen om ook ten aanziene van dit Vraagftuk zyne kragten te beproeven , gaat zyne Verhandeling
voort, onder cie volgende bovenfchriften.
GoD is GEIUfZALIG dat is, GOD bezit de
volffe en hoogfile Gelukzaligheid. Gelukzaligheid heftaat
niet in Kennis of laagt, maar in Zelfgevoel, in vreugde
over het aanweezen , met begeerte tot en genoegen over bet
verder voortduuren. ------ God is dus een gevoelig en
aandoening hebbénd veezen ; en de grond van GODS Gelukzaligheid of Zelfbehaagen is de vereéniging van alle
zyne Volmaaktheden in 't gemeen, doch wel in 't by zonder zyne Zedelyke Volkontenheid, bettaande in ZedJyke
Regtheid, Regtmmtigheid of heiligheid. Goedlae d, in het
afgetrokkene befchouwd, kan GODE geene genoegzaame reden tot Scheppen opleveren. Gov schiep om zich
zelfs wille; zyne, Goedheid was vereenigd met zone Zedelyke Regtheid , welke medebrengt de begeerte om
Genoegen aan Zaligheid . waardige voorwerpen mede te
deelen..
GOD HEEFT AANDOENINGEN; doch geene opkomende,
voorbygaande en afwisfelende, Aandoeninlz:en. In GODS
zyn tweeërlei Hoofdaandoeninen ; te veeeten die varj
Genoegen, Behangen, en Goedkeuring , met de tegeríovergèftelde: deeze zyn tweeledig àsin te merken in betrek
goed en kwaad: deeze-kfngtoheaurlyzdk
Jíoofdaandoeningen kunnen tot onderfcheidene byzondere
gebragt worden; naar gelange wy dezelve op onderfcheidéne voorwerpen toepasfen , en waar over wy niet anders
dan figuurlyk en menschbeeldig kunnen fpreeken.
Byzondere Aandoeningen zyn in ooDr geen enkel onbe,
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GOD IS GEREGTVAARDIGD. In deeze Aideeling tragt
de Schryver de zwaarigheid op te losten hoe het menig
kwaad overeen te brengen is met GODS Eigen -vuldig
Kwaad, een gevolg der Eindigheid,-fchapen.Zdlyk
-- Nataurlyk Kwaad, een gevolg van liet eerf{ e, heeft
ook nuttige uitwerkingen. Een Itaat van tegenwoordige
Beproeving, en van toekomende Vergelding.
GODS GELUKZALU;1IEI1) WORDT NIET GESTOORD.
Onderzoek hoe GOD Heilig en Goedertieren kan zyn, zon
enig lyden van zyne Aandoenlykheid, of mishaagen-der
in het kwaad, zo natuurlyk als zedelyk. Dit werkt de
Schryver zeer breed uit.
Aan dit alles kegt by eene NAREDEN , hoofdzaaklyk
hier op nederkomende, dat GOD in de veelvuldige voor
behouden ; terwyl by die van Mis -werpnBhagblyft
gepaste Strafvergelding, vernietigt ; en-hagen,dor
alles inrusfclien waarfchynlyk meer en meer tot vol
nadert.
-maktheid
Wie deeze korte fchets inziet, en IIULSHOFF's denk - en
:fchryfwyze kent, befluit gewis, dat hier veel, zeer veel,
moet voorkomen , 't welk den diepdenkenden Wysgeer
kenfchetst. Wy neemen, daar alles zo zeer zamenhangt,
'er niets uit over dan zyne Aanmerking ten Ilot, raakende het Menschbeeldig fpreeken over GODS Eigenfchappen
en Aandoeningen. „ Dit onvolkomene ," fcln•yft hy „ is
„ in de daad minder ongerymd of misleidend dan veelen
fchynen te denken, De gemeene maate van natuurlyk
gezond verftand is voor ons genoegzaam , om in dec,, zen niet nadeelig te dwaalen, om het gebrekkige af te
„ fcheiden, en de gebruiklyke gezegden Godc-betaamlyk
„ uit te leggen. De meest-gefcherpte Overnatuurkundige,
„ die het Menschbeek ige geheel wil myden, verliest zich
„ zelven in zyne zuiverende bespiegelingen , en houdt
,,. eindelyk op, iets zaaklyks te denken. Zoekt de
„ Hoogvlieger iets voor zyn Hart, zoekt hy verfterking
„ ter Deugd, zoekt hy Troost wegens zyne Onvolmaakt, heden, Blydfchap over zyne Uitzigten, dan zal hy wel„ dra bevinden , dat hy afdaalen moet tot de gewoone
Voorflellingen en Uitdrukkingen van zyne min-geoef n„ de en nederige Natuurgenooten. "
Onder de Verhandelingen, by het eerf}e voorhangen
deezer Vraage ingekomen , bevondt 'er zich één , die
toen de aandagt wel getrokken , doch welke men den
Gouden Eerprys niet waardig gekeurd hadt, en dus, naar de
Le-
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gewoonte by TEYLER's Fundatie, ongedrukt moest blyven
liggen. Uit de vergetelheid werdt dit ftuk te voorfchyn
geroepen , en waardig gekeurd met de twee andere in
Druk te verfchynen ; als Schryver openl,aarde zich de
Hoog Eerw. PAULUS VAN HEMERT, Hoogleeraar in de
Wysbegeerte en voorbereidende Weetenfchappen by de
Remonjiranten te AlmJierdam.
In alle opzigten, om zo te fpreeken, mag deeze Ver
Tegenbeeld van de twee voorgaande hee--handeligt
ten. De Schryver beweert niet alleen een tegenoverge1leld begrip aangaande het Vraagfluk ; maar heeft voor
de Eenvoudigheid der eerstgeplaatfte Verhandeling een
toefl:el van Geleerdheid, en in tegenftelling van de tweede, op de leest der n'euwere Wysbegeerte geschoeid, den
denk- fpreek- en `betoogtrant der oudere Schoolgeleerden;
doch is daarom niet van verdientlen verftooken. Wy
zullen , even als wy van de twee voorgaande Verhandelingen gedaan hebben , ook den hoofdinhoud van deezen
opgeeven.
Deeze breedfpraakige Verhandeling is ingerigt, om te
bewyzen , dat 'er, naar 's Schryvers inzien , geen goede
gronden voorhanden zyn, om GODS Hartstochten toe te
fchryven; als mede om eenige der voornaamfre zwaarigheden, welke men tegen de Leer der volkomene Hartstochtloosheid des Opperweezens mogt willen inbrengen,
uit den weg te ruimen.
Ter verduidelyking van het voortel, keurt hy het dien
eerst in 't algemeen over de Hartstochten, derzelver-ítig,
aart en oorfproug , eenige geestkundige aanmerkingen
voor te draagen, om dan wyders te kunnen aanwyzen,
hoedanige Hartstochten TEYLER's Godgeleerden hier kunnen bedoeld hebben.
Hier toe geeft hy eene Befchryving van der Hartstochten Aart en Oorfprong en eene bepaalde aanwyzing,
hoe men dit woord in deeze Vraag hebbe op te vatten.
—Waarop hy zich zet ter Beantwoording der Vraage, en
om aan te toonen , 'dat ook de meer geestlyke en fyndere landoeningen aan Goof niet moeten worden toegefchreeven. Ten welken einde by in overweeginge neemt
de
de Natuur en Eigenfchappen van GOD
Hartstochten, in den zin van fine Aandoeningen opgevat,
met het geen van GOD kennelyk is vergelykt.
Waarop by deeze vergelyking overbrengt op de Godlyke
Gelukzaligheid, en zich zet tot het meer bepaald bc
ani
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antwoorden van het tweede gedeelte der Vraage. - •
Waarin hy de oninogelyklicid beweert, om cie Hartstochten derwyze te verklaaren, dat dezelve geeneri nadeel.
gen invloed op het Opperweezen zouden medebrengen.
Intusfchen is hy verre van GOD tot een gevoelloos
Veezen, of een Epicuris ifchen Gud, te willen maakent
dit 1 rydt, zyns oordeels, met liet denkbeeld van Gelukzaligheid zelve , welke GODL als rustende op zyne Alge
moet, worden ,toege--noegzamhid, flentrap
kend , en dour hem befchreeven wordt, , als dc Raat der
„ hoogstinogelyke volmaaktheid, waar door Iiy,deoorfpron„ gelyke en eenvoudige Algenoegzaamheid zyner voiheer„ lyke Natuure volkomenlyk kennende, in de genieting van
dezelve, niet het hoogste en zuiverfte genoegen, eeuwig„ lyk berust." Met alle kragt verzet de SCttryver
zich tegen het begrip van alle verineerdering of af'wisfelende vermindering van dit Genoegen, zyns oordeels ver
aan het toefchryven van Aandoeningen an de-bonde
Godheid.
In 't einde fpant de Schryver zyne kragtcn in, om de
voornaamile Zw.larigheden, zo van de Voorftanderer, van
het Zedelyk Gevoel, als van andere hedendaa;íchc Wysgeeren en Godgeleerden tegen zyn gevoelen , te onder
te losfen.
-zoeknp
Dit is her hoofdzaaklyk beloop deezer drie Verhandelingen, welker twee laatsen niet een Zilveren Eerprys
bekroond zyn , door Directeuren van TEYi,irrt's Naalaatentèhap.
Wv befluiten onze Aankondiging niet het zedig floc
des Voorredenaars van dit afgeleverd Deel.
Offchoon men achten moge, dat deeze Antwoorden
het fluk niet volkomen afdoen en voldingen , behelzen
,, dezelve echter zo veel fflwons en icerzaanss, zo veel
dat ter zaakti dient, dat elk veritandi Leezer zich
zal verblyden , dat deeze Stukken het richt zien, en
wy ons verheugen , dat wy dezelve, door het voorhangen van de Vraag, hebben uitgelokt. Voor het
„ overige mecnen wy dit Drietal Verhandelingen te mo„ gen aanmerken als eenti gepaste aanleiding tot nadere
overdenking en dieper onderzoek nopens een Onder
werp , well.s belangrykheid voor den af hangelyken-„
fiervel!ng niOt ligt zal gejooe lend worden, en tot het
„ bedenken van 't welke do Opeinbaaringen van Gods
,, Weeaen en Welbehaagen zo veele aanleiding geeven.
in.
,

-
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„ 'Indien die nadere overdenking en dat dieper onderzoek
„ wil volgen , ja , zelfs, indien daar uit een fchooner
„ geheel, en meer afdoend Stuk, gebooren wierde, wy
„ zouden ons te meer verheugen door het voorftellen
„ der Vraage daar toe aanleiding gegeeven te hebben.
— Tot daar toe kunnen wy ons zeek wel te vrede
„ fellen met de bewu>theid van wederom iets nut„ tigs en leezenswaardigs aan het geacht Publiek te
kunnen aanbieden over een Stuk, dat, gclyk de mees„ te gewigtige Onderwerpen , altyd Bene duistere zyde
„ overhoudt."
Leerrede over het betamend gebruik der Vryheid , naar
aanleiding van Gal. V: 13, op den achthen van Lente
-mandi795,tervg nihtLadv
Utrecht gehouden, Denk- en Biddag, u^tgefjproken door
J. HERINGA, Eliza's Zon, Hogleeraar der Godgeleerdheid aan de flcacle;nie te Utrecht. Met een Byvoegzel
van daiimerkingen naar de gelegenheid onzes tyds. Te
Utrecht, by G. T. van Paddenburg en Zoon , 1 795•
In gr. 8vo. I;ehalven het Voorwerk, 68 bl.

H

et dubbel oogmerk van dc Uitgave deezer Leerrede
is, blykens 's Hoogleeraars Voorrede , deels om
zyne Landgenooren en Mede-Christenen voor de zaak
van het Christlyk Patriot isme te winnen; deels om Patriotirne en Patriotten te doen zyn, wat ze, naar GODS
oogmerk, tot heil yan het Menschdom en Christendom,
en tot bevordering van wenschiyke Gel ykheid , waare
Vryheid., en oprechte Broederfchap, zyn moeten.
Naa Bene korte , doch , voor die gelegenheid, onzes
oordeels , ruim uitvoerige, opheldering van 's Apostels
woorden, ten grondflage genomen, verwerkt de Redenaar
de ftoffe, daar in begreepen, toepasfelyk op de tydsgelegenheid, en voor de Perfoonen, tot welken hy liet woord
voerde.
De Burger HERINGA fchetst voorts de Vryheid, van
welke hy te deezer uure naeer bepaald fprak ----- en
deelt vervolgens zyne welgegronde en treffend voorgeltelde Bedenkingen mede tegen liet Misbruik dier Vryiieid , als eenti aanleiding tot zondige verkeerdheden.
„ Wy taan," dus laat by zich, onder andere, hoores;
„ wy liaan voor zulk een misbruiken van onze Vryhcid
L14
„ bloot-,
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„ bloot. Wy taan 'er voor bloot, uit hoofde van vee„ lerlei wanbegrippen en vooroordeelen , die ons kunnen
„ doen dwaalen in ons oordeel over recht , veyheid en
„ billykheid ; uit hoofde van het on:naatig zelfvertrou„ wen, 't welk elk vry man op zyn eigen verfland , be„ kwaamheid en trouw, heeft, en dikwyls den grond legt
tot eigenzinnigheid, twistziekte, onverdraagzaamheid,
„ en tot aanmaatigmg van meer gezach , dan iemand is
toevertrouwd; insgelyks, uit hoófile van de verfdril„ lende perfoonlyke belangens , die ons maar al te veel
„ het algemeen welzyn uit het oog doen verliezen; van
„ menfchelyke driften, die de besten zo vaak in het
voorftaan eener goede zaak verschalken, en hens of geheel
„ ter zyde afleiden, of veel verder, dan zyn oogmerk was,
„ vervoeren: ja ook uit hoofde van de droevige party„ fchappen, die 'er of reeds van voorigen tyd zyn, of zo
ligt uit verschillende gevoelens ontftaan kunnen, en die
de gemeene krachten droevig verzwakken, en by beide
partyen doorgaans laakbaare verkeerdheden doen geboo„ ren worden. Ja voor het misbruiken der Vryheid ftaan
„ wy zo veel te meer bloot, om dat wy aan 't genot
„ derzelve niet genoeg gewoon, en met het recht gebruik
derzelve nog zo weinig bekend zyn. Wanneer men
„ menfchen, die voor de Vryheid nog niet volkomen berekend zyn , op eens in 't gebruik derzelve zet, dan
,, Haan zy wel eens tot losbandigheid over : die onver=
,, wast uit banden komt, fpat zo ligt eens uit. En, in
dien wy ergens voor bekommerd mogen zyn, dan moet
, het daar voor weezen, dat toch het karakter onzer Na„ tie niet op den duur bevonden worde niet ryp genoeg
„ te zyn, voor waare Vryheid.
„ Van zulk een misbruikte Vryhcid leveren de gefchiedenisfen, ook de jongtte gefchiedenis , zo veele ons
waarfchoutvende voorbeelden op. En, och of ook
„ niet ons eigen Patriotisme in de dagen voor de Om.
, wenteling van 1797 met deeze vlekken bezoedeld ware
geweest!
.Zv, de liet wel met de zaak der Vryheid meenen,
„ treuren daar dan over. Haare vyanden, die men den
mond openlreekt, verheugen 'er zich in, en haalen 'er
„ voedzel uit voor hunne lasterzucht. En aan veele op„ rechte, eenvoudige, menfeben, die nog niet weeten wat
zy kiezen moeten, wordt dar door een afkeer tegen
„de Vryheid zelve ingeboezemd."

Hier
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Hier op laat de Redenaar de gegrondfte en weluit e.
werkte Waarlchuwingen tegen deeze en geene groote
Misbruiken eener betaamende Vryheid volgen. Hy
herinnert zyne Toehoorders, met korte woorden, aan eenig
andere, als by zich dus laat hooren: „Dat dan uwe vey„ heil, om de besluiten en maatregelen van de Vertegenwoordigers en Zaakverzorgers der Maatfchappy te be„ oordeelco , niet ontaarte in onverdiende minachting,
„ haatlyke bedilzucht , immer morrende onv^rgenoegd„ beid, in den onbillykílen eisch van Bene onberispelyke
„ volmaaktheid, die het lot van geen fl•erveling op aarde
„ is, en die wy te mi .der in deeze omfrandigheden, by ge„ heel nieuwe inrichtingen, by veel vermenigvuldigde be„ zigheden, en van vecle nog niet geoefende, schoon wel„ gezinde en yverige,Medearbeideren verwagten kunnen!„ Dat de veyheid om in gezelfchappen zamen te komen,
„ en in vergaderingen over de algemeens belan gen te
„ fpreeken, niet door twistzucht , heethoofdigheid , on„ íluimige drift, of andere onordentlykheden , worde
„ gekrenkt, of misbruikt tot verkwisting van tyd, ver„ waarloozing van huislyke belangen, luiheid, dronken„ fchap, en andere onchristlyke ondeugden, door welke
„ men zichzelven en zyn huisgezin tot een ballast voor
„ de Maatfchappy maakt ! — Dat de veyheid vage
„ fpreeken en fchryven, met welke de veyheid tier .Druk„ pers onaffcheidelyk verbonden is , niet onteerd of be„ zwalkt worde door zot geklap, vuile praat, helsch ge„ vloek, en fchendende fcheldwoorden; noch ook door het
verbreiden van leugen en laster, het houden Van Gods„ diensthoonende , rustvertloorende , zedenbedervende ,
„ gemoedverbitterende gefprekken, of het verfpreiden van
zulke gefchriften, printen en wat dies meer is!
„ Dat de affchaflïng van veele lastige en belachlyke
„ plichtpleegingen niet tot Ilordigheid, onbefcheidenheid,
en norschheid, overflaa !"
Ten Plotte wekt de VaderIandfche Redenaar zyne Toehoorders op , om elkander dour de Liefde te dieren ;
zyn vuur gloeit met zyne Rcdenvocring fl:ecds meer en

meer aan.

Voor het Byti'oegzel van eenige Aanmerkingen zal d:°
Leezer den Schryver dankweeten : wy vonden ze dooreen gewigtig en bondig. Gaarne zouden wy 'er veel uit
overneemen ; doch bepaalen ons tot eene byzonderheid ,
die zeker aller oplettenheid verdient. „ Maar, myn Va -
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derla-iidl inyn VVaderland! dus klaagt een zwaarmoedig
hart., zal dat niet by zulk een verandering lyden? Zal
de C; ristlyke Pruteflansfche Godsdief:st in Nederland 'er

„ niet dor benadeeld worden?
„ Dat net Genuotichap onder de Protefnten, het welk
„ tot dus verre in ons Vaderland het aanzienlykfte en
„ meestbevoorrechte was, dat deel zyner voorrechten kwyt
„ raakt; 't welk liet bekomen heeft door de uitfluiting
„ van andere Christiyke Genootfchappen, dat zie ik reeds
.ten deele gebeurd, en ik voorzie het verder. Maar
kan dat dan niet gefchieden , zonder dat 'er de Gods„ dienst zelf by lydt?
„ Hue 't ook ga, ons Kerkgenootfchap behoudt ere
volkomene veyheid om zyne gevoelens te belyden en
„ voort te planten , oin c.on volgens zyne overtuiging
openlyk te dienen , om zich zelf volgens zyne Wetten
„ te beituuren, en zich Leeraars en Opzienders te kie„ zen : eene vryheid, welke het in veele opzichten on„ der het voorig beduur niet zo uitfl:eekend gehad heeft,
„ als men zich wel eens verbeeldt. Dit zo zynde, zul„ len dan de red_lyke kennis, de gegronde overtuiging, en
„ de naauwkeurige =beoefening van den Godsdienst onder
„ ons, 'er wel iets by verliezen , dat de Leden van oils
„ Genootfèhap niet meer alleen bevoegd worden gerekend tot het openbaar beftuur, dat onze genoot-fciiap„ pelyke iilrigtingen geene meer verbindende kracht kry„ gen door de goedkeuring en het gezag der Burgerlyke
„ Overheid? en indien 'er door deeze verandering al eens
„ niet zo veele Burgers belydenis deeden van den Gods„ dienst onder ons, wyl nu aan die belydenis niet meer
„ de zo bekoorende tydlyke voordeelen verknogt zyn,
„ kan het gemis van zulke Leden voor een Christlyk
„ Genootfcliap als een waar verlies worden aange„ merkt?
„ Doch tegen dit verlies , 't welk ons Proteftantsch
„ Genootfchap in getal van Leden aan dien kant komt te
„ lyden , ftel ik over een hoogwaarfchynlyk grooter
„ winst, die de gezuiverde Godsdienst in ons Vaderland
„ behaalen moet op liet ellendig Bygeloof, dat nog onder
„ ons woont. Hoe weinig vordering heeft de Hervor„ ming in een paar eeuwen onder ons gemaakt? hoe weinig verlichting is 'er onder dat deel onzer Landgenoo„ ten gekomen, 't welk in de GodsdientFige omwenteling
„ dier z_astiende Eeuw niet van party veranderd is? Be„, drie,
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driegen my myne wenfciien niet, dan zullen wy nu, by
,, de erkentenis van 's Meníchen Rechten in ons Vader„ land, by de aankweeking van Broederfchap tustèhen
„ Roomdchen en Onroomfchen, dat geene zien gebeuren,
„ dat wy zo lang gewenscht, waar wy zo lang om ge9 , beden hebben."
Verder werkt de Schryver dit uit; dan wy twyfelen
Beenzins, genoeg van deeze Leerreden gezegd te hebben, om Vaderlandlievende Leezers uit te lokken, dat
zy zich dezelve eigen maaken , eu voordeel doen met de
Lesten , die alzins de doorfteekendtte kenmerken draagen, dat ze opgeteld zyn met een bewoogen en Vader
-landievhrt.
o,

Redevoering, op verzoek van de Reprefe asanten van Nieuwendam gehouden , door u. RYK , Leeraar der Heryornade Ge;;zeente aldaar. By gelegenheid dat de Publicatie van de geflotene llliantie tusfchen de Fr,.nJio e
en B taa/jche iterpabliek den k olke wierd voord_ leezen. T e iv f erc`a,rr, by M. de Bruyn, 1795. In gr.
Bye. 46 bi.

ngemeen flaatelyk was de toeflel, onder welken deeze Redevoering wierdt uitgelproken, naar het verhaal
O
in het Voorbericht; waar uit wy alleen egter zullen aan -

teekenen, dat, voor en aleer de Redenaar zyn werk beg on, de Burger A. DONKER, Schout der Plaatze, den
1'rediktioel beklom , en , met eene bevallige flem, van
denzelven de Publicatie, boven vermeld, den Volke van
Nieuivendam voorlas. Hem verving dc Burger- Leeraar
ftel.lende zich ten oogmerke, met zyne Medebur
gers, „ de omf}andigheden, waarin wy geweest zyn, te
,, herdenken! — de ontwikkeling van alle die gebeurtenisfèn te befchouwen, in de verandering van zaaken,
„ zo zigtbaar door de hand der Voorzienigheid daarge-.
„ field; dc voordeelen , welke die verandering ons.
„ aanbrengt, ons voor te (lellen; — de pligten te overwee„ gen, welke dezelve ons oplegt ; — God te dan„ ken voor de zegeningen, die wy van dit zyn aanbidde„ lyk betluur genieten , en hem te bidden , om al dat
geen, het welk ftrekken kan , om ons geluk te vesti„ gen, te zuiveren, te volmaaken , en tut den besten ze
gen voor ons nagedacht- te doen uitloopeen. " Naar ge-„
la .-
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lange van het kort beflek, waaraan by bepaald was,
heeft de Burger RYK deeze taak niet kwalyk uitgevoerd.
Zyn ilyl is doorgaans befchaafd en deftig , hoewel nu
en dan zich verheffende tot de hoogte, welke ligtelylt
kon vallen in iemand , die , gelyk RYK aangaande hein zelven betuigt, „ ook eens een Martelaar der Vryheid
„ gemaakt was , door eenige misleide menfchen." De
Zangitukken en de Muzyk, van welke de Redevoering,
by tusfchenpoozen, wierdt af»;ewisfeld, moeten gewisfelyk
op de tot Vaderlandsliefde gefleurde gemoederen eenen
gevoeligen indruk verwekt hebben.
Eendragt, Nederigheid en Onlaatzuchtiáheid, noodzaak

-lyktervomnVsigé,lk-.1erByVhid;
of
Le:rrede over Philipp. Th 1. 2, 3, 4. Uitgefproken
in de Godsdien/lige Vergadering der Doopsgezinde Christenen te Leyden , den XXI ,luny IIIDCCXCV, door
J. VAN GEUNS, Christen - Leeraar. Te Leyden , by
Herdingh en du Mortier, 1795. In gr. 8vo. 48 bl.

nder de Gelegenheids- Redevoeringen, ter blyde ver
Verbond, met de
O
Re--meldingvaht
publiek getlooten , op den
Juny uitgefproken, moet
Franfche

2i
JAN VAN GEUNS

de Leerrede van den Burger
met lof ver
worden. Eendragt , of Eensgezindheid , befèhouwt-meld
hy, met reden, als de volttrekt enmisbaare vereischte
om het nieuw ontworpen Staatsgebouw te ftevigen. Nederigheid en Onbaatzuchtigheid pryst hy aan , als dien
middelen, om die grondvereischte in de -harten der-flige
Nederlanderen te verwekken, en haare werking te doen
voortbrengen. In het verband met zyne bedoeling ontvouwt de Leeraar ieder der gemelde gezmtheden. • Zie hier
eenen trek van 's Mans ernst, in het flut zyner Leer.
rede. „ ó, Myne Vrienden! Broeders! Land- en Lotge„ noten! welke beweegredenen tot een onbaatzuchtig edel
gedrag! en , — mag ik thans wel in liet algemeen
„ zeggen, (want dit is nu ten onzen opzichte naauwst
verbonden,) tot enigheid , nederigheid en opoffering
„voor het algemeene welzyn , voor de edele zaak der
veyheid en des menschlyken geluks! — .ja Christe„ nen! Medeburgers! hiertoe, en tot alle andere aloude
Vaderlandfche deugden, worden wy thans boven alles
dringend, allerdringendst, geroepen! — Wyzyn nu,
„ dank,
„
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dank, eeuwig dank, zy der goede weldadige Voorzie„ nigheid ! wat onze burgerlyke betrekking aangaat,
veye, en van nierwand, dan van de Wet, afhanklyke
„ menfchen , — ten mintien , wy zyn in eenen toe„ Rand, dat wy ernftig daar na ilreven , en zulks ook,
„ in de daad, indien het Gode verder behaagt , het eens
begonnen werk te zegenen, worden kunnen. Het dadey , lyk tot ltandbrengen dier altyd onfchatbare zegeningen
„ hangt dus nu ook, voor een gedeelte, van een iegelyk
,, onzer, in het byzonder, af. Wy zyn dus mede verani„ woordel vk aan liet maatfcnaplyk geluk onzer Landge„ noten, onzer nakomelingen; en --- wee onzer,
indien eens . uze nagedagtenis door hun noest gevloekt, in plaats van gezegend, worden! wee onzer, —
,, indien wy nu achterlyk bleeven in het beoefenen van
die deugden, zonder welke de groote zaak, het behoud
„ des Lands, het genot onzer onafhanglykheid en veyheid,
„ niet kan bevorderd worden !"
Ons verlost en juic /ent Vaderland; naar aanleiding dezer
lyoorden: Dit is door den Heer gefchiedt, en 't is wonderlyk in onze oogen ; P/2íh12 CXVII::3. Voorgefteld
op den eer/len Zond„„g der Bataaffche Yryheid, den 25
.7anuajy r795, door den Burger P. SCHOUTEN, Roorresch
Priester en Pastoor te £kenaar. Tweede Druk. Te 1Imflerdann, by P. van Buuren. In gr. 8vo. 24 bl.

aanleiding zyner Textwoorden, ontvouwt de verj^ dienstïyke en door zyne Schriften met lof verN
maarde Burger SCHOUTEN het verwonderlyk beloop der
zaaken , by het daarftellen der jongfte Omwentelinge
voorgevallen, ten betooge, dat, zonder de tusfchenkomst
en medewerking eener onzigtbaare alvermogende hand, dc
altoos gedenkwaardige gebeurtenis nimmer zou hebben
kunnen 1tand grypen. Vervolgens onderzoekende de wyze, op welke alle waare Vaderlanders zich over de nu zo
wonderlyk bekomene Verlosfing altyd zullen kunnen verheugen, geeft by daar toe als het middel aan de hand,
zoo wy, alf Godsdienftige Burgers , het albefiierend
„ Opperweezen eeren, en het welzyn van ons Iieve Va„ derland, met eenen yver, die naar de wysheid is,
needs betrachten.” Uitgebreider denkbeelden , dan
rertyds de Roonifche Geestlyken platen te voeden,
ont-
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ontmoet men in deeze Leerrede. „ 0 Ja, Geliefden," zegt;
odder andere, de geagte SCHOUTEN tot zyne toehoorders;
,- VRYHEID, GELYKHEID en BROEDERSCHAP moogt en
„ moet gy zelfs, . aan alle uwe. Medeburgers, welke begrippen zy in het Godsdienstige ook hebben en voorttaan, niet een oprecht hart, toewenfchén , en hen, ter
,; aankweeking derzelven , van uwen beflendigen trouw
verzekeren; doch nooit," voegt by 'er, als een overtuigd
voorflander van de Leere zyner Kerke. levens, „ mag
eenig tydlyk voordeel, of een mensch ter waereld, u
het toebetrouwde pand des Geloofs ontneemen ; want
,} vryheid van flaaffche banden kan nimmer veyheid gee,; ven van onverschillig te zyn wegens God , en den
dienst, welken gy aan hen verfchuldigd zyt." Voorts
behelst deeze Aanfpraak vericheide nutte waarfchuwingën; wenschlyk ware het, dat dezelve, zo onder Proteflanten als Roomschgezinden, meer eenpaarig gevolgd
waren.
Yerkórte doch klaare en genoegvoldoende Methodus concinnandi Formulas Medicas, tot een Lyvoegzcl en Op/ic/dcring van de verkorte Materia Medica, waerin, op de
kortfee en gemnaklykfle manier , d, voo-rnaamnfic en genoegzaccmc Regelen om de meest gebrm1cely1 e Formule
zamen te hellen, onderricht wordon, en net voorbeelden,
geno nen en zamengefield uit het gegeene Honderdgetal
Simplicia, &c. in de Materia Iedica , bevestigd en
opgehelderd. Door A. BALTHAZAAR , Med. & C/sir.
Doëfor te Leyden. Te Imj74rdana , by J. B.. Elwe,
1 795• In gr. 8vo. 66 bl.
,

e Burger BALTHAZAAR heeft zich voorlang door
ver-fcbillende Genees- en Heclkundigc ge chriften,
van onderfcheiden aart en waarde, aan zvvne Landgenooten doen kennen. Op nieuw geeft hy thans een blyk van
werkzaamheid in een ander vak der Geneeskunde, daar
hy, ten behoeve der Kweekelingen zo wel, als van jonge
en min geoefende Practici , dit kleine Stukje, over de
nanier om Recepten te fchryven , door den druk heeft
gemeen gemaakt. De tytel geeft een genoegíaam verflagwat men in dit Werkje te zoeken heeft, en van hoe
veele zaaken 'er onderrichtin in te bekomen is ; zelfs'
behelst het nog eerre Latynfche . Lyst aangaande de byzondere dofcs der Geneesmiddelen, waarvan in den tytel
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niet gefproken wordt. — De kortheid van het Stukje
fchynit by den Autheur onder de hootdverdieníten vaw
hetzelve gesteld te worden , en hieraan heeft hy, in de
daad, meer dan eenig. ander Schryver, die dezelfde ttoffe
bë handeld heeft , voldaan ; doch of hy dit onderwerp
tevens op Bene klaare en genoegzaame wyze nebbe
voorgedraagen, hieraan meehen wy net reden te kunnen
twyfelen. En waartoe zal toch al dat verkorten, al dat
uittrekzels van uittrekzels maal.en , dienen ? De manier om
Voorfchriften of Recepten te naaken is immers voor,
den Leerling der Geneeskunde (en voor wien kan zyn
Werkje anders gefchreeven zyn?7 belangryk genoeg, om
'er een meer _uitvoerig en tot in kleine omstandigheden
zelfs naauwkeurig onderwys in te ontfangen. Zo het Werk
van cr^UBIUS al eens te omílagti ; was , (dat wy wel
verre afzyn van toe te ftemmen ,) zou dat van GI&UNER, by
voorbeeld, althans- niet te veel tyd kosten, om 'er zyn
vlyt aan te befteeden; en deeze behandelt dit ítuk niet
vey.meer naauwkeurigheid dan de Schryver.
De .Formule, welke onze Autheur tot opheldering en
voorbeeld leeft faamgelleld, komen hem zelven van veel
gewicht voor: „ ik durf verzekeren, zegt liy, uit eigen
en genomen proeven , dat al de opgegeeven Formuï^
, zeer wel zuilen voldoen, hoe te zeer eenvoudig en al
te weinig zy misfchien by zommigen zullen geacht.wor„ den, nogthans durf ik verzekeren , dat 'er byna geen geneezings - inzicht kan voorkomen , waaraan door dezelvemet behulp onzer Materia Mecica niet zal kunnen voldaan
worden." Het oogmerk van onzen Autheur fchynt dus
niet flegts geweest te zyn, om zyne opgegeeven Voor
voorbeelden van fame: ^ttellmg , en ter toe--fchriteno
pasfing der aangeweezen regels by elk foort van bereiding,
te Willen doen dienen; maar om tevens een bundel Recepten te vervaardigen, welke, in byna alle Ziekten, en
tot alle Geneesinzichten, zouden kunnen gebruikt worden.
Met zodanige oogmerken kunnen wy het opgeeven van
dergelyke Tor;n«lrz niet billyken; daar 'er toch voor den
Leerling niets fchadelyker zyn kan, dan hens aan vaste
Voorfchriften, hoe goed ook op zich zelf, te gewennen;
en foortgelyke voorbeelden alleen behooren te dienen, om
hem van de verfchillende wyzen, waarop de Geneesmiddelen
worden toegediend, een duidelyker begrip te doen vormen,
en daar na zyne eige;te Voorf hri ten , uit Bene juiste kennis
,,

,

van
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van den Artzenyvoorraad zo wel, als den aart der onderfcheidene Ziekten, op te maaken, en behoorlyk in te
richten.
Wenschlyk ware het, dat de Heer BALTHAZAAR, die
daadelyk getoond heeft, in het zo nuttige vak der Heelkunde , waare verdienften te bezitten , in plaats van
foortgelyke verkorte Boekjes, die, op zyn minst genomen,
zeer overbodig zyn , op te Rellen , onze Landgenooten
liever met meerder Gefchriften van het eerstgenoemde
foort voorlichtte , en tot volmaaking van deeze zo
belangryke kunst zyn tyd en vermogens verder aanwendde.
Een wensch, waaromtrent wy niet twyfelen, of zy
zal door de meeste onzer Konstgenooten gereedelyk worden toegeftemd.
Romeinfche Gefchiedenisfen, door M. STUART. Met Kaarten en Plasten. Vierde Deel. Behelzende de Gefchiedenis van het Gemeenebest van den Inval der Galliërs
tot aan het tweede Verbond met do Samniten. Te 4mftcrdam, by J. Allart, 1794. In gr. avo.

deezes Werks in de handen eens an-

y den overgang
deren Boekhandelaars, zien wy 'er voor geplaatst eene
B
Naamlyst der Intekenaaren, welker aantal, in twee Colom-

men klein gedrukt, n_2 bl. beflaat. Een overtuigend bewys, dat de Nederlander een oorfpronglyk Werk op zyne
waarde weet te fchatten. In de Uitvoermg is het Werk,
by die verandering, volmaakt hetzelfde gebleeven.
Desgelyks mogen wy zeggen, dat de Burger STUART
in deezen arbeid van zo langen adem niet bezwykt
maar zichzelven volmaakt gelyk blyft.
Het tegenwoordig afgeleverd Deel behelst vooreerst
het Vervolg van het Tweede Boek, en befchryft, in het IX
Hoofdfluk , de Verovering en Ontruiming van Rome door
de Galliërs. De onpartydigheid des Gefchiedboekers ver
R0--pligthem,byd$fcrvngezVlosian
me, niet te verheelen de verfchillende en flrydige gevoelens der Gefchiedboekeren; en, terwyl by elk zoekt
recht te doen, moeten wy blyven vraagen, wat is waar
-heid?
Ten einde van dit Tydperk gekomen , verheft zich de
Schryver als op eene hoogte, en ziet alles over. Laaten
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ivy eenigè oogenblikken daar by hem toeven. „ Wanneer

wy , ( dus onderhoudt by ons,) na het afloopen van
„ dit tweede tydperk der J o;iei,//e Gefchiedenisícn
„ een Vluchtig oog laaten gaan over de veelvuldige ge
, beurtenisün vclkn 'er als 't ware cfl a rader in verdrongen hebben, dan doen zich verfhheide bedenkingen
aan onzen geest op, welken dc doorgaande loop des ge
plaats kon vergunnen. Laat ons-,fchiedvralsBn
y , daarom even ftiltlaan om van dezelven een enkel woord
y,

,

„

te zeggen.

„ IIoe veelvuldige veranderingen Rome's Regeerings.
vorm in de honderd drie-en- veertig jaaren van dit tyd„ perk ook onderging, en van welke hevige woelingen alle
, die veranderingen telkeus vergezeld waren, de gefchied,
kundige oprechtheid heeft ons echter nimmer vryheid
gelaaten , om het Volk daarom van te groote lichtzin , nigheid of toomlooze oproerigheid te verdenken.
Alle die veranderingen waren oorfpronglyk uit de wil, lekeurige en onnatuurlyke on_lerfcheidingen der leden
„ van deazelfden BurgerfLaat, welke onverdraaglyk wa,, ren voor een Volk, 't welk dagelyks voor de onaf„ ha.i elyklicid treed, en in de fchool der mannelyko
, dapherir-,id , by de toenmaalige idyze van man tegen
;, man te vechten, de volmaaktfl:e gelykiieid oefende,
, Eats een Volk kon nog -dulden, dat één alleen zich boven de overigen ver ief; maar dat een ganfche reeks vaii
,, onder!chcidene geflachten zich een bevoorregten rang
„ aanniamnde, en denzelven door alle de onderdrukkingen
, ecner rail n.ieti tc A_ elregecringe aan den geringen bur, ger deed gevoelen , dit kon een onzeinsah Volk zots
„ weinig verduuren , dat deszelf ge'chiedenis in om„ oog;
een verdiciitzel zyn zou, indien dezelve niet vol tart
rustlooze woelingen tegen deeze verkrachting der i;tir-^
4 , gerlyke G.elkheid geweest was. — De algemeenu.
y, vooroordeelen dier reden, liet blinde bygeloof en eenti
,, ftaatkunde welke nimmer verlegen was in de keuze
, van Marc- middelen, waren de Benige oorzaakeii , dat
het gonfche zameniel der onderdru.king en heer.sch
, zug.t niet eensklaps omver crukt werd, maar van tyd
tot tyd Hechts, en telkens met hevig gewoel, door de
, tegenkanting ontil.aan, een gedeelte verloor. Verfcheid
flukken zagen ivy van 't zelve reeds afruk ken, waar door
„ nu het overfchot alle onderdcrn.inr en zamenha..g mist,
„ Het gebrek aan waare. VolkSverlicllting by de Ro'zei^, M03
LFTT, 1795e No. I-2, Mm
9,

,
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„ nen van den afgeloopen tydkring bepaalde zich evenwel
„ het meeste tot den Godsdienst en den Staat, daar wy

„ reeds blyken

vonden

van algemeene

zorg voor dezelve

„ in de openlyke fchoolen, welke door de ongelukkige
„ VIRGINIA bezogt werden ; en van de aannierkelyke
vordering in zekere kunst , welke thands zelfs maar
„ aan weinige ervarene meesters in dezelve w,_^rdt toe„ vertrouwd. Ik bedoele het inzetten en vastmaaken
van tanden met gouden fliften , waar mede ons Bene
„ der wetten van de twaalf tafelen heeft bekend ge„ maakt, en 't geen wy als algemeen in zwang by de
„ huismoeders omtrent naare kinderen door oudheid„ kundigen opgegeeven vinden (*). Het begraaven
„ der Lyken buiten de Stad zou zelfs in onze dagen
„ een zeer 1lcrk blyk hunner vergevorderde verlichting
„ kunnen geeven , doch zulks zou voor ons , die hier
„ tegen geheel byzondere vooroordeelen kennen , welken
„ by hun nimmer heersenten, misleidend zyn.
„ Schoon wy nog geene blyken van byzonderen finaak
„ voor de fchoonc kunften ontdekten , moeten wy ech„ ter uit de Wetten tegen de verkwistingen by de
„ Lykplegtigheden befluiten , dat de weelde , welke
„ deezen meestal pleegt te vergezellen , reeds zekere
„ hoogte in dit tydperp moet bereikt hebben : en hoe
fchaars het goud ook te Rome zyn mogt, zagen wy
„ echter de voornaamfte Burgeresfen reeds in Raat, om
„ uit haare eigene optooizelen den Staat in deeze behoefte
te hulp te komen, (t).
„ Nog immer bleef de akkerbouw in deszelfs welver„ diende waarde. De voornaamfte Burgers beoefenden
„ dien, en de mindere clasfen leerden even zeer op has-.
„ re kleene Landhoeven . dat de mensch alleen van de
Voorzienigheid en van zyn eigen arbeid afhanglyk
„ behoeft te weezen. Dezelfde arm, die alle nabuuren
aan Rome hielp onderwerpen, onderwierp ook den
geërfden of gewonnen grond aan ploeg en spade, en
„ de legers, die toen van tusfchen de Koornakkers te
veld trokken, om voor het Vaderland te ftryden ,
„ maaken nog den laster befchaamd, die den eerlyketi
„ boerenfland alleen gefchikt voor 't juk durft noemen."
Hat
(*) TERRASSOK , Hifi.. de la Yuri prod. Roan. p. 1 95.
(t) Deel III, bl, 525, 526.
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Het Derde Boek, het Tydperk hevatteride van het herbouwen ran Rome , tot den eeJien Cariliaa fiber Oorlog,
ítelt ons, in het Eerie Iloofdfiuk, voor ooggin, de Flerhousving van Ro;iie, tot aan de Ge»meenmaaking van hci Confir.?/i:hrin tttsfchen den Raadsheerlyken en dart Iasrget fimzd.
„ Dubi;el aangenaam," fchryft de Burger STUART, „ is
„ ons de verzekering van z<Ivtus • dat de Gefchiedenis
„ thands een veel zekerer en helderer licht op haa„ ren weg vindt. Behalvén dat de opkomst aller volke„ ren duister en door veelerleie verdichtzeien en ver
verloor Rome zeer-„grotinefchóklyis,
veele ;edenlcfchriften der voorige dagen by deszelfs
„ verwoesting, en nam de onzekere overlevering het ge„ zag aan der vernielde gedenkflukken van den ouden
tyd. Volgden wy nu niet genoegen den flingerenden
„ weg reeds, dien zich de gefchiedkurde by liet fèhe„ merlicht der vroegfte gebcurtenisièn zogt , welk eene
„ verlustiging belooft ons dan de heldere dag niet, waar
„ in wy haare zekere en grootfche fchreden kunnen vol„ gen, en tevens met meerdere gerustheid in de omli Bende velden der Staatkunde en Wysbegeerte ron ,; zien ?" — Troostlyk vooruitzigt, in de daad; dan
hoe dikwyls het nog beneveld wordt door onzekerheden, kan
dit eigenfile Boek ons op veele bladzyden leerera. Doch
de Gefchiedboeker vindt de aangetekende gebeurtenis
fen dikwyls ftrydig verhaald ; waar by het wikkend
oordeel moet te hulp roepen, 't geen fours, doch niet altoos, aanwyst, werwaards de fchaal moet overslaan.
Dus een nevel van twyfel blyft, by voorbeeld, hangen
over het Character van M. MANLIUS, veroordeeld om
van de Terpejifche Rots op het Capitoliunz te worden afgeftort; een doodvonnis, 't welk by zonder verwyl onderging. Het luisterryk tooneel van de roemryke dapperheid werd het fchandelyk fchavot zyner misdaadige
oogmerken tegen den Staat. Men haalde zyn huis op het
Capitotium omver, en befloot geen Patricier ooit weder
op den burg te laaten woonen; zelfs verboodt men aan
zyn , ganfche geflacht, dat iemand ooit, na hem, M, MANa.ICTs zou genoemd worden.
„ Dus liep het," fchryft onze Gefchiedboeker, „ niet
„ eengin Man af , wiens naam eerre roemryke vereeuwiging zou verdiend hebben, indien by geen burger van
een vry Gemeenebest was geweest. Zyne vcrdienf }ei}
by het Vaderland waren groot, en gaven hem recht op
Mmnl-
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aIle erkentenis zyner medeburgercn ; maar geenzins
op den aft{ and hunner vryheid. Zyne milddaadigheid
jegens de armen was edel , wanneer zy uit mensch„ liefde voortkwam, maar hoogst misdaadig, wanneer zy
ten oogmerk had d onderfteunde armoede af te trekken van dc liefde des Vaderlands tot eerie blinde ge„ hechtheid aan zyn perfóoit; en zyr..e ichitterendtfe dnaden , als kunstgreepen eener gevaarlyke eergierigheid
„ befchouwd , verdienden zelfs eer beifrafhng dan beloo„ hing (x).'

Het Tweede iIoofd/ituk des Derden Boeks loopt van dc
Gemeemmauking win het Conf ilfchi'tp tot aan den Sarrnitifchen Kryg. Hier kunnen wy niet naalanten ftil te

ffaan by het Character van CAMILLUS , wiens fier ven aan eerie Pestziekte nog in 't algemeen ontydig
genoemd werd , fehoon by een neer dan tachtig jaarig
l.eeven_ eindigde.
„Hy
(*) „Wy hebben, fchryft STUART in eene Aantekening, die
wy, ten bewyzevan onze aanmerking, en ten blyke van 's Scry.
-vers onpartv-e7igheid, moeten plaatzen , „ het Bedrag en derechts„ p!eeging van MANtn!s voorge(Ield, gelyk wy hetzelve byLtvitJS
„ voornaamlyk geboekt gevonden hebben; naar dat bericht be„ laagde by de burgerlyke vryheid , en verdiende alzins zyu
„ flrenge vonnis. --- Ongetwyfeld wordt waare edelmoedig„ held dikwyls door de zulken verdacht gehouden, die geen
„ gevoel hebben van eens anders leed, en menigmaal fchryft
„ de heerschzucht zelve heerschzuchtiee oogmerken aan waare
,, volksvrienden toe, om ze als ilachtofers van derzelver zucht
„ ten algemeenen welzyn neder te vellen. — Het inneemende eener waare volksgezindheid, en de gewoonte van de
heerschzucht zelve het meeste van heer. chzucht te hooren
fchreeuwen , maakte ons huiverig by het boeken deezer ge„ fèhiedenis, om ons misfchien niet mede fchuldig te maaken
aan den laster eener volksliefde , welker opofferingen het bekrompene hart van zelfzoekende Grooten zon fchielyk ver.
„ denkt en zoo zeer algemeen verdacht wil maaken. --- Misfèhien fneuvelde mntvr,tus als een Martelaar van zulk eene
belanglooze Burgerliefde. doomt fielt zulks zeker (Rom.
„ 1I1f. Fol. III. p I 13 — 133.); maar wy moeten gefchiedenisfen hoeken welken wy vinden, en durven ons vermoeden
„ niet doen gelden tegen de flellige berichten der Ouden. —
Vorderde echter onze onpartydigheid de gegeevene vont•
, dragt, ons hart eischte ons deeze aanmerking af."
-

,
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„ Hy was , zegt LIVIUS , waarlyk een Benig Man in
„ alle de lotverwisfelingen des leevens. fly was vóór
„ zyne balliiigibhap de grootfile man in vrede en in
oorlog, en deeze ballingtchap vergrootte zynen roern,
het zy men om zyn gemis, in Ronne denkt, liet well: ,
zonder hem veroverd, hem ootruoedig om redding
lineehte, het zy meel om zyn wcétgaloos geluk denkt,
van met zyne herflelling in zyn Vaderland tevens zyn
„ ganfche Vaderland herheld te hebben. Zulk eene be„ dweknende eer hield by vyf en twintig jaaren ftaande,
en maakte zich nimmer den naam van den tweedeia Ro„ oui us onwaardig.
„ Gaarne brengen wy ook iet ten of er aan de nage„ dachtenis van eenen Ileld. Zulk een weezen is toch
nog

geheel iet anders dan een dapper en kundig

Krygsman. Wenschlyk zelfs ware het, dat de een
„ meet den anderen niets gemeen behoefte te hebben. -„ Het krygsbeleid van CAMILLUS, het welk hem niet
„ éénen veidfag deed verliezen, maar veelen herftellen,
„ en , fchoon ze reeds hoopluos voor Rome ícheenen,
deed winnen, zy grootsch, zy fchitterend in de oogen
„ van hun, die vaalt der menfchan grootheid berekenen
„ naar de grootheid van derzelver vernieling hunner
„ medebroederen ons hart yst van bebloede laan„ weren, wanneer zy den fcliedel omringen van kunst-„ maatige moordenaars, en dezelfde hand, waarmede wy
onze geringe gaven thands offeren op het dankaltaar voor
„ de nagedachtenis van CAMILLUS, zou dan de klem van
„ alle haare ípieren zamen trek1 en , om het heiligfChen„ nige altaar van den bekwaamen moordenaar omverre te rukken. - --. CAM ILLUS, die voor zyneri
„ eigen voorfpoed beefde , en ootmoedig aan de Goden
„ dacht, eer by I'cji veroverde; - -- CAMILLUS , die
Falerii nies begeerde ten kosten der ouderlyke teder„ heil, maarden doemwaardieeen verraader het rechte loon
zyner f^helmagtige daad gaf; -- CAMILLUS, wiens
„ hart allen wrok vergaf, toen by zyn Vaderland kon
CAMILLUS, die leen druppel mcnlcheinredden;
„ bloed vergoot , dan om meerder ineiiichenbloed te
fpaaren — dien CAMILLUS kont alleen de hulde á.1i:
ons hart toe. — Aan zulle deugden vergeven wy ge
Een wraakzuchtig z ene. andere zwakheden.
„ bed in het oogenblik der hevigfle drift maakt hem in
Mm 3
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ons oog niet verachtlyk, die om geene wraake denkt,
, wanneer de nood zyns Vaderlands hein hier toe
de gelegenheid aanbiedt, wanneer zyne eigene her„ ftelling hem hier toe de magt in handen geeft: die
„ weinige woorden, welken by by zyn vertrek in bal„ lingfchap uitsprak , zyn ons Hechts bïyken zyner
menschlyke zwakheid, welke zyne volgende grootmoe„ digheid des te meer veredelen. Meer duitte ons zyne.
„ gehechtheid aan alle de voorrechten des Adels; en zy,; ne gemaatigdheid, in dezelven zoo lang mogelyk te ver„ weeren , zou niet genoegzaam geweest zyn om ons
„ van deeze zyde in CAMILL.us den Held, den Grooten
Man , niet te doen verliezen, indien wy ons niet uit
„ ftrenge. rechtvaardigheid verplicht gevonden hadden ,
om de denkbeelden der menschlyke gelyklicid van dien
„ tyd geenzins te vergelyken met dien van den onzen ,
,, en nog minder om daar naar eengin Man te beoor„ deelen, wiens geboorte en opvoeding hein onvrywillig
,, niet Benen geest bezielde , die in onze dagen met alle
„ waare grootheid van hart onvereenigbaar is. Maar
,, ook dien dwaazen geest van onderfcheiding overwon
„ CAMILLus : de verdeeldheid van den f}aat griefde
„ zyn welwillend hart te flerk, om op de vooroordeelen
van zyne geboorte te blyven ifaan; by w nschte ten
„ laatf}en de burgermin herfteld ; by deed plegtige be,, laften voor zulk Bene vereeniging, fchoon zv den
„ Adel kostbaar viel; by zelfs eindelyk had en erkende
het geluk , van zynen openlyken loopbaan te fluiten
„ niet de vereeniging van de beide rangen in de weezen„ lykíle betrekking, en heeft dus , ook in dit opzicht,
„ recht op liet offer, aan waare verdiepten verfchul, digd. "
Hoe zeer wy ons aangelokt vinden om de keurige
aanmerkingen over de Invoering der 'Iooneelfpeicn ,
die eerre aangenaame afwisfeling in het Werk maaken ,
over te Yieemen , moeten wy onze hand hiervan te rugge
houden.
Het Derde en laatfte Hoofdjieik deezes Deels, van het
,Begin van den Oorlog met de Samniten , tot aan het
tweede Vredeverhond net dit Volk , levert eene aaneen fchakelineT van hrvnsbedryven op, fchaars afgewisfeld :
meer beduidende dan de voorige Oorlogen. Immers, opa
met den Schryver in den aanvang te fpreeken, „ zyn
, wy thands tot liet tydperk genaderd van het welk
„ R®„
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„ Rome's grootheid met recht mag afgerekend worden.
„ De menigvuldige, eenzelvige en verveelende, Oorlogen
„ met zwakke of onftaatkundige nabuuren, en met trouw„ boze ofwvederfpannige bond enooten, zullen onze r.i uws„ gierigheid naar de belan ryke Gefchicdenisfcn van dit
„ Gemeenebest niet langer pynigend rekken." --- Wy
neemen 'er niet uit over dan des Schryvers Aanmerking
over het Charaécr van PAPIRIUS CURSOR , die in veele

becryven

eerre hoofdrol (peelde.

„

Wanneer

by

een

leeven eindigde, het welk voor 't Gemeenebest zoo be„ langryk geweest was, vinden wy by onzen LIVIUS

„ die reeds in

voorraad

hem

Bene lofreden

geíchonken

„ hadt t), noch by iemand anders vermeld. Zeer zeker
„ was by een der bekwaamíte ueidheeren van zynen
„ tyd : en wanneer naar eigene eerzucht geen te groot
„ deel gehad heeft aan zvn gedrag tegen FABIUS , toen
„ die , als Onderbevelhel^ber onder hem , zich aan de
„ ondergefchiktheid vergreepen had , dan heeft zich zyn
overige character by die gelegenheid in Bene houding
vertoond , welke men, hoe onwillig ook , verplicht is
„ te vereeren. Te weinig kwam by anders, dan als
„ Krvrsman , ten tooneel , om hem in eenig ander licht
te kunnen kenmerken, en de grieven, welke hem van
„ tyd tot tyd door den Raad in het aandringen op eens
„ anders Dic/atorfc72 p fchynen aangedaan te zyn, kun„ nen uit zoo veele laage beginzelen der heerschzucht
„ of der wangunst zyn voordgekomen , dat het allerge„ vaarlvkst zyn zou derzelver verdienflen in hem te ver„ onderffiellen, en daar naar zyn haft te berekenen. Met
„ ontzag befchouEven wy den aftred deezes Krygsmans,
„ die de loopbaan der oorlogseer thands overlaat voor FA„ n:US, den anderen Conful des volgenden jaars, en
„ wy ondérfchryven gaarne het oordeel der Frci/2/che
„ Gefchiedfelu•yveren CATROU en ROUTLLE , over beide
„ deeze Perfoonen; „„ dat, indien het waar is her welk
LIvIUs

beweert, dat PAPIRIUS eenen ALEXANDER

uit Itrrlie gekeerd zou hebben ; FABIUS zelfs een
ALEXANDER zou geworden zo'n , indien by als
Koning een geheel' af han gl^rk heir hadt te ge„ ,,

bieden gehad :
-

wyl de

een

gebooren fcheen ten

„ „ ítettn
*) Zie boren bi. 4.66.
Mm4
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„ „ #deun van zyn Vaderland , de ander om voor 't
„ zelve een thel en onvermoeid veroveraar te voor-
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den (*)."

(*) Hij?. Rom. T. V. p. 315,
Over de Confiitutie , ion;;tutionee e Megaleni en Regecringsvorin , toepasfelyk op en voor ors ;erizanc. Te
4mJter darn t by H, Brongers, 1795. In gr. Svo. 125 1I,
-

ns geheugt , in den Jaare 1792 , onder de Roos ,
gelyk men fp reekt, een Stukje të hebben hoorex,
voorleezen , getyteld; Tbr y/art over de wasare Cot /tuntie.
Dit Werkje, toen met de greetigheid eigen aan verbodene
of voor verbod beduchte Werkjes ontvangen , zien wy,,.
uit het Voorberigt , is de f heering van dit uitgebreider
Stuk. 't Welk veel befchaavings en verbeterings van den
^Schryver ondergaan heeft.
De onbekende Schryver betoont zich een volyverig
`Voorttander der Vryheid, en Itelt zyne denkbeelden voer
in den Volkstoon. Het een en ander over de Regeeringsvormen gezegd hebbende, vaart by op deezer,
trant voort, 't geen ons 's Schryvers iiyl zal doen kenrten. „ De ouderwetfcbe zo geroemde Regeeringen
waren meestal by uitneemenheid een uitfluitend am,; bacht, een Vette voordeelige affaire , door cease bende
,i boze fortuinzoekers of roovers aangemaatigd of over
„ weldigd; deeze niets dan onderdaanen kennende. die zy
„ nevens of beneden hunne huisdieren helden, aarden, als
„ 't waare , op derzelver welvaard, leven en alles wat
den niensch dierbaar kan zyn , als op een prooy, en
, dartelden i net hunne famielje en aanhang brooddronken.
„ in 's volks rampen. Een kleine fchets onzer eigene
„ Historie van dien tyd , waar in men van ons loge,,
`asaarde befchaafde Volken cri wel Christenen . heeft gemaakt, oordeel ik ter toelichting en flaving niyner opge,, melde gezegdens als ten dienste in dit geheel ftuk
„ niet onvoegelyk : want met opzigte onzer .Landsgofchiedenisfen , heeft men ons, even als niet andere
„ naaken . die ons de oogera konden openen , of Benig
„ licht nopens onze rechtsra gee ven , en tot ons heil en
tvelz; n dienen, zo down en onkundig gehouden als maar
-

*

•
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, tnogelyk was ; en geen wonder, dewyl , door de uit„ breiding van kunde en volksverlichting , alle die oude
Regeeringen gevoelden , dat hier door de onwettigheid
„ hunner vourgewende rechten tot heerlihen, zich in hunne
volle naaktheid zouden vertoonen , en hunne overweldi
„ ging, listige, iooze kuni}enaaryen en andere fnoode daa, den in derzelver waare daglicht voorkomen. Ten dien
„ einde waren of i.aakten deeze guiten; en oude regeeringen
„ veelal de meeste Historiefchryvers , Staatkundigen ,
„ Redenaers, Geestlyken, enz. aan zich dienstbaar, en
„ deeze fcllreetieu dikke .en duistere boeken, verwarden
onze denkbeelden en 't gezond meníchenverd:and , zeiden ons alles, beisalven 't geen wy hadden moeten
„ veeeten, vergoodden onze geweldenaaren, en lchroomden
„ niet, om ; zo ik my dus en toch te recht mag uit„ drukken, zelfs -- godslasteringen om den broode
„ te ip, teken, en den volke voor te prediken : voegt nu
hier by , dat de volksvyanden , de raagt en middelen
„ om alle onderzoek en navorfching af te keeren in han
hebbende , dus niets onbeproefd lieten om oraLr--„den
zoek en verlichting te weeren, en de menigte als eet
hoop zwynen, gelyk men ons ook noemde en hieldt;
„ voord te dryven."
In 't beloofde en verder opgehangene Tafereel van
's Lands Gefchiedenisfe, in de daar aan toegevoegde
Bedenkingen, in de Aantekeningen aan den voet der
bladzyden , vindt men alles wat gefchikt is om het
voorgaande Landsbeftuur, in onderfcheidene tydperken ,
en bovenal in de laatfren, in een donkeren en afzigtigen
dag te zetten. En zyn de middelen , welke de Schryver
ten herftel opgeeft , dus rechtftreeks het tegengeftelde
van 't geen tot dus lang plaats vondt. Hy pleit voor
eene Volksregeering in den volfrrektten en uitgebreidfen-- zin; by wil van de. Ste;ngerechtigdheid , waar
over men zo veel twist, niemand, die den naam van
Burger draagt, uitgeflooten hebben.
Dit alles afgehandelddhebbende, komt de Schryver tot
zyn eigenlyk Plan, 't geen te uitvoerig is hier plaats te
vinden, en, fchetswyze opgegeeven, onvolkomen zou worden. Wy oordeelen het elks Leezing en Nadenking
wel waardig. Alleen willen wy nog het Plot affchryven.
fly oordeelt eene Conflitutie opgegeeven te hebben, wegens welke by verklaart: „ Eene Confbitutie, en
, blaar uit voordvloeijeride egeeri14gsvorm, Wetgeeving en
Al 111 5
„ Re-
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„ Regeering, hier af^e4khetst in ruuwe trekken, waar door
„ een ieder te gelyk regeert en geregeerd wordt, eer„ biedigt of zich onderwerpt, en egter in het volle ge„ not zyner vryheid blyft, waar in ieder de befchermcr
is van 't algemeen en wederom van 't algemeen moet
„ worden befchermd , waar door allen van allen gere„ ;eend en befliulyd worden. Eene Conftitutie en
„ Regeeringsvorm, van de vroegfile dagen en by de ver„ lichtste Volken gezocht, ontwikkelt zich voor ons door
„ de Revolutien van Jl,•nerica en Frankryk, welker ge„ breken voor ons tot eerre Lesfe kunnen dienen, en
„ het is uit een zodanige Constitutie, die 't geweld ver„ nietigs en de faé ien keert, dat ook eens de duur„ zaame rust der Maatfchappyen en het geluk des
„ Volks zal gebooren worden. Zy zal den naam van
Burger en Mensch veredelen , die nu veracht wierd
„ door EEN , die met barbaarfchen - en valfehen
„ luister op een fchitterenden zetel met Hoogheid praal„ de, terwyl de arme en berooide Burgeren , in ke„ tenen aan zyne voeten zugtende, of door fchyn ver„ blind, zyn opgeworpen throon onderfchraagden: door
„ de zodanigen , die met oude perkamenten , figuuren,
„ frikken en lindjes , de onnozelen bedrooien, en
het juk , dat zy droegen , zelfs greetig deeden kus„ fen : door nog cerloozer weezens , die zich den
„ belachlyken naam van Patricen gaven, maar zeker den
„ naam van Burger in den eigenlykflen zin onwaardig
„ zyn, als meestal zoonen en affammelingen zynde van
„ woekeraars , fchraapers , rechtsgeleerde guiten of van
godvergeeten en aan het Staatsbedroch verknogte
„ Geestlyken, die door verraad, geweld , en den roof
en plundering hunner ongelukkige medeburgeren ten
top des bewines gefteegen, trotsch , ryk, zat en dartel geworden zyn , ja ! vorstlyke schatten voor zich
„ en hun naagellac Flt hier uit als een prooy weggefieept
Eene zodanige Conflitutie (*) zal de
hebben.
„ Burgers als broeders van een en dezelfde Maatfchappy
meer by elkander brengen en zamen vereenen ; minder
pracht en praal, minder fchittering en vertooning; maar
„

ook

(*) ,, Het woord Conftitutie, gelyk hier, in tenen. uitge(irek„ ten zin genomen. betekent het geheele plan van de zamenfIe1.
ling der Maatfchappy, Regeeringsvorm, Wetten enRegeering.

OVER DE CONSTITUTIE, ENZ.

5t3

minder rampfpoedern , elendc , gebrek , ar„ ook
„ moede , en Burge, twisten , met hunne heillooze ge.
volgen, te wegre brengen. Het verraad, dat alle zamen„ ieeving deedt kwynen en byna geheel vernietigde, de
„ zo genaanl[le geuorl(fde dielitallen, rnislcl ;?n ren, guite„ ryen, bedrog, eerlooze accuorden, bankroeten, venddingen , rooven , hoorden, veelai v000ftip, uitzels of
„ gevolgen der ouderwetfche zo verheí'te R - eerij:gen
zullen allengskens verminderen ot' byna geheel ophou„ den ; en werkzaamheid, goede trouw, broederliefde ,
„ welwillendheid , vrolykheid , en alle deugden des ge„ zelligen leevens, met de heríielling van de Rechten
van den Mensch, als op nieuw herboeren worden. De
„ Mensch, het Evenbeeld der Godheid, zal zich uit het
,, flof, uit zyn vertrapten ƒlaat , uit zyn niet verhoogen
„ en aan de bef}emmmg zyns Scheppers voldoen: door
„ dien trachten gelykvormig te worden , en in deugden en weldoen na te ftreeven , zyn eigen geluk
en dat zyner natuurgenooten bevorderen, en zo na
mogelyk aan de volmaaktheid te brengen. En deeze
, dingen zullen flechts geen befi)iegeling noch vrugtcloo,, ze wench blyven; neen : dit gelukkig tydilip nadert.
„ Geen loos Priesterschap , aan bedrog en helfche Staat„ kunde verbonden , beguichel t , verwart noch leidt het
„ Menschdom langer dwaalend rond in het diep duister
„ hol van Myiliek bygeloof; noch 't volk tuurt noch
„ verplettert elkander langel op de fehaduwvertooningen
„ der orakel lampen, maar volgt eindelyk, onderfieund
„ door 't grootfche veye Franfche volk , de werktuigen
,., in de hand van 't Opperweezen, den God der Vryheid,
„ en aige:ueenen Vader der Menfchen , ter ftrafhng der
„ dwinglandy, de vinger van waare Wysheid en Gods..
„ dienst. Zy zien het licht , en het f èhittert hun vro„ lyk toe: de Monf}ers van Dwinglandy en Hierarchy,
„ die kinderen des nagts , vlieden al knersfetandend by
„ den dageraad en het aanblikken des Volksdlags, en deeze
„ Dag zal zyn. Het licht der waarheid fchiet
„ reeds zyne flraalen , cle morgenzon der Vlylleid daagt.
----- Juich Mensch! Juich Burger! Eene nieuwe
Schepping
uw blyde Dag wordt thans herboo„ ren!"
Alles kenmerkt een Schryver met zyn Onderwerp >eheeI ingenomen ; doch zou het, daar het deels eene Herziening en Verbeteriiag van een voorgaand Werkje is ,
te
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te wenfchen geweest zyn , dat de Schryver zich meer
op keurigheid en neticid hadt toegelegd ; in de uitgeictrreevene Stukken zal de Leezer gewis reeds het gebrekkige ten dien opzigte ontdekt hebben.
De Getendeerde Notulen, behelzende de Decreeten van
de 'ergadciing der Proviiiioneele Reprefenianten van het
Tolk van holland, ziïzts XXVI 7-an. ------ XXVIII Fel'.
MDCCXC V. Het Eer f e Jaar der Bataaffche Tlryheid.
Of alle de Handelingen van die Vergadering, zoo voor
de Provincie van Holland in 't h yzonder, als ter Ver
Generaliteit , vol ens de Origineels-gaderinv
Folio Stukken, welke voor de Leden van het ,Eellzeur op
de Drukkery van den Lande worden gedrukt, ten dienfie
van allen, die in het Lands- of Stede!thefiuur zyn, of
konen mmzogten , mnitegaders voor allc>, , die zaniken by
dezelve te verric•/ltera hebben, :Is medc cpn naar de Coïonien van deezen Staat verzuinlen te omen, ;na dit Tormaat gedrukt. Ijle Deel. 2e ./) r]..^_.!'t, b/ H. de Haas
en Comp. In gr. 8vo. 344 ti.
chaars voorhanden en bezwaarlyk te bekomen waren,
in vroegere dagen, de Staatshukken tot het Befluur
deezer Landen be[ioorende; thans worden wy daar mede
ruim en ryklyk voorzien, en de een flaat den ander als
in den weg, om dezelve zynen Landgenoot aan te bieden,
en toe te reiken. Onder deeze verdient, onzes agtens, een onderscheidende bejegening deeze 8vo Uitgave
der Geëxtendeerde Notulen , of uitvoeriger Dagbladen
van alle de Handelingen der Provifioneele Reprefentanten
van het Volk van Holland, zo met betrekking tot deeze
'Provincie in 't byzonder, als ter Generaliteit, Zeven Provincien, Generaliteits Landen en de Volkplantingen van
deezen Staat , als mede derzelver handelingen met Bui
welke voorheen en nog , voor-tenladfchMor ,
de Leden der egeering op 's Lands Drukkery, in Folio gedrukt worden , en waar van , in den tegenwoordi,en tyd , volgens Decreet, elk Lid ter Vergadering in
elke Stad twee Fxemplaaren worden toegedeeld.
Deeze Aantekeningen, waar in alle Stukken, betlaande
in Aanfpraaken, Adresfen, Brieven, Decreeten, Klagten,
Rapporten, en andere Staatsllukken daar toe betrekkelyk,
sngelascht zyn, in een zo veel beknopter Formaat, en voor
zo
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zo veel minder Prv., aan te treffen, behaagde ons. Inianers, behalven de meerdere beknoptheid en handelbaarheid van liet groat 8vo. Formaat, met eene kleine Letter
gedrukt, zo dat i 4 Folio Bladzyden in i6 van dit Formaat begreepen worden, en geleverd voor den maati.. en
prys van twee Stuivers , daar zy in Folio op 5s Stuiver
komen te staan, moet uitlokken. — -- —
Zo verre hadden wy gefchreeven, by het doorbladeren
van het Eerfte Deel, of liever het Eerfie Deels Eerfie
tuk, wanneer wy , nevens onze Letteroefeningen , ontvingen een .Noodig . Berigt aan onze Landgenooten, tot
dit Werk betrekkelyk: waar uit wy zien, dat het Eerfda
Deel geheel is afgedrukt, en 719 bl., behalven de Tytels
en den Bladwyzer, beloopt.
Uit dit Berigt ontwaarden ivy, dat deeze Onderneeming den zo zeer gehoopten byval niet vondt; dat, niet
Bene ruime verzending , buiten de Stad-tegnfad
Dordrecht (waar meer dan 140 Exemplaaren gefleeten
worden) deeze Onderneeming byna Beene onderfleuning
kreeg.
De Uitgeevers merken op, dat misfchien zeker geval,
(waarfchynlyk de bepaaling om de Staatsftukken alleen
ter Lands Drukkerye te doen drukken,) waaruit men
geredeneerd kan hebben , dat het Werk geen voortgang
zou hebben , den byval der Landgenooten verhinderd
heeft. Dan, daar zy zich verzekerd houden, dat dit geval ,
redelykerwyze, geen hindernis aan dit Werk kan toebrengen, zyn zy rustig voortgegaan, en belooven, indien zy
meer onderfteunings ontmoeten , met verdubbelden yvea',
en den meesten fpoed, het Werk te zullen voortzetten.
Ten welken einde zy reeds het Derde Stuk des Eeroen
Deels verzonden hebben. Teffens bekend maakende, dat
zy onder het drukken van dit Berigt de Notulen ontvingen der Vergaderingen van i en 2 July: waar door zy in
fcaat gefield worden om het Werk tweeledig te agtervolgen,
en beflooten hebben Maandlyks een Stukje van de Maand
Maart en July te verzenden.
Wy hebben he.t dienftig gekeurd, dit onze Leezers hier
te herinneren, of het ook meer mogt uitwerken dan een
los Berigt , dat veeltyds tot andere einden gebezigd
wordt dan waartoe het gefchikt is. De Arbeid deezer Boekhandelaaren verdient alle aanmoediging.
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Rechten van den Mensch en Burger , door de Reprefentanten
van Holland vertoond, en de Pligten van 'den Mensch
en Burger, door een oprechten Patriot 'er tegen over geplaatst ; -met Aantekeningen by de Irerklaaring der Reprefentanten van Ho/land, van 31 ,ian. deezes Yaar s ,
en een Byvoegzel, wegens de aanjiaande Nadere Bepaaling der Rechten van den Mensch en Burger --- wegens den Eed op dezelve te doen, en xegens het Onder
dezelve op onze Academien. ï4/les ier 1'ere. en-wysvan
Behoeding van VRYIHEID , GELYKI-IEID en IJRO EDERSCHAP. Te linflerdani, by J. B. Elwe, 1795. In gr,
8vo. 3 2 bl.
,

elk een lange Tytel voor zo weinig Bladzyden !
van welken 'er nog io afgaan , aan een hoorbericht en eene Voorbehoecling hefeed. In de laattle doet
de Schryver zich eenigzins kennen; „ met," gelyk by
fchryft, „ vooraf rondborfiig te verklaaren , dat by een
oprechte Belyder en Voorflander is der GODLYKÉ N_A„ TUURRECEI2EN van den Mensch en Burger, en niet
,nu, maar een oud Voorftander_ daarvan is van vroe„ geren Datum. Hy was een der eerf'cen , en mis„ fchien wel destyds de eerfle, die reeds voor 14 jaaren
„ de pen voor zulke onvervreenidbaare Natuurrechten
„ betekenend voerde ; en die reeds in 1781, onder an,, deren, ronduit fchreef, en , byzonder ten aanzien van
„ de BURGERY van AMSTERDAM, daar lip aandrong, dat
„ het geheele Regeerweezen der Steden oorfprongiyk
aan derzelver Burgeryen en des gebeden Lands pan
„ het gantfche Volk toebehoort. Kort: dat het Nederlandfche Volk de origineele Souverain en Grondheer
„ van Nederland is. Met alle zyne vermogens heeft
„ by dit altyd beweerd. Wel duizend Pennen (om
„ zoo te fpreeken) heeft by ftomp ge fchreeven voor de.
Souveraimteit des Volks, als eene Leer, die alleen be„ lvysbaar , en welbegreepen oneindig heilzaamer is, dan
„ die andere, welke de Ariftokratie en het Despotis„ mus altyd misbruiken kunnen, en die zelfs enkel
,, daarom niet deugt, behalven dat zy onbetoogbaar is."
De Schryver, die met al deeze aanduiding ons nog
onbekend blyft, oordeelt, het van eene byzondere nut-.
tigheid te zyn voor een Volk, de Pligten eens naast de

Rech-
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Recjten geplaatst te leezen ; gelyk by ze hier voordraagt:

die fchryfwyze is by , naar zyne ver'.,laaring, „ verfchuldigd aan de eenvoudige Vinding van alles zo eens naast
elkander geplaatst te hebben." --- Eene vinding, die
by egter,, zo wy vertrouwen , zich niet aanmaatigt;
naardemaal dusdanige iegenover/'ellr;agen, in een kort begrip,
ons te meernraalen voor lange jaarcn voorkwamen, in
Werken zeker vóór deezes SeInryvers geboorte r,elchreeven. Wat hier van zy. Zie hier Leezers een voorbeeld
van ,s Schryvcrs fchikking en van z,. nc Aantekeningen.
„ Ieder moet ftem h bben
„ 't Is ieders Pligt in rie„ in de Wetgeevende Vergade. „ mcrtd /iel nevencue ande Recht
„ ring der geheele Maatfchap. „ te ontzeggen , het zy het in
„ py, het zy perfoonlyk, liet „ pei' on of door zyne Verte„ zy door eerie by hem mede „ genwoordigers , mede by hein
gekoozene Vertegenwoordi• „ verkooren, wil uitoefenen."
,, ging.''

Op deeze Afdeeling vinden wy de volgende Aantekening:
„ Wat de Soort en Wyze van Reprefentatie betreft, deeze
zyn veelerlei , en een byzonder Poinc van Staatsrege„ ling voor elk hyzonder Land; en de eenige zekere proef,
we/ic de belle is, is de Ondervinding (NB. Nugthans
,; is 'er Bene nien)re nimmer ge-praaifeerde zaak aan ge„ heel Europa te ontdekken , welke meest alle tot hier
„ toe onoplosbaare Bezwaaren tegen de meeste Staatsformen zou wegneemen, . . . Rae ! Rae ! w at is
„dat. . ?"
Dit leezende, herdagten wy aan 't geen wy bl. q. aantroffen: „ Wie licht heeft, dat by liet op tafel zette, al
„ ware het ook nog een zo klein kaarsje.
Hier fchynt
Oe Schryver ons toe onmiddelyk een Dompertje gereed
te hebben. Dit is meermaals zyn geval. En beantwoordt
zulk eene fchryfwyze althans in 't geheel niet aan het
laatste der drie Poinden, in 't fchryven, zyns oordeels,
in 't oog te houden ; ,,de Helderheid, Bepaaldheid en
„ juistheid der Uitdrukking." Hoedanigheden, zeer nood
hoogst te verlangen; doch die wy in dit-zakly,en
Boeksken niet aantroffen.
"-----

lie,

529

BEDENKT: fGEi^7a

Bedenkingen, van een tinaar Beminnaar van zyn raderland i*
over liet afvorderen van Schavergoeding , en andere Per
fonecle Vervolgingen, wegens voornaaalige niet Vader?and
,

fiche Grrdraagingen en Denkwys.

Wilt gy eene byzondere Godsdienfiige of Staatkundige
„ Party fterkte en duurzaamheid byzetten , zo firaf en
„ vervolg dezelve!" MotTEEQUIEU.

Te .4;nj7erda.n , by Saakes, en vsrders alom. In gra
Yvo. 16 bl.

e onbekende Schryvcr van dit kleine Stukje , die
zich verbergt onder de Letteren D. H. B. A. en,

D
blykens eene Aantekening aan den voet van bI. 8, een

Fries is , betuigt, in de Inleiding , dat de é`énige be
weegreden , die hem aanfpoordlc oni dceze Gedagten
zynen Landgenooten mede te deden, deeze was: „ dat
nimmer een welmeenend Vaderlander behoort ftil te
„ zwygen, wanneer by kan hoopen, door gegronde redentin, het neemen van maatregelen af te wenden, die„ by als zeer gevaarlyk voor het heil Van 't dierbaar
„ Vaderland betchouwt."
Zulke maatregelen zoeken, zyns oordeeis, vecle weigezinden te volgen, „ die, door onberedeneerde drift,
„ of aanhitzing van Intriganten, misleid , van alle de
„ Leden der oude Regeering eene Schavergoeding wil„ len afgevorderd hebben, wegens alle de byzondere Ver„ liezen en Mishandelingen , wcli,e een aantal Burgersy
als een toevallig of n.,tuurlyk gevolg der Revolutie
,,

„ van 1787, geleden hebben. —

Anderen gaan verder,

„ en willen alle de nadeelen, die wy, door den Oorlog
„ tegen de Erna/dien als anderzins, onder het voormaalig
,n Beftier geleden hebben, alleen door de Hoofden der
,, Oranjeparty doen boeten en draagen. — Voorts zyn
,, 'er veelen, die door willen dryven, dat men alle, of
„ ten minoen nest alle, Amptenaaren, die, ten tyde van

„ het Stadhouderlyk Bewind , den Stadhouder toege-

„ daan waren , thans van hunne Ampten moet ontzet„ ten, offchn .,n ook die Bedieningen geenen daadly=
„ ken invloed hebben op het Politiek Regeeringsbe„ flier"
,
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Naa aangeduid te hebben de mogelykheid, dat zuivere
Vaderlandsliefde , min dan wel ai d e Leweegreeenen
vats Eigenbaat ontleend , de oor pr )ng is van dien
yver, is by 'er verre af van allerl, dc bovengemeide
maatregelen wenfchen door te ,dreven, als eigen'^eLAg
zoekers aan te merken. 'Er zyn, zyns agtens- rhiaalenden; en voor deezen heeft hy zyn arbeid gef hikt.
Om zich fchootvry te fl<ellen voor de verdenking, als
of hy ten oogmerk zou hebben de Bc iryven der Leden
van het voorige Bef}uur te veel te verikhooneiu, at de
Schryver laat noodig, zyne Medeburgers, op het plegtigst,
te verzekeren, „ dat alleen waare zucht voor het heil
„ van zyn Vaderland hein by het op 't papier Yellen van
deeze Bedenkingen bezielde , en dat nimmer min zuivere
bedoelingen of partydige genegenheid voor Benige Le„ den van het oud Beftier, hem tot het zelve aanipooide
„ of koude aanfpooren, daar hy betuigt niet volfirekt nie„ mand van dezelve in eenige betrekking of relatie, boegenaamd ook, te ffaan, en veeleer door hunne voormaa„ lige handelwys, waar van ook zyne Familie in 't by„ zonder Bene zo gevoelige ondervinding hadde, tegen
„ hun perfooneel moest vooringenomen zyn."
Wy oordeelden het noodig, dit uit de Inleiding van dit
kleine Stukje aan te flippen, om den onbekenden Schryver in zyne Staatkundige hoedanigheden, volgens zyne
eigene opgave, te doen kennen.
Hy vangt zyn onderwerp aan met deeze betuiging: „ Hoe
„ zeer ik, dit betuige ik voor God en myn Vaderland, door
„ het vuurigst Patriotis*.ne en den onverzoenlyktlen haat te„ gen Arifiocratie bezield ben, moet ik egter de voorre„ melde en door veclen verlangde maatre elen volítrekt
„ afkeuren, voor eerst als niet uitvoerlylk, zonder dat 'er
,, eene groove onregtvaardigheid mede gepaard gaat, ver„ volgens als ten hoogten oniaatkundig , nadeelig aan de
algemeene belangen des. Lands, en rechtf'reeks ftrydig
„ met de bedoelingen onzer Revolutie."
Om dit , zyns oordeels, te betoogen , laat hy vooraf
'er niet het een en ander aan te merken zy-gan:,of
ter verontfchuldiging van veele thrafbaar fchynende oude
Regenten." In deeze Afdeeling merkt de Schryver,
met rede het woord 'eele gebezigd hebbende, op, welke
Perfoonen by voor waarlyk ftrafbaare houdt. --- „ i. Die
„ voornaamlyk bewerkt hebben de inroeping van een ge„ welddaadige Pruisfifche Magt om de Patriotfche zaak
te
Na„
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te verdelgen ; fchoon genoegzaam overtuigd van de
heillooze gevolgen , die deeze flap in alle gevallen
c. Die naderhand alleen
naa zich moest deepen,
uit principes van wraak- en vervolgzugt de Patriotten
„ gruwelyk mishandeld hebben. — 3. Die plunde.^, ringen moedwillig ongeflraft hebben laaten pasfeeren
„ of "er zelfs heimlyk de hand mede in hadden. -„ 4. 1)ie aan volkomen dievery van 's Lands fcliatten
„ zichzelven fchuldig maakten.' Zulke Booswigten wil
by niet verfchoonen ; hy keurt ze hoogst ftrafwaardig.
In de tweede plaats tragt by liet onflaatkundige en fcha=
delyke aan te wyzen in 't algemeen van alle Perfoonlyke
Vervolgingen.

En eindclyk te toonen, dat zomtyds wel het algemeen
belang vordert ook de flrafvaardige Perfoonen niet te
vervolgen.

-

Zyne bedenkingen draagt hy kort, klaar en kragtig ,
voor: men zou 'er de oplosfing eeniger Tegenbedenkingen,
die 'er met regt op gemaakt kunnen worden , en den
Schryver zeker niet ontvlooden , wel by verlangd heb
liet Stukje is leezenswaardig , en de Schryver-ben.
fineekt zyne Leezers ,, onpartydig zyne gronden te be„ oordeelen , daar naar te handelen, zo zy ze moten
gocJkeuren, of ze bondig te wederleggen, zo zy ze afkeuren." In 't laatfle geval betuigt hy zyne bercidvaardiglieid om van denkwyze in deezen te veranderen
deburJe Breeder/, b 11/oord roan r ync Bataaffth
e1 s, by /et naderen der iVationaale Conventie, over de
Pereisc/;tens in de Kiezers der Leden tot die Vergadering. Te Haar/em, by A. Loosjes Pz., 14 bl. in
gr. 8vo.
e ongenoemde Burger, die dit Broederlyk Voord, ter
op glen Tytel gemelde gelegenheid , en tot het daar
aangeduide einde, voert, fchryft, in het zeer korte Voorbeni gt:Dat liet mogelyk nut van dit Broederlyk Woord
hem deedt hefluiten, 't zelve in het tydflip, 't welk
, wy thans beleeven, liet licht te doen zien." -- „ Ik
„ weet ," voegt by 'er nevens, „ dolt over de f}offe ,
, waar van ik handel, veel breedvoeriger te icliryven
„zots
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„ zou zyn; doch ik geef liet alleen als eene loutere
Aanduiding , niet als eene uitgewerkte Verbande„ ling. In 't kort het is een Broede.rlyk Woord, waar
„ van de welmeenenheid , zo al niet de eenige , teri
minften zeker een der hoofdverdienren uitmaakt."
Een ryl vol leevens kenmerkt dit Stukje by uit
Woordvoerder tot zyne Bataaffche-teknhid.D
Medeburgers betoont zich een geflaagen vyand der „iriftocraaten. Hun gekenfchetst hebbende by den aan
vaart by voort : „ De Oppermagt van het-vang,
„ Volk zullen die trotíche bonzen belachen, tot dat de
„ fiddering voor deszelfs geducht vermogen hun hart
„ met Benen doodlyken fchrik flaat. Gelukkig, myne
Medeburgers! de fchitterende waterbel hunner trotsch„ beid , hoe gezwollen, hoe hoog gereezen , zal binnen
„ kort barflen - en het oogenblik der volkomen zegepraal
„ van 's Volks Oppermagt nadert. Laaten wy dan met
kloekmoedige bedaardheid , doch tevens met het
gloeiend vuur der Vryheid in onzen boezem , dit
„ oogenblik, dit £ewigtig oogenblik! niet als uitgelaaten
„ vrolyke kinderen verbeiden ; maar laaten ivy . den kor,, ten tusfchentyd, die 'Cr tusfchen de Telling des
„ Volks en de Verkiezing van de Leden der Bataaffche
Conventie verftryken moet, doorbrengen met om te
„ zien na Mannen , die in den volden zin ons verdienen te vertegenwoordigen , als Kiezers van de Leden
„ der Nationaale Conventie."
Het aanbelang deezer zaake aangeweezen , en zyne
Medeburgers gewaarfchuwd hebbende om uit eigen oogen
te zien, onderhoudt by zyne Broeders, niet over de
Perfoonen , maar over de Zedelykc Hoedanigheden, der
geenen, die Kiezers verdienen te zyn der Leden van de Nationaale Conventie; dewyl de Politike Hoedanigheden of
bekend zyn, of bekend zullen worden uit de daaromtrent
by de Oproeping vastgeftelde bepaalingen.
Het eerfle vereischte in een Kiezer is Goede Trouw, in
een zeer wydgefrrekten zin, hier ontvouwd. Wyders
moet een Kiezer niet alleen eerlykheid van hart, maar
ook gezond verfland en uitgefrekte kennis bezitten aan
de onderfcheidene Perfoonen van verdienften, die zich in
ons Vaderland bevinden. De rechtmaatigheid van dit
vereischte wordt bondig beweezen.
Gepast en treffend is daarop liet vermaan. „ Elk
?, Burger van Nederland bedenke, als by de pen opvat
„on
Nn a
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„ on1 den naam des Mans te fchryven, dien hy tot Kie-

„ zer benoemt. „ „ Ik ftaa gereed tot het pleg„ ,, tigst bedryf,, 't geen ooit een Burger van Nederland
„ „ te doen Raat. . . Ik zal den Wan benoemen aan
„ „ wien ik den gewigtigen post opdraag, om, zo hem
„ „ het Kiezerfchap te beurt valt, het zyne by te draa„ „ gen tot de keuze van Benen Afgevhardigden na de
Vergadering des Bataaffchen Volks, waar van het ge„ luk van dit geflacht , van het naageflacht, zal af„ „ hangen, waar van liet afhangen zal, of wy een volk,
„ een groot , een vry volk, blyven of liever worden
zullen, dat met eerbied en roem onder de volken der
„ „ aarde genoemd wordt. Weg dan alle eigenbaat,
„ „ weg alle begoochelende denkbeelden van uiterlyke,
van fchitterende grootheid. De Man , dien ik
benoem, zal een verftandig eerlyk Bataaf zyn
„ „ en ik zou my voor het Bataaffche Volk niet fchaamen,
„ „ al had ik den te kiezen Man tot een Lid der Na
-„tionale
Conventie benoemd!”"
Schoon , treffend fchoon, is de afbeelding van ecncn
echten Bataaffchen Volksvertegenwoordiger, in 't flot ten
toon gehangen. Doch dezelve moet gezien worden in dit
Werkje zelve , 't welk verdienften te over bezit, om,
in dit tydsgewrichte , van elk rechtfchaapen Vaderlander
geleezen en herleezen te worden , op dat hy wyslyk
handele in de groote zaak, het belang des Vaderlands.
.De Dtivaalingen van Mr. PITT's tegenwoordig Be/luu• als
veelvuldig, nieuw, gewigtig en gevaarlyk befchouwyel, door
een Schryver, die aan geen Buitenlandfche Hoven, of
binnenlandfche belangen, gehegt is. Veluti in Speculum.
Nair den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald.
Te Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon. In gr. 8vo.
93 bl.

E

enStukje onder deezen Tytel zal gereeden ingang
vinden by onze Vaderlanders , die zints lang den
Staatsdienaar PITT gehaat, en diens Naam niet alle ver foeijing by herhaalinge genoemd hebben. Tot aclttien
Hoofddwaaimgen worden hier die van Mr. PITT gebragt, en niet flegts genoemd, maar aangeweezen, en met
redenen aangedrongen. Zints den tyd der Uitgave in 't
Engelsch, dien wy niet net veeeten, doch zeker reeds
eeni-
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eenigen tyd verffreeken is, dewyl de Vertaaling in 't Jaar
1794 het licht zag , heeft by zeker Ichulden tot zyne
fclíuldeu toegedaan, en misschien zyne Dwaalingen ver
een L'ngelschman, en En--dubel.DSchryvis
geisch-, fchoon verre van PITT'a -gezind. Zyne wyze
van voordragt is niet altoos eveti duidelyk ; goed
te fchryven aan de verbaazend lange volzin--delsto
nen.
Reizen door Switferland, in een reeks van Brieven , gefchreeven
aan WILLIAM MELMOTIS , Schildkn. , door WILLIAM COPE , M. fl
Predikant te Betnerton ; Lid van de Keizerlyke Oeconomifche
iWaatfchappy te St. Petersburg, en van de Koninglyke Ika•
denzie der Wetenfchappen te Koppenhagen, benevens Kapellaan
van den Hertog van Marlborough. Naar het Engelsch. I Deel
2 Stuk. Te Utrecht, by B. Wild en J. Altheer, en te Rotterdam, by J. Meyer. In gr. 8vo. 23o bl.

Ty hebben, by de aankondiging van het eerfle Stuk (*),
W
genoeg van dit Werk in het algemeen gezegd, om den aart
van hetzelve aan onze Lezers kenbaar te maaken. Wy kunnen,
Bierhalven , thands terllond overgaan tot de opgave van data
hoofdinhoud der XVIII Brieven, die in dit tweede Stuk ver
en tot het mededeelen van Benige byzonderheden uit-vatzyn,
zommige van dezelven.
Byzonderheden
XX. De Stad en het Canton Solothurn.
Oude en Nieuwe Burgers.
van de Regeering.
Verga dering van de Rofengarten. De Rofengarten is de naam
van de algemeene vergadering van oude en nieuwe burgers ,
welken op St. jansdag tot de verkiezing of bevestiging van de
waardigheden van Amptman, Banneret, en Grand Saucier byeen komen. De naam Rofengarten, of Rofentuin, is ontleend of
van een bloemruiker, die ieder burger dan in zyn hand houdt,
en die voorheen uit roozen bellondt , of om dat deze vergade
ring gewoon was in de tuin van de Gordeliers byeen te komen, die gezegd wordt de Roozentuin genaamd te zyn geweest.
De Heer coxE befchryft deeze plechtigheid uitvoerig. Hy
geeft voorts in dezen brief, onder anderen , nog verflag van
de Boekery, te Solothurn, door den Abt EIERMAN opgerigt, en
van het Kabinet Mineraalen en Veriteeningen van den Raads.
heer WALLIER.
Aanmerkingen over het
XXI. Verbonden met Frankryk.
() Nieuwe 4igem. Vad. Letteroef• voor 1793. No 5,
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gaan in vreemden Krygsdienst. Een zeer interestante brief=
Na den inhoud der verfchillende verbonden der Zwitferfche
Cantons met Frankryk opgegeven te hebben , befchouwt de
Schryver de voor - en nadeelen, welken het leveren van zulk
een aantal inwoonders in vreemden Krygsdienst aan Zwitferland
verfchaft. Een oordeelkundig Lezer ziet hier ligtelyk , dat de
nadeelen oneindig meer zyn, dan de voordeelen, en dat deze
laattien zelfs voor het grootfte gedeelte gewaand zyn , en al.
leen door het vooroordeel als zodanige befchouwd kunnen
worden. Men wenscht dus dit Land geluk, met de terugontvangst der troupen, die het weleer aan Frankryk leverde: en
ttnen zbu het nog gelukkiger noemen,indien het ook van andere
Mogendheden zynel inwooners weder terug ontving , om
tot den bloei van hun eigen Vaderland te helpen medewerken.
Een korte brief, waarin met
XXII. Het Canton Zug.
een woord gefprooken wordt van het flagveld van Lappel ,
waar ZWINGLIUS fneuvelde; en van de menigte vrugtboomen,
die in Zwi.ferland overal aan de publieke wegen gevonden
worden : voorts wordt in denzelven verflag gegeven van de
Regeringsform van het kleine Canton Zag, en van, deszelfs
oude onderhoorigheid aan Oostenryk ; en eindelyk van een
Randbeeld, in de Kerk te Zug, van OSWALD , Koning van
Northumberland, den befchermheilig dezer plaats.
Het moXXIII. De Stad en her Canton van Lucerne.
del van den Generaal PFYFFFR. —. Op de reize van Zug na
Lucerne, die deels te fcheep , en deels te voet, verricht werdt,
wandelde de Schryver voorby eene kleine kapél, welke , by
Kuisnacht, aan WILLEM TEL toegewyd is, ter plaatze waar men
zegt , dat by den Oostenrykichen Landvoogd doorfchoot. —
Een merkwaardig berigt van den oorlog tegen LEOPOLD, Hertog van Oostenryk, aan wiens magt Lucerne zich onttrokken
hadt , in 1386 , een oorlog waar in AHOLD VAN WINIiE.LRIED
een bewonderenswaardig voorbeeld van dapperheid gaf, en waar
De regering
in l.GOPOLD met zyn ganfche leger fneuvelde.
Fabrieken, Koophandel,
van Lucerne is eerie Oligarchie.
De Schrvver vondt echter,
Geleerdheid, kwynen aldaar.
by zyn tweede verblyf aldaar , de wetenfchappen meer beoefend, en by maakt vooral met lof gewag van de verdien len
van den Heer BALTH.ISAR , in de gefchiedkunde van Zwitferland, en van de boekery van hem en zynen Zoon. -- De Generaal PFYFF!tR toonde an den Heer cox e zyne plaatzely!:.e afbeelding van de bergachtigfte uireeken van Zwitferland, welke de
oplettende befchouwing van een nieuwsgierig reiziger wel ver'
dient. Het is een modél in relief of verheven beeldwerk, en
dat geene, wat in 1776 voltooid was, bevatte omtrent zesti g
vierkante mylen van de Cantons Lucerne, Zug Bern, Un ,
Schweitz, en Underwalden. Het modél is twaalf voet lang, en
ne.
-
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#legen en een half breed. Onze Reiziger geeft van dit zeldzaam kunsttluk eene uitvoerige hefchryving. --- Voorts bevat
deze brief nog eene aanmerkelyke byzonderheid van den berg
,Flatus, by Lucerne; en ook eenige melding van het verdichtzeltjen aangaande den Romeinfchen Landvoogd PONTIIS YILAz, S, het welk uit de verbastering van den eigenlyken naam
dezes bergs asons pileatus in pilatus oorfpronglyk is.
Zoflingen.
liet
XXIV. De valley van Entlibuch.
Yaarlykfche viering der vermaarde
meir van Sempach.
Na eene korte befchryving der gezegde oorden,
Vcld/lag.
en vermelding van eenige hoofdbyzonderheden uit derzelver
gefchiedenis , befchryft de reiziger het vieren van de gedachtenis dier Veldflag , die by de Stad Sempach , 9 July 1386 voor viel, en die de Vryheid der Zwitfers grondvestte. Voorts bevat deze brief nog de befchryving van eene zonderlinge ge.
woonte, die by de boeren van Entliluch, by het eindigen
der Vastenavonds • vermaaklykheden, plaats heeft , en die bier
met de Fescesi nina licentia onder de Romeinfche boeren , waar
van HonATivs melding maakt, vergeleken wordt.
Gerifàu.
Schweitz.
XXV. Het neeir van Lucern
..-- Oor fprong ran het Swi:Jersck Bondgenootfchap.. WIL..
Te S tveitz is nog eene vollediAltdorf.
LEnr TEL.
ge verzameling der gedenkpenningen van den beroemden HET
LINGER waar van DR MaCHIL afbeeldingen in het licht ge Schoone befchryving van de prachtige gegeven heeft.
zichten by het weir van Uri, aan welks overzyde eene kapél is,
ter eere van w.LLEM TEL opgerigt , en wel op dezelfde
plaats , waar hy, zoo als gezegd wordt, uit de boot fprong,
waarmede by gevangen na Kusfnacht overgevoerd werdt.
By deze gelegenheid (preekt de Schryver van een boekje. vóór
weinige jaaren te Bern uitgegeven, waar in men de gefchiedenis van WILLRM TEE. in twyfel hadt durven trekken , en het
welk te Uri, uit patriotfchen yver, openlyk verbrand was. —
Te Fluellen nam onze Reiziger waar, dat in die flreekea de
Aanleidetide oorzaak van
kruisboog nog in gebruik was.
Merkwaar_
de vermaarde omwenteling van 13 jan. 1308.
dig weigerend andwoord , dat het Bondgenootfchap aan den
Abt RAYNAL gaf, op , zyn verzoek, om voor de Richters dezer omwenteling , .e Grutli , een gedenkteken te mogen oprigten. — Opfchrift van het gedenkteken, dat de Abt , na dez,
weigering , op een eiland in de Wald(aetter Zee oprigten liet.
Oorfprong vain de benaaming Schweitzerland, Zwitferland.
DoOorlogen der Zwitfers met de Oostenrykers.
mocratifche regerings - vorm in Uri en Schweitz. Vaderlands - liefde en gefireugheid van zeden in deze Cantons.
Sarne.
SaxeXXVI. Het Canton Underwalden.
1i. --- Grafplaats en Charauer van NICOLAAS DE FLUE reen
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kluizenaar , wiens graf, door de Roomschgezinde Zwitfers,
nog met godsdien(Iigen eerbied bezocht wordt , en die in de
daad een alleruitmunrendst man was, die aan zyn Vaderland de
grootfle dientien bewezen liadt , eer hy in zyne kluis ging;
die verlicht genoeg Was, ons die zelfde kluis weder te verlaaten , en in de wereld te verfichynen , toen hy zyn vaderla d
in 't gevaar zag ; en die zynen God vereerde , door aan dat
vade.land den vrede en de eendragc weder te f•henken , op
het oogenblik , dat een burgeruyke oorlog dreigde uit te bar
tien). Stmrntz. Engelberg. Reine over de Suren
Alpen naar Altdorf. In het Canton Underwalden kan
ieder mansperfoon , op den ouderdom van dertig jaaren, zyn
item tot veyl'praak of veroordeeling van een' misdaadiger geven.
Zonderling tooifel der vrouwen te Stantz. Op de
reize van Stantz naar Engellerg, reedt onze reiziger langs, een
weg , die ter zyde van eerre diepe teilte heen loopt , door
bo„fchen die voor de Zon ondoordringbaar zyn , en langs de
flroomende Aa , die haar bruisfchend fchui^n in een (leenen
kanaal ontlast, en Bene agtereenvolgende reeks van watervallen
vormt. Hy befchryft dit tooneel regt levendig , en by erin vert zich daar by niet ongepast aan de volgende fchoone regels
uit eene Ode van GRAY:

Per invias rupes, fera per jrtga,
Clivosque pr^eruptos, Jhnantes
Inter aquas, ncmoruiiaque nol em.
CharacBibliotheek der Abtdye van den Engelberg.
De Berg Titlis, de hoog
ter en) gezag van den Abt.
lie berg in deeze llreeken.
Uitvoerig verhaal van een
tocht derwaards door den Heer FREYGReBF-ND.
Dr.
Duivelsbrug.
XXV1I. De vallei Schoellenen.
De vallei en berg S. Gothard.
Oor•
vallei Urferen.
Klagt over de bedriegfprong van de Teuno en de Reus.
lykheid der herbergiers , en de moeilykheid , om paarden te
Doordringende koude , in het
bekomen in Zwitferland.
midden van den zomer, in de vallei van S. Cothard.
Waarnemingen van de
hoogte van den S. Cot/rardsberg.
luchtsgefteldheid aldaar, enz.
Oar/prong van
XXVIII. Reize over den Tsberg Furca.
Oorfprong van den Rhyn.
ale Rhone.
Oorfprong van de Aar.
XXIX. De berg Grimfel.
De Chamois of wilde Geit. Wy kunnen niet nalaaten uit
dezen brief de volgende aanmerking over te nemen , die de
Schryver maakt by gelegenheid , dat hy de reis verhaalt, die
by deedt na den top van den Grimfel , één van die dipen ,
welken het WalliJerl and van hit Canton Bern affcheiden.
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^, Wy dcotreisden , zegt l y , de onderfcheidene graaden van
het groeijend ryk : in de vallei en het benneden(le gedeelte
van de bergen vonden wy koorn en vrugtare weilanden ;
vervolgens bosfchen van lorken- en ry i -b lomen; daar na kort
gras , benevens onderfchei acne i tien van kruid n lat een
uitgelezen weide voor het vee oplevert ; hier op volgden
de veelvuldige geflachten va het tens, het íleen- leverkruid,
en eindelyk barre rotfee vn fueeuw. Het zou van belang
zyn om eerie fchaal vat net gr,>eijend ryk zaamen te liellen of ton mintien uit te denken , volgends het denkbeeld
van een Fransc, Schryver, die voorondertielt, dat groote kou.
de en hitte even fchadelyk zyn. De kruinen van deze hooge bergen zyn woest, en brengen geene parten voort; en
op zekere hoogte wil niet anders dan het mos en het heenleverkruid groeijen : juist ziet men dezelfde uitwerkt len in
lugtflreeken alwaar de hitte onverdraagelyk is ; want in de brandende woestyn van 4If-ia worden ook geene andere voort
waargenomen. Dus zoude het mos en het fteen--brengzls
leverkruid . welke de koude beter dan eenige andere planten
kunnen verdraagen , de eerde graad van eene fchaal uitmaa.
ken , die ingerigt was om te bepaalen , in hoe ver de groeijing
niet de gehieldheid van den damprin, overeenkomt. De
zelfde geflagtei onder de plantgewasfen , die de hitte beter dan een ander foort kunnen verdraagen , zouden de

laatste graad op de bovengemelde fchaal kunnen uitmaa ken. Dus zouden de twee uitterflens op deze nog uit
uit te vindene fchaal onverwacht by elkander kamen." — In
denzelfden brief gewaagt de Schryver van een' gekookte marinot, die hem in zekere herberg werdt voorgezet, en die by
met finaak nuttigde;
van de kristalmynen en ryke goud aderen in deze bergen;
maar vooral moeten wy hier
nog opgeven de byzonderheden, die wy in dezen brief van
den Chamois of wilden Geit vermeld vinden: „ De Chamois is
zeer vreesachtig, en bygevolg ook zeer waakzaam. 7_y gaan
gewoonlyk in kudden van twintig of dertig by den ander, en,
terwyl zy graazen , wordt .een van dezelven op eene nabuurige hoogte als fchildwagt uitgezet , en ieder quartier uurs
door een ander afgelost. De fchildwagt ziet met groote zorgvuldigheid en opmerkzaamheid ginds en herwaards. en, by het_minlie gevaar, waarfchuwt by de kudden door een fchel gefchreeuw;
en aanllonds begeeft zich de geheele troep op de vlugt, vol.
gende de een den ander. De Cliamais graast op onderfcheidene foorten van kruiden, en byzonder op het Lichen Rangi.
ferinus, of het voor de Rendieren gefchikte steen - leverkruid,
het welk daar in zulk eene groote menigte gevonden word,
dat 'er op veele plaatfen de kruinen en zyden der bergen als
mede bedekt zyn.

Ten einde hun geliefkoosd voedzel des

Winters te kunnen bekomen, krabben zy even als de Rendieren
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ren de fneeuw met de voorpoot om; fomtyds dezelve mee
hunnen adem ontdooijende , om die te gemaklyker los te maa ken. Doch wanneer zy, het zy door de diepte of de hardheid van de fneeuw , niet tot op het lever,{ruid of mos kun
doordringen, eeten zy de jonge uitfpruitzels van de pyn--ne
en mastboomen. In den Zomer zyn ze van een geelachtig bruin,
en wit onder de keel, het hair is kort en glad: in den Winter
groeit hetzelve lang en dik, even als van een Beer, en het
welk al derzelver fraaiheid beneemt. Somtyds, doch echter
zeer zeldzaam, heeft men 'er gevonden die gefpikkeld of van
gemengelde couleuren waren ; onlangs is op den Engelberg
een Chamois gefchooten , dat geheel wit was; en het is onze
hetzelve zyn couleur aan ouderdom dan wel aan toe--ker,of
valligheid verfchuldigd was. Lrnw£vs heeft de Ciamois on•
der het geflagt der Geiten gerangfchikt , met de benaaming van
Rupicapra of Berg -geit; zyne bekendheid met de Rhee -bok
of Gazella was te gering, om een geflagt van Gazellen te kunnen vormen , het welk PALLAS eerst daarttelde, en waar toe
by te recht dit Dier gebragt heeft. Het voorbeeld van PALLAS is door PENNArT, en volgende Natuurkundige Befchryvers
van de Dieren, nagevolgd. Dir Dier is aanmerkenswaardig om
zyne vlugheid in het zwerven over de fleile rotzen , en in het
fpringen over de diep:ens. Zyn vleesch is zeer lekker, en
de huid wordt voor ruim elf guldens Holland.ch ver'
kocht."
XXX. Palley van de Aar. — Het land van Hasli. ---lVleyringen.
Tobt over den
XXXI. De Valley van de Reichenbach.
De Valley en Ysbergen van Grindelwald. Scheidec.
Deze brief bevat eene zeer fchoone befchryviug van de waterval van de Reichenbach, die wy zeer gaarne aan onze Lezers zoude mededeelen, maar zy is te uitvoerig, en dit uit
ook reeds zoo uitgebreid, dat wy ons in het ver.-trekzlis
volg bekorten moeten. Niet ver van den Ysberg van
Grindelwald, groeijen de pyn - willigen - esfen- en eikenboomen ,
en komen tot den hoogstmooglyken trap: en in de nabyheid der
zoomen van het ys plukte onze Reiziger Aardbeziën en wilde
Kersten, ook werd by Hazelnooten, Berberisfen, en Moerbezii;nboomen gewaar. De Valley van Grindelwald is zeer vrucht.
baar; brengt in grooten overvloed Gerst, Rogge, Hooi, Hennip en Vrugtboomen voort , en voed meer dan soon ftuk&
groot Vee.
XXXII. Valley en Tsbergen van Laurerbrunnen.
Water'al van den Staubbaeh.
X:XXlll. Meiren van Thun en Brientz. — Reize over den
berg Gemmi. Baden van Leuk. Van deze hee :e baden zegt de Schryver : „ Zo veel als ik oordeelen
ui; her been my omtrent derzelver warmte , ontbinding,

REIZEN DOOR SWITSERLAND.

539

tfifdg, de wyze van derzelver gebruik, en vermogen om
de jigt verkouwdheden , ver(Ioppingen , en huid-ontfteekin
ren te geneezen , medegedeeld heeft, Ichynen zy veel overeeriknmst met die van Bath ie hebben. Hier zyn een aantal bron.
nen van onderlcheide warmte en foorten: volgens de naauw•
keurigfle waarnemhigen, door den Heer WYTTENBACH gemaakt
(laat de Kwik in de Thermometer va,, FHRENHa1T , wanneer
die in de voornaaamile bron gelloken wordt, op 115, en
in die , welke by de brug over de Dala heen vloeit s
op 1 20 0.

De CarXXXIVT. liet Gemeenebest van her WaIlifer(and.
De Stad Sion.
Martigny. —
diraal sCi-HtNNER.

De Stad Sion was voorheen de hoofdplaats
S. Maurice.
Martigny is , volgens Oudheidkenners,,
van de 5eduni.
De oude naam van S. Maurice is
her ouiie Otloduruw.
4gaunum ---- + 1p den wég van Marti ny naar S. Mduriee.
kwam onze Reiziger by de Plsfc Lathe, een beroemden Wad
terval, welken hy befchryft. Onder de hyvoe.gzelen van
den Vertaaler, die menigvuldig, en• dikwyls zeer merkwaardig
zyn, vindt men op dezen brief aangetekend, dat then, in de.
ilreeken omtrent Sion, de am/ant vindt, waar uit men, na ze•
kere bewerking , onbrandbaar linzen vervaardigen kan , dat
den zelfden raam draagt.
Over de Keelgezwellen'
XXXV. l'an het Walliferland.
In het b-gin van dezen brief noemt de.
en Zinneloosheid.
Schryver de Zwitfers, met uitzondering echter der Inwoo.
nors van WT'aliiferland , eene zeer verlichte Natie. Die lot
wordt hun door anderen geweigerd, en, volgens onze berig reti , met meerder refit.
Het geen onze Reiziger over de
keel- of kropgezwellen , en de zinneloosheid , die in Walllfër/and zoo gemeen zyn, fchryft, is ten uiter(ten merkwaardig.
Fly meent , en , zoo het ons voorkomt , op vry beflisfende
gronden , dat men de oirzaak dezer ongemakken te zoeken
heeft in de bronnen, die het water aan de Inboorlingen verfchaffen, welken van een kalkachtige Itof doordrongen zyn,
die in Zwitferland tuf genaamd wordt (*), zynde de Tophun
glareofo , argillaceus polymorphus vati LINNIEOS. fly fpreekt
voort het verhaal van anderen tegen, die melden, dat de taboorlingen deze gezwellen als fchoonheden befchouwen. By
het gemeen vondt hy in de daad, het gevoelen, dat die zin neloozen gezegenden des hemels zyn, zielen van God, en zonder
zonde, voorzeker gelukkig in een toekomtligen haat, en een
zeker zoort van Godsdieníiigen eerbied waardig. doch de voor
-

,

naa( 1 ) fly ons rok t,,'fteen, toffere , en dufl1e<ra r enaamd a zie RI•L., t>;
6Jn!;u^^di. en ,lebbenme.'de wuu_<t verbasterd in duiffleen.
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raame lieden fpraken dit gevoelen tegen als valsch en belach•
lyk . (hi. 434.
XXXVI. Reize over Tete Noire. Col de Baime.
Mont Wane. Deszelfs verbaazende hoogte: een zeer
merk aardige brief, aan welks einde de Lezer , die over dit
onderwerp meer begeert , verzonden wordt naar TREMBLEY's
4nalyfe d'experiences fur la Hefure des Hautures, in SAUSSURE'S
Poyages da,,s les 4lpes, Vol. II, p. 616. Hen , die dit fchoo•
ne Werk niet bezitten , en , over dezen vermaarden berg,
meer verlangen te weeten, verzenden wy na de Uittrekzels,
die wy uit de Reizen van sevssuI u, in ons D7engelwerk, één
en andermaal gegeeven hebben (*).
XXXVII. Tsberg van Bosfon. Montanvert. Toga
over de Tsvalleyen.
Wy hoopen van het eerfte Stuk van het tweede Deel dezes Werks , dat ook reeds het licht ziet, eerlang verflag te

doen.

(•) Zie Reistocht op Ment -bl me , door den Heir snassuWE ; Nieuwe 48gem. Vadert. Letteroef• . Iti Deel, bi. 115 : en Waarneeminijen , op den
top van Now blanc , geduai door denzelfden: aldaar, bl. 2ig. — Zie verder eene f3efchryving dec Gezigten van den Berg Blanc, enz. in de Reize
na de Tsbergen van Savoye, enz., door M. TH. BovxttIT. By den Drukker
deezes, j. YNTEMA, uitgegeeven, in gr. 8vo. Met Plaatera.

See/berg

of de dwaalende Wysgeer: door den
Lodewyk van
Vrybeer VAN KNIGGE. Eerjie Deel. Afet Plaaten. Te Haarlem, by F. Bohn, 1795. In gr. Svc. Bekalven 't Voorwerk,
$58 bl.
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e Schryver telt, in zyn Voorbericht, agt• hoofdzaaken op ,
die zyne bedoelingen in dit Werk bevatten , doch die te
lang zyn om hier te kunnen geplaatst worden , weshalven wy
den Leezer derwaarts moeten verzenden. Het Boek zelf behelst
veele zedekundige waarheden, die in welgefchetile Charaaers,
of niet onaangenaame Verhaalen, worden voorgedraagen , en allen
ontleend zyn van zeer veele mgelyke gevallen in het menfchelyk leven; in de opgave van welken de Schryver niet alleen
geraadpleegd heeft met de voorbeelden van anderen, die zyn
merschRundig oog van tyd tot tyd ontdekt heeft, maar zelfs,
't geen meer klemt, (volgends zyne eigene betuiging in bet
Voorbericht) met het zamenweefzel an zyne eigene bevindingen
en heer fchende driften, de Gefchiedenis van zyn eigen, menig
Het Werk verdient alzo-malopretdvfgba,hr.
geene geringe plaats onder de zedekundige en leerzaame Roman'.
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LETTER- OEFENINGEN.
De Leer der Godlyke IZoorzienigheid , en de Foortrefdyk
beid eva Voordeelen van het Christendom., in Leerredenen
voorgedraagen door K. F. WEIDENBACH ry Leeraar pari
het .Euangelie; In twee Deelen. fie /Imfierdam , bj
W. Holtrop , r795. in gr. 8vo, á47 en 174 bi,
oflyk, en , indien zy naar den eisch der zaake worden volvoerd, hoogstbelan ryk en nuttig, zyii a11ó
poogingen , aangewend om den zwakken fterveling te
overtuigen van de waarheid eener albeftuurendé Voor
om de zwaarigheden , welke deswégen in-zienghd,
zyn verfland of gemoed zomtyds opryzen , uit den steg
te ruimen. De leert tog wegens een . allesgadeflaaná
toezigt van een wys, goed en ntagtig, Weezen; is niet
flegts de grondIlag van alten Godsdienst in 't algenieen;
maar ook de hoofdbron van meenig Bene vertroostinge q
welke dé Meiisch onmisbaar behoeft, onder de veelvuldige onaangenaame ontmoetingen en lotgevallen, aan welke by blootftaat, in deezen fland der onvolkómerheid.
Zy, die hun vertand misbruiken, om het denkbeeld
aangaande het onmerkbaar verkende GodsbCfluiir onde
de menfchen te vernietigen of te verzwakken; hoe hoog zy
ook opzien tegen zich zelven, als veelichters en vernufte.
tingen: den naam niet ilegts van vyandfcliap tegen den Maan
ker des Heelals, maar ook dien van vyandfchap tegen de
Menfchén, mag hunne dus genaamde Wysbegeerte
draagera. Dat de zulken een blik van veragtinge uitfchieteh op den verflandigen Christen- Leeraar; . dat zy
de pylen van fpotternye en fchimpfcheuten, op hem af
zenden: indien gy cene lyn van vergelykrnge trekt, tus^
fchen de uitwerkzels , welke de wederzydfèhe Leérbég rappen voort te brengen uit hunnen aart berekend zyn9
tvie zal dan niet aan den Euangclieprediker boven den
Wysgeer , door een misbruik diens naams dus gèheeten , den voorrang van heeler harte moeten toewyzen?
Op deezen inval wierden wy geleid by het doorleezert
val#
®o'
LETT . 1795 . NO. f;.

L

*

K. F. WEIDENBACH
541van de thans aangekondigde Leerredenen. Dc Burger
W.rIDENBACH , met oordeel gebruik hebbende gemaakt
van de uittfaande Schriften over het belangryk onder
heeft zich, by het Godsdienstlievend Publiek ,-werp,
verdienstlyk gemaakt, door het byeenzamelen der voor
bedenkingen , welke, ter ftaavinge van de Leere-namfte
der Voorzienigheid, gemeenlyk worden aangevoerd; als
mede om de zwaarigheden, welke decze waarheid druk
zo niet geheel uit den weg te ruimen, althans te-ken,
doen zien , dat ze , om het geloof in de Voorzienigheid
als cone ydele verbeelding te doen voorkoomen , vrugtloos worden aangevoerd. Zie hier Bene algemeene opgave van 's Mans wyze van uitvoeren en behandelen.
In de eerfle Leerrede het denkbeeld eener Godlyke
Voorzienigheid en Regeeringe ontvouwd, en deszelfs gegrondheid gelaafd hebbende , overweegt en wederlegt
hy, in de twee volgende Leerredenen, de tc enwe,pin ren
daar tegen, uit de Zinlyke Natuur ontleend. Dit zelfde
gefchiect , in dc vierde Leerrede, aangaande de Regeering
van God over dc redelyke Weczens', de Menfclien. Aan
de befchouwiiig dier zelfde hoogc Regeering over de Zo'
den der Men/then, wydt by de vyfde en zesde Leerrede.
Het befaamd bezwaar, raakende het dikmaals onevenredig
lot der goeden en der kwaaden , houdt den Leerair
onledig , in de drie eerfa Leerredenen des tweeden
Deels ; handelende by vooreerst over de Godlyke Voor
't Evenwigt der goeden tegen-zicn5hedRgr
de kwaaden ; om vervolgens liet verfchynzel te vereffenen , voorgedraagen in den Gelukifaat der Godloozen ,
en het Ongeluk der Vroomen. Met twee Leerredenen ,
over de Voordcelen en Voortrefj elykheid van he Christendom, wordt het Werk beflooten.
Daar liet onderwerp , hier behandeld, van wegen deszelfs alles te boven gaande aangelegenheid , van vroeg
af, duizenden pennen heeft bezig gehouden , kan men, in
deeze Leerredenen , niets nieuws verwagten. De groote
zaak was, dat, uit de voorhanden zynde , de meest voldoende bewyzen gekoozen , en deeze in een naar de gemeene vatbaarheid berekend licht wierden voorgedraagen,
Zo in keuze, als voordragt en uitvoering, is WEIDENBACtniet kwalyk geslaagd. Zyn tlyl, doorgaans klaar en befchaafd, neemt, by wylen, eene hoogex vlugt, inzonderheid, 't geen tog het oogmerk en de uitwerking van alle
Leerredenen behoort te weezen , wanneer hy, meer op
zet-
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zettelyk, tot het hart der toehoorderen zyne rede wendt,
out in hetzelve eer_ vuur van waare Godsvrugt te doen
ontbranden,
Laatei wynu, uit den ruimen voorraad, ginds en elders
Benige íiaalen ten toon hangen. Handelende over de
zwiarigheden, welke Gods Voorzienigheid over de Menfchen
drukken, voert WEIDENBACH, onder anderen, aan, de onkujide en verkeerdheden, die op aarde heerlchen , en de
rampen, .welke zy fiaaren lhewooneren berokkenen. Ter
wegneemznge van deeze bedenking, oppert hy ook de
volgende Stelling: Oniveetendlzeid en dwaaling zyn natuur=
tyke gevolgen van. roze bepaaldheid en tegenavoordigen toe/land. Op de volgende wyze wordt deeze Stelling hier ontwlkkeld: „ In het onoverzienlyk ryk der veelvuldige Schepfelen, welke de hoogst goedertieren Vader in den hemel
tot het leeven en tot geluk riep, noesten ook zulken
„ weezen als wy zyn; Schepfelen, die ten aanzien van hun
„ lighaam en. hunnen geest. bepaald, die aan de onwee„ tendheid . en dwaaling onderworpen , die echter ook
„ voor wysheid, deugd , hooger volkomenheid en geluk„ zaligheid vatbaar, zyn ; die daartoe door eene reeks
„ van lotgevallen en veranderingen gevormd en opgeleid
,, moeten worden. Juist dit nu, liet welk ons voor vol
gelukzaligheid vatbaar maakt, dat maakt-,koinehd
ons ook voor onweetendheid en dwaaling vatbaar. De
„ dieren kunnen geene dsvaaze , doch ook geene wyze
„ keus doen, niet zondigen, doch ook niet vroom leeven,
„ geen kwaad., doch ook geen goed doen, niet deugd„ zaan, doch ook niet ondeugend zyn; zy kunnen zich
„ niet verlaagen , doch zich ook niet tot hooger dingen
„ verheffen. De mensch kan beide doen, en juist hier„ in beftaat de grootfie voorrang, dien hy boven de once.
„ delyke dieren heeft. De dwaaling verondertfelt even
„ zo wel , als de kennis der waarheid, vetfland ; de
„ dwaaze zo wel als de wyze keus , overleg en vrye
„ werkzaamheid , de kwaade zo wel als de goede daad ,
„ kracht en aanwending van vermogen, en de laagfle
zinnelyke begeerte zo wel , als de edelfile , zuivert}e
„ liefde, een itreeven naar uitbreiding van den kring onzer
„ werkingen , en naar hooger volkomenheid. Waar het
„ Bene , de kennis der waarheid, de wyze keus, de goede daad, de edele zuivere liefde, by zulke bepaalde.
Schepfelen, als wy zyn, plaats vindt, daar moet ook
„ het andere , de dwaaling, de dwaaze keus, de kwaade
Oo^
, daaw,

544

I. F. WEYDENBACU

„ daad, de laage begeerte plaats kunnen vinden. Zal de
mensch, by zyne bepaalde denkenskracht, over waar
„ heid en dwaaling, over fchyn en wezen nadenken, en
,, het eene van het andere onderíèheiden dan moet hy
, ook beide met elkanderen verwisfelen , en dwaaling
„ voor waarheid, fchyn voor wezen kunnen neemen. Zal
hy tusfchen het goede en het kwaade eene keus doen,
, en beiden met zynen tegenwoordigen en toekoomenden
toehand vergelyken; dan moet het ook mogelyk zyn,
daar by zich niet alles . op eenmaal en niet alles in
hetzelfde licht kan voortellen, dat hy in deeze keus
mistast, en dikwyls het kwaade boven het goede, en
het betere boven het beste voortrekt. Zal hy voor de
5) liefde, zonder welke geene gelukzaligheid voor hem
zyn kan o vatbaar weezen , zo kan het by zyn bepaald
vermogen, om zich iets voorteftellen , en by de
fterkfte indrukken , welke de uiterlyke dingen op ons
maaken, niet wel misfen, dat by deze liefde niet altyd
op de waardigste , dat by die dikwyls op onwaardige,
kleine en laage dingen vestigt,
„ Derhalveir (vervolgt try) is de vraag , waarom God
onweetendheid; dwaaling , dwaasheid in de waereld en
onder de menfchen heeft toegelaaten, in den grond
het zelfde, wat de vraag is; waarom heeft God menfchen, en niet, in derzelver plaats, andere Scheptèlen
voordgebragt ? Of, waarom beffaan en leeven wy ,
daar wy ook niet aanwezig zyn en niet leeven konden? Zo lang echter aanwezig te zyn en te leeven
eenigen voorrang boven dood en vernietiging hebben,
zo lang zal zich toch geen verffandig mensch over zyn
aanwezen beklaagen ; en zo lang ons leeven ons voor
eenen trap van gelukzaligheid vatbaar maakt , zo lang
zie
ik ook niet , waarom men de goedheid des Schep
99
zou, dat hy ons niet voor nog hon--persbfchuldign
99
ger gelukzaligheid vatbaar maakt, voor welke wezeps
an andere ióort vatbaar zyn."
Tot naderen aandrang van het boventaande, oppert en
ontvouwt WEIDENBACH eene andere Stelling, volgens welke
in het Koningryk van God, in zyne zedelyke heerfchappye,
voorhanden zyn alle middelen, die de menfchcn opleiden en
vormen, die de omveetendheid en de dwvaalinghaare kracht heneemen, en den mensch tot hooter wysheid en gelukzaligheid
leiden kunnen. „ Zouden wy het eenigzins ontkennen ,"
merkt by hieromtrent, onder anderen, aan, ,, dat wy inzone
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, zonderheid in omflandigheden en in landen leeven, in
welken weetenfchappen en kunften bloeijen, in welken
wysheid en deugd geíchat en geeerd worden, en dat
ons inzonderheid het licht van eenen heiligen Godsdienst
„ beflraalt , die ons ook geen eenig middel noch weg
„ tot hooger volmaaktheid en gelukzaligheid laat ontbree„ ken? En als wy, (dus gaat hy voort,) het is fchan„ delyk te zeggen , zo veele nienfchen zien, die liever
„ met hunne dwaalingen en dwaasheden oud worden,
, dan dat zy hechts eenmaal hun oog op het hooge doel„ einde der waarheid zouden vestigen; zó veele menfchen,
„ die zich liever, g ailtiche dagen en jaarei lang, met de
nietswaardigge dingen bezig houden , dan dat zy de
„ lesfen tot hunne eigene gelukzaligheid bevatten en ter
„ harte neemen zouden ; zo vele menichen , de daar,, door in eenen eeuwigen nacht van onweetendheid, dwaaling en dwaasheid wandelen , en eindelyk ongelukkig
worden, --- wien zullen wy dan befchuldigen ? De
Voorzienigheid van eenen wyzen en goedertieren God,
of zyne ondankbaare en laaghartige 5chepfelen ?. Zal
men ook eenen wyzen , goeden , eenen tederen en
liefderyl}en Vader veroordeelen , als zyne ( ndank„ biare en wederfpannige kinderen zyne vermaaningen
en voorfchriften tot deugd en geluk niet volgen , of
zal hy daarom ophouden in onze ooggin wys en goed
te zyn ?"
Leezens- en naadenkenswaardig zyn verfcheiden aan
Leerrede, in welke onze Schryver zich-merking,d
voorstelt, de Godlyke Voorzienigheid te handhaaven, niet
een betoog, zo niet van het Over-, althans van het Evenwigt der goeden tegen de kwaaden. Misfchien befchouwt
hy hier, by wylen, de irtenfchen uit een al te gunflig oogpunt, en hunne uitwendig goede hoedanigheden in een te
voordeelig licht, Nogthans zyn dusdanige befchouwingen
altoos aangenaamer voor een wnenschlievend, welgeplaatst
hat, dan die akelige a nenfchenhaatende fchrikheelden ,
die de zedelyke waereld vertoonen als een modderpoel
van de uilfte zonden,. uit welken, even als een komeet
aan den ftarrenlheniel, een goed karakter, als een zeldzaam verfchynzel, flegts nu en dan ten voor.l*chyn treedt.
Ons beftek verbiedt de ontleding van dat Vertoog; de
aandagtige leezing daar van, gelyk inderdaad van deezen
gelieelen bondel van Leerredenen, willen wy onzen Lee.
zeren ten ernftigften aanpryzen.
g
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Gro; dbeginzelen der Zedeiy e Llletenfchnplpen , door JAMES BEATTIE, LL. D. Hoogleeraar in de Z'edelyke
Wysgeerte en Redenkunde in Man/did l - College, te
Aberdeen. Met &yvoegzels vermeerderd door J. F. EEN
, Hoogleeraar in de Wiskunde. Tweede Deel.-NERT
Uit het Engelsch. Te Utrecht, by W. van Yzerworst,
1 794• In br. 8vo, 522 bl.
edekunde, Huishoudkunde en Staatkunde zyn de belang
onderwerpen van het Tweede Deel des fraai ge.-ryke
fehrecvenen Werks van den beroemden BEATTIE ; van
welks beloop en behandelinge wy, reeds oenigen tyd geleeden , een goedkeurend en aanpryzend verflag gedaan
hebben. Wilden wy alles , wat Hwy, in dit Deel, overneemenswaardig alten , mededeelen , ons verflag zouden
WY tot Bene onevenredige wydloopi beid doen uitclyen.
Zie hier den hoofdinhoud, nevens eenige trekken, ginds
en elders opgezameld. De Zcde r';zde beflaat hier de
eerftc plaats. Nea eene uitvoerige ontvouwing van de
a atuur der Deugd, niet eenige tusfclxnbeiden gevlogtene
crnen,cle Acm:acrkaregen, fpreekt BEATTIE, afzonderlyk,
over de Godsvrugt, of de pligten jegens God; over Maat
deugd, cif de pligten der menfchen onderIin;-fehaplyk
en over de pligten, die de mensch aan zich zelven verfchuldigd is. De Af:eeling, loopende over de natuur derDeugd,
behelst ee n reeks van befchouwingen , inderdaad niet
nieuw in haare fbort , maar die zelf cie geoeffendften ,
in dit vak der Wysbegeerte, zich met genoegen zullen
herinneren, voor zo veel zy de onveranderlyke waarde
en verpligting der Deugd in eon helder licht plaatzen, en
in dezelve met kragt van redeneeringe wordt te keer gegaan, al wat , op d roggronden , dezelve als willekeurig
zou willen doen voorkoomen. Diet naame is de Schryver zeer ernftig omtrent de kragt en het gezag van het
Geweeten, en het gezag der voorfchriften , de zedelyke
handelingen der meníchen betreffende, welke daaruit kunnen worden afgeleid. Om hetwelk boven alle tegen
te Hellen, by zich verledigt, om de bedenkingen,-fprak
welke door zommigen , om de kragt van het Geweeten
te verzwakken , worden aangevoerd, opzettelyk te keer
te gaan. „ Het is geen bewys (fchryft hy, onder ande,. ren)
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yen) tegen de leere, die wy hier beweeren , dat het
Geweeten, zoo wel als de Rede, een natuurlyk vermogen is, den mensch door zynen Schepper ingeplant, dat,
„ waar de voorwerpen van pligt onbekend zyn, of waar
misvattingen de overhand hebben omtrent derzelver
„ natuur, de menfchen ook moeten onderhevig zyn, om
„ hunnen pligt jegens deeze voorwerpen verkeerd te bevat„ ten." Om dit op te helderen, bedient zich BEATTIE van
het volgende voorbeeld : „ De voorwerpen van pligt
zyn, de Godheid, onze medefchepzels, en wy zelven.
,; Geef aan een redelyk wezen rechte denkbeelden van
„ deze voorwerpen , en zyn zedelyk vermogen zal hem
niet toelaaten onkundig te zyn van zynen pligt omtrent
„ dezelven. Overtuig hem, by voorbeeld, coat God oneindig wys, magtlg, goed, en heilig , de bron van geluk, en het oorfpronglylk beeld der volmaaktheid is;
en by kan niet misfee, te crke;enen (het zy zyne prak„ tyk daar al of niet mede overeenfemme) dat liet zyn
pligt is, een zoo groot en heerlyk Wezen lief te heb, ben, te vreezen, en te gehoorzamen. Leer hem, integendeel, (dus vervolgt hy) dat 'er veele Goden zyu,
fominigen eigenzinnig en dwaas, anderen een weinig
verftandiger• ; fon:mi ;eu zoo zwak en ondeugend als
menfchen ; geen één van hun vry van onvolmaaktheden; en niet weinigen zeer ongebonden van gedrag: en
„ gy zult hein dezelfde ongerymde denkbeelden doen
„ hebben, die de gemeene man onder de Grieken eertyds
„ had.t, van de pligten, die de menfchen aan deze Go„ den verièhuldigd zyn. Is, dit nu (vraagt hy) verdor„ taakt door een bederf van het Geweeten , of door een
geheel gebrek van dit vermogen ? Is het niet oor„ fpronglyk uit eene kennis, die door verkeerde voor„ f}elimg en onkunde bedorven is ?"
Op eenti juiste ontvouwing der pligten, voortvloeiende
uit 's menfchen betrekking tot God , tot zenen naasten
en zich zelven , Jaat BEATTIE volgen eene Verhandeling
over cie Huishoudkunde; i n welke hy cie menfchen befchouwt in Benen meer bepaalden kring, dan dien der
algemeens Maatfchappye , te weeten , als leden van een
Kuisgezin, als zynde de grondflag van alle Burgerlyke
Maatfchappyen , en hetwelk de drie betrekkingen bevat,
van Man en Vrouw, Ouders en Kinderen, Heer en Bedienden. Daar de pligten, welke uit deeze onderfclleidene betrekkingen voortvloeien , over 't algemeen genoeg
beO0 4
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bekend zyn, agt by het noodeloos, met Bene byzondelre
optelling daar van zyne Leezers bezig te houden. Vane
bier dat hy zich inzonderheid bepaalt by Benige Vraagen
welke omtrent dezelve kunnen geopperd worden, Dus
b, v. handelende over de Opvoeding , oppert by de
vraag, o een openbaar School, dan ot het byzonder onderwys in huis, te verkiezen zy. Aan beiden kent hy
voor- en nadeelen toe, „ In de openbaare fchool," zegt
hy , „ zyn beter gelegenheden , om hebbelykheden van
, werkzaamheid te verkrygen, een vry en manlyk gedrag,
met wereldkennis , en kennis van de menschlyke na, tuur, zoo wel als om belangryke verbintenisfen aan te
haan niet goede kennisfen en vrienden. Doch (voegt by
„ er nevens) in de huislyke opvoeding, kan men meer
,, zedigheid ent fclhuldeloosheid , f'ipter eerlykheid van
,y beginzelen, minder verzoekingen tot ongeregeldheid ,
,, en minder vrees voor ílecht gezelfchap verwachten."
Niet ongenegen, intusfchen, fchynt hy, cm beide wyzen
van Opvoedinge zamen te voegen. „ Misschien (fchryft
, hy) indien deze beide foorten bap ondcrwys verëenig4
werden; indien zy, die op een openbaar school gaan .^
ook geciuurig onder liet oog van een oplettend ouder
of voogd waren , liet welk maar al te weinig kan
, plaats hebben , kon men de tegenwerping tegen deze
kweekfchoolen voor een gedeelte beantwoorden, lidaar,
,, (voegt by 'er nevens) zonder zoodanig byzonder opzicht
íchynen groote fchoolen, byzonder in groote Beden, ten
„ uitertlen gevaarlyk te zyn." Leezenswaardig , zyn de
bedenkingen , welke sEATT1E omtrent de Slaavcrny aanvoert. De Vriend van Vryheid en Gelykheid fpreekt bier
eerie taal, welke tot in de piterfte fchuilhoeken uit hun
vastigheid oproept tenen iegelyk, welke, met woorden-ne
of met dalden , den Slaavenhandel verdeedigt. Gaarne
wilden wy 't eery en ander overneemen ; doch de aaneenikhakeling van 's 10jans redenbeleid beneemt ons daartoe
de gelegenheid, Gelik in veele andere opzigten., dus
moeten wy ook in dit, den Leezer na het Werk zelve
,,

'WtiVZet"i.

'In de Afdceling, handelertde over de Staatkunde, fpreekt
riEATTIE, in de eerfle plaats, over de algemeens natuur
der Wet ; nn^vouvvende , wat tot eenc Wet vereischt
words, de Verdeehing in Godlyke en Menschlyke Wet..
ten , en de on lericheiden Poorten der laatstgenoemden.
Uitvoerig 3k reekt by over het zegt van eigendom, en
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de wyze, op welke hetzelve wordt verkreegen. De
geweone Vraagflukken, by de Schryvers over het Na
geopperd, worden hier kort en zaaklyk behan--taureg
c^eld. Als een kort begrip dier weetenfchap mag deeze
Verhandeling worden aangemerkt. Daar de Schryver
zyne stellingen, meermaalen , op Groot - Br•ittannic toepast , hadden wy wel gewenscht, dat de Hoog!. HENNERa• , ingevolge der aankondiginge op den titel , By
voeg zeis beloovende , ook hier de Leezers , in hunne
billyke verwagting , niet hadt te leur gefield. Aan leiding in overvloed zou de Profesfor daar toe gevonden hebben, Enkele praal, en een Boekverkoopers loop,
je, om het Werk dies te beter aan den man te helpen,
i s thans de uitlokkende belofte.
Aan alle het bovengemelde hegt BEATTIE zyne befchouwingen over den Oorfprong en de Natuur der Bur-•.
gerlyke Regeeringe , in derzelver onderfcheidene gedaanten van Democratie en 4,'ijlocratie, Despotismus en
]lfonarchie ; befluitende alles met eene fchets van de
Britfclie Conítitutie, welke hy befchouwt als „ de fraai.
fie, de ingewikkeldfte, en de uitmuntendite, vorm vary
menschlyke S.taatkunde , die ooit in de wereld ver
Dit zeg ik, (voegt 'er BEATTIE nevens)-„ichens.
,, niet uit eenti blinde partydigheid voor dezelve, welke
,; echter in een Britseh onderdaan veríchoonlyk zou kun
tien zyn ; snaar dit alles wordt door de kundigíle-„
Vreemdelingen erkend. 't Is zoo, (vervolgt hy) weinige Vreemdelingen kennen ze , maar die ze kennen, bewonderen ze eenpaarig. Dat zy volmaakt is,
„ zal ik niet beweeren ; ik ken geen werk van men„ fchen, dat volmaakt is. Maar haarti onvolmaaktheden,
zvn weinig, en min drukkend, dan de misnoegden,
„ oproerigen en inbeeldigen, genegen zyn, om te geloo„ ven ; en hunne aangehaalde kwaade gevolgen zullen.,
„ voor eenen eerlyken en verftandigen waarneemer,,
meer fchynen te bethaan in de verbeelding van dei*
„ befchouwer, dan wel in de daad en wezenlyk."
't Lust ons, naa deeze algemeene aankondigingen, den
Leezer onder het oog te brengen , zommigen Van BEATTIE'S aanmerkingen over. de Democratie of Volksregee-•
ring , de toepasfing en naauwkeurigheid van welke wy
aan ieders oordeel onderwerpen. Onnoodig agten wy
-
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trekzels, den flaat van ons Land, en den tyd, in wel
dit ferryven, in aanmerking genomen zynde. -kenwy
„ De grondvesting van eene zuivere Democratie is Bene
gelyke verdeelins van eigendomtinen en bezittingen,
byzo =_ader van eigendommen van land, onder de bur{r ers; dat is, onder alle die geenen, welke als leden
91 b
„ van liet Gemeeneest 'er invloed op hebben. Dit zal aan
ieder burger eene gelyke maate van magt, en gevolg„ lyk van gewigt in de regeering geven , het zy on„ midlyk door hem zelven, of midlyk door zyne vertegenwoordigers vry gekozen Alle dc burgers moeten, om
„ dezelfde reden, aangemerkt worden, als gelyk in rang;
„ want eertitels boezemen trotsheid in, beveelen eerbied ,
en prikkelen de eerzucht aan; en ftrekken, by gevolg,
om de Democratifclhe gelykheid te vernielen . Men„ fchen, die dus ten aanzien van rykdom en Rand op
„ gelyken voet (taan, verbeelden zich algemeen veel van
hunne gelykheid; en zyn onwillig om eenige meerder„ heid in hunnen naasten te erkennen; en indien zy te„ vees, met hunnen hoogen geest van onafhanglykhcid,
maatig, zuinig en beminnaars van hun arbeid en van
hun Vaderland zyn, kan de Democratie, ééns gevestigd, eenigen tyd blyven flaan. Maar, indien 'er eeooe
„ begeerte naar rykdom of meerderheid ontftaat, zal de
ongelykheid dra verf^hynen ; fommigen willen meer
bezitten, en meer uitmunten dan anderen, en hebben
eene verhevener ziel; en de één zoo wel als de andere
„ zal aan zyne nakomelingen een deel van zyn eigen
geest achterlaaten : zoo dat hy, wiens Vader eerzuchtig
en voorfpoedig was, denzelfden hoogviiegenden aart zal
„ aankleeven ; en zy , wier Voorouders zich nooit uit de
„ laagheid konden opbeuren, zullen de uitzichten van
„ hunnen ftand volgen , welken het hun toefchynt, dat
zy onmooglyk voor eenen beteren kunnen verwisfelen.
„ Ook zullen gunf'cige voorvallen, verhevener deugd, en
„ hooger bekwaamheden, alle famenfpannen, om fommige
byzondere perfoonen te vel heffen; en tegengeflelde om,, f}andigheden, om andere neder te drukken. Hier door
„ moeten fommigen grooter magt verkrygen, dan zy hebben moesten ; hetwelk de andere noodzaaklyk zal be„ rooven van een gedeelte van die magt, daar zy recht op
hadden. En zal dus de Democratie zich allengskens ont„ binden in Ariftocratie; en deze, door eene gelyke, door-
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gaans onvernrydelyke ,verbastering, in Oligarchie; welke
waarfchvnlyk zal eindigen in Despotisme."
Elders ichryft BEATTIE aldus : „ Dewyl de burgers
97 (in eene Democratie) gelyk zyn in andere opzichten,
„ moeten zy ook hier in gelyk zyn, dat ieder een, die
„ zulk een vertrouwen waardig lchynt , een kans kan
„ hebben , om op zyne beurt een Regeeringsperfoon te
„ zyn: en de tyd van zoodanige Regeeringsperloonen moet
„ kort wezen. Want indien de publieke ampten door
„ één deel der burgers wordt genaast , met uitfluiting
der overigen, neemt de gelykheid een einde, en de
Staat wordt Ariftocratisch: en indien eenig burger te
lang in zyn ampt blyft, zal by te veel afhangelingen,
;, en, gevolglyk , te veel magt, krygen." Om liet regt van
deeze algemeene aanfpraak der burgeren op liet bewind,
wil BEATTIE dat alle burgers de zelfde opvoeding ontvangen ; naardien verfchillende plans van onderwys ver
geest en bekwaamheid zuilen voort -fchilendva
welken einde de Opvoeding aan de zorge van-breng;t
het openbaar befl-uur zou moeten worden opgedraagen.
Zie hier nog des Schryvers gedagten over de natuur en
liet gros2&'egi7a, el der Democratie , ten befuite van ons
verflag; het plaatzen derzelven, hoewel eenigzins uitvoerig, zal veelen onzer Leezeren niet onaangenaam weezen.
; In de Democratie is het Volk Souverain, om dat zy
,, hunne eigene Wetten maaken, en hunne eigene Regen, ten verkiezen; maar ook zyn zy onderdaanen, om dat
„ zy aan de Wetten en Overheden moeten gehoorzaamen,
,, die zy zelven gemaakt hebben. Zy oefenen hunne Sou„ verainiteit door middel van ftemgeving , van welke
ftemmen de meerderheid, ot eene bepaalde evenr ,, heid, grooter dan de meerderheid , by voorbeeld twee
„ derden of drie vierden , ondertiteld moet worden, de
„ wil van het geheel te zyn. Derhalven zyn 'er in deze
Regeeringsvorm Wetten natig ter regeling der flemge„ ving ; en het getal der stemgerechtigden of burgers
moet bepaald en bekend zyn; anderzins konden lieden
„ i}emmen , die dit recht niet hadden ; en het zou on„ mooglyk zyn , om te weten, hoe veele (temmen eene
„ meerderheid uitmaakten.
„ In eenen kleinen Staat kan het Volk gefchikt zyn,
„ om Wetten te maaken; om dat het naauwlyks onbekend
kan zyn met zyn eigen belang: dus ook om Overheden
„ te verkiezen ; om dat het karakter van eiken burger
be
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bekend is. Maar, zelfs in eenen kleinen Staat kan het.
Volk de Wetten niet ten uitvoer brengen, of over de i
„ zelven deliberecren of redeneeren in eene algemene
Vergadering ; om dat zy al te talryk zyn , en ieder
„ mensch zyn eigene wyze van denken heeft. Daar is
„ derhalven in deeze Regeeringsvorm een Senaat nodig,
om over 's Lands zaaken te delibereeren, en die voor te
bereiden voor de Volksvergadering, en Overheden, ons,
„ de Wetten ten uit,;oer te leggen , die door liet Volk
moeten verkozen worden.
„ In het maaken der Wetten, en verkiezen der Over„ heden, moeten de burgers hunne ftem geven , terwyl
zy op eenige openbaare plaats vergaderd zyn. Zy kun, nen niet altyd vergaderen; het welk aan alle byzondere
bezigheden een einde zou maakgin: nogthans ondergaan
de noodzaaklykheden der Regeering Bene geduurige
99
veriindering ; en Bene Wet, die verleden jaar niet no„ dig was, kan dit jaar noodzaaklyk worden; fomtyds.
„ is het ook voegzaam, dat men de proef van eerre Wet
neemt , eer zy volíl:rekt vastgefteld wordt. D:e Senaat
„ dient derhalven de magt te hebben, om voor 's hands
„ befluiten te maaken; welke echter geene Wetten moeten wezen , voor dat zy door het Volk bekrachtigcj
59 zyn„ Om de flemmen te regelen, moet het Volk, indien
„ het heel talryk is, in klasfèn of wyken verdeeld wor„ den; elke klasfe behoort ééne fiem., of een zeker getal
hemmen, in de Volksvergadering te hebben. Indien
„ 'er, in het maaken van deze verdeelmg, meer acht ge„ slagen wordt op den rykdom en rang der byzondere.
perfonen, dan op derzelver getal, -- zal de Regeerings.
„ vorm Arittocratisch wezen; dat is, de ryker foort zal
„ op de Voiksvergadering eenen grooten invloed hebben,
„ en het armer Poort weinig of geen'. Tot het houder,
„ van deze Vergaderingen, moet eene zekere plaats door
de Wet bepaald zyn, en zekere Overheid aangefteld,
om hen faam te roepen; en liet moet voor geene wet„ telyke Vergadering gehouden worden, ten zy zy wet„ telyk belegd, en in eetre wettelyke plaats, en met de
„ wettelyke formaliteiten gehouden is. Anderzins konden
verfcheiden lichoamen Volks in verfcheiden plaatzen
byëenkomen , elk zichzelven de Volksvergadering noe,
,., men, en zich het recht van Wetgeving aanmaatigen,
r7 waardoor onbeitaanbaare en flrydige Wetten gemaakt %
„ en
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en eene algemeene verwarring zou veroorzaakt worg
q, den:
„ De i'emnien kunnen opeiilyk of in 't geheim gege, ven worden ; op de eerlte wyze is de wil van tien
f}emgever bekend, maar op de laatfte blyft die bedekt.
;, Openbaare ftemmen kunnen aan dezen of geenera invloed
,, onderhevig zyn ; by voorbeeld, wanneef iemand onge„ negen is, om door zyne fteln eenen perfbon misnoegen
;, te gevent dien hy fchroomt te niishaagen. Evenwel in
„ veele gevallen, by voorbeeld, in 't geval van afgevaardig, den, die voor hunne lastgevers handelen daar de lástge;, vers behoorden te weten, hoe zich de gelastigden gedraa.„ gen hebben , zouden geheime Remmen gevaarlyk we, zen t om welke reden, in ons (Engelsch) Parlement, in
;, alle (lukken de Wetgeving betref ende dc (temmen openlyk gegeven worden, zoo dat de gehele Natie weet,
, of kan weten , wat elk lid voor of tegen getemd
, heeft. Wanneer de verkiezing tot ampten door het lot
, bepaald wordt , wordt niemand benadeeld , doch dan
;, wordt 'er tevens al te veel overgelaaten aan liet geen wy
; het geval noemen; ten zy 'er niemand als médeditiger tot
het Ambt wordt toegelaaten, dan lieden van beproefde
bekwaamheid; die in ftaat zyn, om Voor hun gedrag te
verantwoorden. En dit was te ^lihenen het geval, in
de verkiezing van fommige hooge Ambtenaaren."

Leerreden over de Gelykheid der Men/dien volgens de Leer
der H. Schrift, en byzonder van het Evangelie. Door
FREERK HOEKSTRA , .Leeraar der Doopsgezinden ic
Harlingen. Te Harlingen, by V. van der Plaats, r795,
In gr. 8ve, 26 bl.
' jar is," fchryft de Burger r-iOEKSTItA, in zyn Voorj^ berigt, „ eene zoo groote overeenkomst tusfchen
het hedendaagsch ftelzel van der menfchen Gelykheiel, en
, de beginzelen van onzen Godsdienst, dat het vooroordeel
;, tegen beiden , mïsfchien, met geen beter gevol g aang etast zal kunnen worden ; dan door middel van
s, die Vereeniging." Voor de keuze zyns onderwerps
voert zyn Eerw., tiaar ons inzien niet 't onregt, de vol-

y;

gende bedenking aan: „Aan den eenen kant, (zegt hy,)
„ zal de leer der Gelykheid, thans in ons Vaderland openlyk beleeden wordende, des te fterker klemmen by
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„ den Bybelvriend, naarnmaate by ontdekt dat dezelve
„ tevens Kaaren grondflag heeft in dat boek , het welk
„ hem zoo heilig is. Aan den anderen kant zal, om die
zelfde rede, de yverige Voorftander ,- der burgérlyke
„ Vryheid, op Gelykheiii, gegrond, den Godsdienst be, fchouwen m,t minder onverfchilligheid of met meer„ der hoogagting. En ziet daar (_befluit by) in
welke opzichten ik my verbeelde dat myne Prcek ,
zoo fchriftuurlyk als zy is, nog al eenig nut zou kun
doen."
-„ne
Verkoozen hebbende, het vermaard onderwerp in Gene;
Leerrede te behandelen , heeft de Opfleller, naar 't ons
voorkomt, zyne taak vey wel uitgevoerd. Misfchien zou
by, naar het oordeel van zommigen, het waare en eigen
denkbeeld van Gelykheid een weinig naatnvkeuriger-lyke
hebben kunnen ontwikkelen, to n rigt van de zulken zyner
hoordoren of leezeren, welke met dit, onderwerp minder
gemeenzaam bekend zyn. Dit , egter, belet niet ; dat
de zodanigen, welke zyne aanhaalingen, en daar op ge
gevolgtrekkingen , onpartydig-bouwdernig,f
nagaan, overtuigd, of in hunne meerong zullen versterkt
worden, dat zo wel de doorgaande leere des 0. en des
N. Verbonds, als in 't byzonder ook, cie prediking des
Z ligmaakers, deeze waarheid onderstelt of staaft , „ dat
„ Deugd alleen de onderscheidene waarde of verdienflelyk„ heid der menfcben bepaalt; dat zy allen onder dezelfde
„ verpligting van verantwoordelykheid liggen , en de wet
„ van i} ralfen en beloonen voor allen dezelfde is, zonder
„ aanzien van perfoon."

Kerklyke Redenvoering , gedaan in Bene der aanzienlyk€
Nederland/die Steden, op den Nov. 1794, door een'
Patriot. Te Groningen, by P. Doekema, en Amflerdam, by A. B. Saakes, 17,5. In gr. 8vo, 14 bl.
an het hoofd deezer Redevoeringe, ftaat , dat zy te
is uitgefproken , en aan den voet des
Voorberichts de Signature B. Dit zou ons den Schryver, met eenigen grond, kunnen doen gisfen. Den tya,
in welken deeze Redevoering is uitgefproken, in aanmerking zynde genomen, zyn zekerlyk de woorden, welke
de Leeraar tot een text voorlas, zeer aanmerkelyk ; 't
wa-
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waren de twee laatffe Verzen uit het Boek van zEDoch de bewerking en overbrenging van dezelve
heeft aan onze verwagting niet beantwoord. Stoute Voor
aangaande het lot van Nederland, van deszclfs-fpclinge,
toenmaalige Regenten, en van veelti verdrukte, uitgeweekene of gebannene Burgers , verbeeldden wy ons , in de
Toepasfing, te zullen aantreffen. Niets van dit alles. Ali
leenlyk troost by zyne toehoorders niet de aanmerking,
dat de Oorlog, op de eene of andere wyze, voor Nederland
eene gelukkige uitkomst zal voortbrengen. Wy zien
geene reden voor de uitgave deezer Rcdevoeringe , als
die , behalven Gene vry goede uitbreiding van den Text,
niets weezenlyks behelst.
rxANJA.

Redevoering, gehouden door den Burger JAN TEN BRINK,
in tegenwoordigheid van den Provifionelen Raad en e'e
Gemeente van Leyden, in de Pieters Kerk, aldaar, op
den XVII 7isny MDCCXCV, het Eerie laar der Ba
Te Leyden, by Herdingh en du Mor-tazijJcbePryhd.
tier, 1795. In br. 8vo, 4o bl.
-

ader een reeks van Kerkelvke Redevoeringen , ter
eere en ter bemoediginge *der herstelde Vryheid,
O
ginds en elders uitgefproken, was deeze, wy weeten niet

door wat toeval, onzer opmerkinge ontglipt, hoewel zy,
zo zeer als eenig ander dier Opfiellen, onze aankondiging
hadt verdiend. Stelt de Burger TEN BRINK in onze
vermelding eenig belang , hy gelieve dit verzuim in
den besten plooi te fchikken. Indien de Redenaar niet
het vermogen van opftellen dat van uitvoeringe 'zamenpaare, waar over wy, als hem in perfoon niet kennende,
niet kunnen oordeelen, moet zync Redevoering eene verwonderlyke en zeer heilzaams uitwerking gedaan hebben.
Zaaken en ftyl toonen, dat hy, althans van die zyde, de
Man was, aan.' wien men dit werk mogt toevertrouwen.
Leevendig fchetst hy, in zyne Vooraffpraak, de rampzalige gevolgen Eler Dwingelandye, en ontvouwt daar naa
de pligten, welke de Vryheid gebiedt, ter bevorderen ge
van het byzonder en algemeen belang. De wyze alleen is
hry, en alle dwazen zyn Haven; onder de ontwikkeling
van deeze dus genaamde wonderfprcuk bevat TEN BRINK
't geen hy, by de ftaatelyke gelegenheid, der Leydenfkhe
Gemeente oordeelde te moeten voordraagen. Ook zonder
cp-
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ropzigt tot de aanleidende omftandigheden zyner Í? edèvCit^
ringe, zyn verscheiden aanmerkingen der overweeginge
dubbel waardig, en dulden eene algemeere tocpasling;

Kort Begrip der Natuurlyke Ilistorie; wet h'fbeeldi1?gcn; vr•
ti attesade de , Befchryving der Zoogénde Dieren. .Lei f e c^z
Ttiveede Siukjens. Te Leyden, by Honkoop cî du Mortier e
In 8vo, 96 bl.
ene zeer pryslyke onderneeming , welke' alle aanmoedig
ging verdient. Omtrent het oogmerk van dit Werk zegt
de kundige Opfteller, in zyne Inleiding: „ De beíchryA
vingen der natuurlyke voortbrengzelen zyn doorgaans zoo
omflagtig, zoo naauwkeurig, in zulke groote boeken ver•
fpreid; dat jonge leezers, als gy zyt , daarin ras verdriet
zouden krygen , niet omdat de zaaken als zaaken niet
goed 9 aangenaam en nuttig zyn , maar omdat zy, riet
voor jonge lieden ingerigt zynde , niet eenvoudig genoeg
voorgefleld zyn, dat zy die begrypen kunnen 4 vermits
daartoe nog andere kundigheden vereischt worden 4 die
longe lieden nog niet hebben. Om nu zulke jonge lieden, die gaerne ook iets van die voorwerpen zouden wil =
len weeten, gelegenheid te geeven hunne weetlust daar
te voldoen, heb ik ondernomen de Natuurlyké-omtren
Historie van een gedeelte dier voorwerpen opzetlyk voor
hun te belchryven ; zoodanig , dat die befchryving naar
hunne Vatbaarheid gefchikt zy, en zy alles begrypen zul
als zy flegts aandagtig leezen." Volgends dit-len,
plan heeft dan ook de Schryver deze verkorte Natuurlyice Historie ontworpen , en de twee eeríle Stukjens , die
wy thands voor ons hebben , geeven eene zeer gunflige
proeve van het wél flaagen zyner onderneemmg. D
belangrykfte en meest weetenswaardige zaaken, omtrent
den aart en de eigenfchappen der Natuurlyke voortbreng
zels, heeft de Optieher, uit DE JUFFON en anderen der voor
naamtie Schryveren, met veel oordeel en kicschheid, opgc
zameld, niet zelden met eigen aanmerkingen voorzien, en
op eenti zo klaare en naar de vatbaarheid zyner jonge
I,eezeren gepaste wyze voorgedraagen, dat dit Werkje daar-.door by uitbek gefchikt is om hen op eene aangesnaame esa
onderhoudende manier met de eerie beginzelen der Na
bekend te maaken.
-turlykeGfchidns
Deze twee eertle Stukjens behandelen de Natuurlyke

E
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Historie der Dieren in 't gt-meen, en die der Zoogende in t
byzonder. — De Menscli. De vierhandige lieren. De Aapen
in 't algemeen. De gioote Orang-Octang. De kleine OrangOetang. De groote langgeannde Aap. De Baviaan. De
Hondskop, Marmon, ofMandril1. Dc ivlandereoe: be Meer
kat meiden langen neus. De Leeuwenfraayt, Malbroek. De
fchoone groene Meekat, Callitriche. De fchoone roodti
Meerkat, Patas. De Boschduivel , óf Beëlzebub. , De
Vosfenflaart, Sakkawinkee, Saki. PIet geftreept Meerkatjen. De Loeris, of Traaglooper . De Inkhoorn - Aap;
de M Coco. De wollige Mococo, de Mongoz. De Vari;
De vliegende Kat van Ternate.
De A£beeldingen waarin meest alle de befclireven Dieren voorkomen, zyn zeer net en zindelyk uitgevoerd, en
grootendeels naar die van den Heerti DE BUFFON gevolgti. Wy hoopen, dat deze nuttige arbeid fpoedig
rnag worden voortgezet, en kunnen niet denken , dat dezelve, door gebrek van aftrek, zou afgebroken moeten

^vordeh;
Vieulve Geographic , of 1ardryksbefchrvving ; door den
Heer A; F. 13USCIING; L) der H. Ggdgeleerd/lekt' en
T ysbegeerte, e'; z. te verlyn. Uit het Hoogduiitsehi ver
niet des Schryvers fchriftivk medegedeelde her--láad,èn
meerderingen verrykt. Zesde Deel, behelzende . America,
Te Haarlem, by F. Bohn, z 94. Behalven het Voorwerk ^
154 bl. in gr. 8vo.
Het zelfde Werk onder deezen Tytel
4ardrykskundige Befchryving en Gefchiedenis van America.
De hereenigde Staat en van Noord- 14,nerica, by.zo, drr
New -Hampshire, door C. D. EBELING , .Hoogleeraar iii
de Gefchiedkunde en Griekfche `aal aan hét Gymnafium
te IHámburg. Vermeerderd en 'verbeterd net aànmerkelyke I3yvoegzels, door den 1lutheur medegedeeld. Uit
het Hoogduitsch vertaald, doór YSBRAND VAN riAMBLS4
VELD . Eerfle Deel.
y deeie twee Tytels , geschikt om het Werk , welkt
aatívang wy thans aankundigen , teil Vervolge te
doen dienen , of op zich zelven staande te nemen; vinden wy nog een derden váor den nieuwen, met K attc i
,
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vermeerderden, Druk van BUSCHING's Geographic, door de
Boekhandelaars GARTMAN, VERMANDLL en SMIT, in den
Jaarti 1790, in 't licht gezonden. Zo dat men zich dit
Werk naar welgevallen konne aanfchaflen. Wy ver
dit , om misverftand en twyfel , wegens deeze-meldn
Twee- of Drievoudige Benoeming, te voorkomen.
BvsCHING's Geogrtiphie, welke zints lang de goedkeu
algemeen wegdroeg, is door dien arbeidzaamen-ringvy
Aardrykskundigen niet voltooid. Hoogklimmende jaaren
deeden hem dien wyduitgeftrekten arbeid flanken; doch
hy liet het lot deezes Werks niet aan het flingerend geval
over. De Hoogleeraar SPRENGEL nam op zich A/ , de
Hoogt. HARTMAN flfrica, uit te werken, en de Hooul.
EBELING verbondt zich tot de Befchryving van 1m irrc.
Hy oordeelt, in zyne Voorreden , zich verpligt, den
Leezeren rekenfchap te geeven, waarom het zo laat het.
licht ziet , en vervolgens het een en ander te zeggen
wegens zyn Plan en deszelfs uitvoering. Wy mo..
gen, by de eerfle aankondiging eens Werks , 't geen , naar
allen fchyn, vry uitgebreid zal worden, niet in gebreke
blyven, van het hoofdzaaklyke, des betreffende, over te
neemen, en, zeer verkort, de rekenfchap, die de Hoogleeraar oordeelt zynen Leezeren verfchuldigd te weezen
te plaatzen.
Reeds in den Jaare 1776, liet de Heer EBELING eene
nankundiging doen van eene .)3e rchryving der Engel jchc
holkplentingen in 11n2erica. Hy floeg de handen ernftig
aan 't werk , fchoon fchaars van hulpmiddelen voorzien,
en deeze nog grootendeels gebrekkig. Met die Befchryving was by byna geheel gereed, wanneer verfcheide
Sclhryvers hem voorkwamen, en hy niet hefluiten kon,
zyn arbeid in 't licht te geeven; waar by kwam, dat de
Oorlog, tusfchen Engeland en de Volkplantingen , zyn
Boek fpoedig dreigde onbruikbaar te maaken. Dit uititel gaf hem aanleiding om na betere oorfpronglyke bronnen om te zien. En, naa liet fluiten, van den Vrede,
hervatte hy de Befchryving van Amë'rica, om die geheel op nieuw te bewerken, van beter hulpmiddelen, uit
liet Land zelve, voorzien. Wederom werd by in het
voortwerken vertraagd, door de groote beweegingen in
die nieuwe Staaten zelve, en zag dat zyne befchryving
andermaal verre agterblyven moest by den waaren toeRand. Maar, zedert cie Conthitutie der Ver•eenigde Staaten
tot Rand kwam, kon by op vaster grond voortgaan; en
moet
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moet men van dien tyd af liet be in der uitwerking deze
Boeks rekenen. ,;Het is," fchryft`liy daarom, „ niet zo oud
, als men ceel denken zou, maar ook niet zo jeugdig,
„ onryrp of ontydig, als thans vele GeographifeIie tier„ ken het licht ainfchouwen. Men zal, hoop ik, het
„ aan den arbeid zien, dat ik my zelven de grootfte
„ moeite gegeeven heb, om de meeste Inlandfche hulp,, middelen magtig te worden." De moeilykheid van dit
laattle geeft hy its 't breede op.
Voorts bcrigt by met opgave der redenen waardin, dat by
afwykingen van het Plan van BuscxiNG zich tot éen pligt
hadt moeten maaken. De aanmerkelyktle zyn : de
naauwkeurige aanwyzing der bronnen, en wat meer uitvoerigheid, zo wel in het Statistifche deel, als in de Gefchiédenis van eiken Staat. Dan in de Plaatsbefchryving heeft
hy getragt de volledigheid, orde en naauwkettrigheid, van
Eascxrr.c te behouden.
De Gefchiedénis deezer Staaten behandelt by uitvoeriger, dan zulks ten opzigte van Europa noodig was; ztr
teel om dat men by ons decze zo merk^vaardige Gefchiedenis nog weinig kent , als om dat by geloofde in
het bezit te weezen van beter luilpriiiddelérí , dari die
zyn, waar uit men zich, tot hier toe, heeft iíioeten ondein ten.
't (U een de Hoogl. dusverre berig=tte, doet hem, niet oneigen, zich in de plaats der Leezeren Hellen, die de vrees veelligt bekruipt, dat zy een uitgeftrekt Werk, uit veele Deden
beftaande, zullen krygen. „ Meezen ," idhryft hy , „ kan
ik zeggen, dat in het vervolg Beene Gefchied-enis, zelfs
„ die van Panfydvanie en Irirginie niet , zo wydloopig
„ wordt, als die van Masfachufc'tts, en dat de Geogra„ phie vn veele Staaten, als van C.onnel?icut , Rhoda
„ Island, Vermont, Neiv-,yerfey , Dc/aware, Kentucky,
„ Noord- ICarolina en Georgia, zo wel op zichzelven,
„ als wegens de zeldzaamer hulpmiddelen, op verre na zo
„ ryk niet is vat! inhoud als die van het in alle opzigten
„ merkwaardige Masfachufetrts.
Voorts geeft de Schryver te verftaan, dat hy de Inleiding tot de Vereenigde Staaten, en de Gefchiedenis an
derielver Omwenteling, opzettelyk befpaart tot het laatfle,
wanneer alle de vyftien Staaten befchreeven zyn. Niet alleen zyn gemak, maar ook het voordeel der Leezers ,
beweegt hem daar toe ; want by hoopt als dan nog
neer Byvoegzels by de voorgaande Deden te voergen.
Pp a
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Dewyl deeze Inleiding een vol Deel uitmaakt, zal het, by
het inbinden, gcene zwaarigheid baaren , dat dit tegen
liet Eerfle Deel cler liereenibecic Straten heet. -wordige
Dc Schryver voegt 'er by eene belofte van Landkaai .en, door den in dat vak vermaarden Krygs-Secretaris SOTZMAN te Bcrlj'n. Als mede een wensch,
of liever vraag , of cone Verzameling van Bylaagen
tot de gewigtigtie ff ukken van deeze Aardryksbeichryving weikom zou zyn? Deeze zou zo wel uit de reeds
voorhanden zynde , als uit de vervolgens in het licht
komende, fl,rericaanfche Werken ontleend worden. In
ev,.11e Kenners cleeze vraag toeftemden , zou zyn
Vriend Profesfór HEGEWiscH daar aan niet hem de
hand ƒlaan.
Ten clot berigt onze Hoogleeraar, dat hy aan zync
Vrienden, die hem op verfcheide tyden in hunne Brieven
gevraagd hebben, naar welke orde hy geheel ebizerica
zal uitgeeven, alleen kan zeggen, dat, op de Verecni cic
Straten, het Spaanfche en Portugeefche America volgen
zullen. Fly voegt 'Cr nevens , dat, hoewel hy door de
goedheid van wylen Dr. ROBERTSON en den Heer JuflicieRaad NIEEUI-HR in 't bezit is van oenige kostbaare Handfchriften over deeze Volkplantingen , en alhoewel 'er zo
veel over gefchreeven is, nogthans derzelver Befchryving
denkelyk zo veel plaats, op verre na , niet zal beílaan as
die der Vereenigcle Si zaten ; ten ware dat de beloofde nieuwe
Uitgave van het Woordenboek van ALCEVo zo veel ryker uitviel dan de eerde. West - Indiërs denkt by in.
één Deel te brengen; maar het Engelscli Noord Minerica
voor de Engelfc•lie Eilanden te laaten gaan.
Zie daar den aanleg van dit Werk , eii 's Schryvers
oogmerken. Gelukkig dat de Vertaaling in handen gevallen is van den bekwaamen nAMELSVELt , die zich alle
moeite geeft om het oorfpronglyke in ftyl en duidelykh -id getrouw op zyde te blyven. Ja zal, in zeker opzigt,
't geen zelden het geval is , de Vertaaling het oorfpronglvke, in rykheid van i}offe of aanmerkingen, overtreffen.
Dewyl de geleerde Schryver 's Vertaalers onderneemin;
niet alleen ten vollen heeft goedgekeurd, maar ook verheide veranderingen , verbeteringen en ophelderingen,
fchriftlyk medegedeeld.
Zo fpreeken Schryver en Vertaaler van het voorhanden zynde Werk. Zy fpreeken in hun eigen zaak..
Verdienen zy geloof ? Ja; althans volgens het oordeel
-
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der geleerde Schryveren van de Góttingfche. Ai2zeigcn, als
zy verklaaren: „ Dit Werk, gefchikt tot een Vervolg
„ op de Geographie val] BUSHING, overtreft oneindig a
„ wat over dit Onderwerp tot hier toe het licht ziet.
De verflandige naafpooringen van den Sclíryver, en de
„ keuze der ftoffen, verdienen dc een zo wel als de an,, dere allen lof." Beklaagen zich die Boekbeoordeelaars,
by dit gunthge getuigenis , meer of min over 's SchryverS partydigheid ten voordeele der 1/rye linericaanen,
dit zal by de meeste Nederland/the Leezers geen af- maar
eer opflag geeven.
Wy hebben, dit Eerfte Deel doorleezende, de Oordeel
onzer Gpttingfche Medebroederen zeer juist, ten-veling
aanziene van het oorfpronglyk Werk, gevonden ; en, wat
den arbeid der Vertaalinge betreft, doet de Burger HAMELSVELD Zyn woord geftand; alleen hier en daar zyn
Schryver wat te getrouw op zyde hlyvende, door op eem•
ge plaatzen ons Hoogr/uitsch Nederduitsch te leveren ,
't geen de verwantfchap der Taalen , als men daar teen niet f€eeds op de wagt is, zeer ligt veroorzaakt.
Hier mede zouden wy de aanktjndiging deezes Eeralen
Deels kunnen befluiten , dewyl de volgende Deelen ons
gelegenheid by gelegenheid zullen aanbieden om voorbeelden tot ftaaving onzer gunflige Beoordeelinge by te
brengen. Dan nog iets over de Inleiding van Nieuw,
.Engeland in 't algemeen, die 76 bladzyden van dit Deel
beflaat. In deeze vinden wy 's Hoogleeraars keurige
Aanmerkingen , i) Over den Oorfprong en Uitgeflrektheid
van deezen Naam. 2) Grootte. 3) Lugtsgefleldheid. 4) Gef eldheid van den Grond. ---•
5) Water. 6) Producten. 7) Land- en Akkerbouw. 8) Wilde Dieren. — 9) Misfehen en Visfcheryen. io) Inwoonders. iI) Godsdienst en
yl gieten. chappen. I2) Regeeringsvorm. i) Ma.
9aufal1uuren en Koophandel. i¢) Gefcliiedsnis. Alle
welke hoofdzaakep min of meer uitvoerig behandeld
worden, doormei ga met de nieuwfte en belangrykfte
Waarneemingen.
l\rcly - Hampshire is de éénige Staat, welke in dit Deel
befchreeven wordt; order Afdeelingen, die in 't hoofdzaak
Inlei--lykezamnft devopgnr
dinge; doch meerder gefinaldeeld, en in. alles uitvoeriger,
naar den eisch eenei meer bepaalde Land- en Plaatsbe
Ichryving. Schoon wy , by het doorleezen ,, veel
zeer
Pp g
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zeer vee l, aantroffen , 't geen wv gaarne onzen Leezercui
zouden mededoelen, om leun oche meer doorflaande proeve van 's Hoogleeraars fchryfwyze, in deezen gehouden,
op te leveren , oordoelen WV, voor ditmaal, genoeg geegd hebben ter aanbeveeling eens pryswaardigen Werks,
na welfis Vervolg wy haakgin.
Eetzige Beric!iten omtrent de Pruisfifche, Oo^tenrykf lic
to Sieilintrn/chc Monarch rcn , benevens fona nige damaan grenzende „Staaten. De; de Deel. In 's Graveuilu -ge, by L van Cleef, x794. In gr. 8vo, 324 hl.

D

etwee voorige Deden deezer Reis -Berigten hebben wy gelcezen en beoordeeld (*). Wy vinden ons
dot het Derde gevorderd , 't welk geheel dezelfde ver 4ienflen heeft als wy aan dc twee voorgaande , met
rede, toekenden. 't Zelve bevat, vooreerst, eeoe algemeene
fchet$ der Reize uit Duitsc/iland, waar wy den Reiziger met zyne Reisgenoote lieten, na Rome, en ae terub
reine.
Ro:%e, het zo vaak befchreeven Rome, treft hier weder
Benen Befchryver aan; doch geen langwyligcn, en doornrengd met voorvallen, die de leeslust wakker houden, en
de kundigheden ver;necrderen. Wy zullen tot Beene opgave treeden van de hcofdbyzonderheden, welke de voorgevoegde Inhoud den Leezeren voor oogets fielt. Hier en
daar moeten wy Ltegts uit dit Deel iets uitkippen.
om niet te Rorne geweest te zyn zonder den Paus g;e2ien te hebben , willen wy iets, hem betreffende, opte-

kenen.

„ Pvna dageTyks,” meldt onze Reiziger, „ kan men in
de Pietèrskerk 's Paufen Devotie bywoonen. Naa het aan hooren eener groote Mis, heb ik hein eerst eenigen tyd
voor het Altaar van 't Sacranrent, daar naa omtrent oen
tien minueren in 't midden der 1{erk, ,aan een Prie-Dicu,
tegenover het Hoofdaltaar, zien knielen, van een breeden
kring zyner insgelyks knielende 'Zwitzeren onifl uwd.
)flier op ging by aan liet beroemde bronzen Beeld, van
2yuen Voorganger Petrus, hulde bewyzen; de voet des

op
(*`, Zie onze Algen. IZa ler^l. Letteroef. vont 1794, bi,9,
en, in dit Deel, hier boven, bl. 73.
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een hoogen (foei geplaatften Apostels wierd eerst voor
hein afgewischt , by kuschtc de.izeiven toen , nam het
Calotje van zyn hoofd , en wreef zynen kwalen kruin
van onderen tegen de koude voetzoolen van Petrus heen
en weder.
„ De voetkus des Paufen zelve blyft (feeds nog ia
gebruik. Men vergt dien echter aan Proteftanten , die
zich aan dit Hof willen laaten voorffellen, niet af. 't Is
waar, wen vraagt httn of zy zich aan alle plegtigheden
onderwerpen willen, die het naderen tot zyne Heiligheid
versellen; doch zy weeten reeds te vooren wat hiervan zy.
Toen ik, by myn_eerfle verblyf (*), aar, myne nieuwsgierigheid in dat opzigt voldoen wilde, wierd ik met my.
nen Reisgenoot tegen den avond in het Vaticaan ontbooclen ; een reeks van donkere en ?eege vertrekken bragten
ons in de weinig beter verlichte Antichambre, waar
flechts twee in 't midden ftaandc Geridons ieder Bene
ivaschkaars droegen : banken gingen rondom de muonen
om den geenen, die audientie begeeren , en den kamer
Paufen , het wachten draaglyker te maaken.-bedins
Dit duurde voor ons omtrent . uurs, toen wy, naa afleg
degen, door nog twee andere vertrek -ginvahoed
heen in dat van den Paus werden binncngelaaten :-ken
drie Spaanfche kniebuigingen , en bv de derde Benige
vertooning als of men nog laager bukken wilde , waar
dan door een teken van opbeuring kwanswys ver -inme
wordt , voldeeden voor ons ; doch een Prxlaat,-hinder
clie ons vcrzelde en voorffelde , bragt in de daad zyn
mond aan den muil zyns Gecstlyken en Wacreldlyken
Heers. De Audientie duurde omtrent een uurs, ftaande, en de Converfatie , die in 't Italiaansch gehouden
werd , ging over de merkwaardigheden van Rome , het
Clim^at, den toevloed van Vreemdelingen, en dergelvke
algemeen waarheden. By het affeheidneemen vernieuwen zich de kniebuigingen. Een wit tot op de voeten
nedervallend Overkleed , en een roode Calot achter op
't hoofd, zyn zyne gewoone kleeding : wanneer by uitgaat,
komt hier een roode, flechts aan twee zyden wat opgetoomde, Hoed over heen."
Bread is de Reiziger over 's Paufen hoedanigheden en
ver-
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(a") De Heer MEERMAN is nogmaals in Italie geweest, en wat
by toen opdeed verwerkt by in deeze Berichten.
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werken; doch wy kunnen hem hier in niet volgen. Wy
voegen 'er alleen dit by: „ De Cardinaalen, ièhoon op
weinigen na alle van BRASCHI'S fchepping, fchynen heiai
aver 't algemeen niet zeer genegen te zyn , en klaagen
adat zy byna in niets geraadpleegd worden, en hem byna
alleen by plechtigheden ontmoeten of fpreeken; doch zyne
indiscretie van reeds meer dan negentien jaaren geregeerd
te hebben, kan misfchien daar wel een weinig toe medewerken."
Kort is het verflag van Caferta, 4e eerfte plaats op
het grondgebied des Konings der twee Sicilien. hartig
is bet berigt der Colonie S. Leucio , door den tegenwoordigen Koning zelven aangelegd. 't Zal ons niet verveelen, en zeker den Leezer verivaaken , als wy dit goeddeels
overneemcn: „ Veie ook ," fchryft de berigtgeevende
keiziger, „ wie ook in de Hoofdflad het befluur over de
twee Siciliezx voeren moge, te St. Leucio is FERDI^vAND IV ivaarl.yk Koning; en dit kleine gebied zyner
eigene fchepping trekt een aanmerkelyk gedeelte zyner
ppletteuheid naa zich. Hy heeft 'er zich een wartig klein
paleis, vlak tegen het gebergte aan , en reeds een weinig
erheeven, laaten bouwen, gelyk het vandaar ook den naan7
van .Belvedere draagt. Een yzeren hek flaat hier iets meer
in de laagte vlak tegen over, en firekt ter zelver tyd ten
ingange van het Dorp. Twee ryen huizen loopen aan
beide zydetn van dien ingang, en verwyderen zich daar
naa met een f{ oorpen hoek van elkander; men telt reeds
peer de Ioo deeze-er woongebouwen, en de populatie hedraagt èen 'loo zielen. De Koning heeft alle deeze hui g
zen haten oprichten , vry ruim, en met verfcheide vroq
:like kamers voorzien ; en ze daar naa aan gehuwde lieg
den ten z'erblyf gefchonken , te gelyk met één of meerdëre wcJ-?;etouwen voor Zyde : behalven de kleine pre.
_tentjes, die zy daar naa, wanneer zy zich wel gedragen,
nog van tyd tot tyd genieten.
0e geheele Colonie beslaat alleen uit Zydemanufactu
riers ; doch iv art,eiden alleen voor 's Konings rekening,
gelyk iii n ook in ec,l Mlgrazyn te St. Lezlcio zelve, erf
in een ander te 1'r^.?eZ.r, liet taf, fluweel, gaas , ras dc
more, e n alle de andere ihotrten vail Zyde waareu, die hier
1. , r , n oopcn. De eigenlyke Fah: _k , ooier 'od::cn 't geen de gehuwde lieden in hunne
huizuti doen) a. ics, v n iet Cocon af, door fpinnen, baspelen, weevee, verwen, en alle andere operatien heen, wordt
:
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toebereid , is rmn het Koninglyk Gebouw vastgehegt.
Men laat hier ok j.mge Meisjes, uit Cafcrtc, die anders
geen Colonisteir zyn , tot bearbeiding toe.
De Wetten deezer Colonie, in welker zamenflel de
Mnnnarch zekerlyk de h..nden gehad heeft , zyn over >t
algemeen niets minder dan ongeestig , indien ik my van
dit woord by de Prof der wetgecving bedienen mag. 'Er
is eene Catechismus bygevoegd , die de reeks van
pligten voor deeze Burgers en Burgeresfeii bevat ; de
blinde gehoorzaamheid der Onderdaanen aan den Landsheer,
en hunne verplichting om hem de lasten, die hy goedvind uit te fchYyven, gewillig en gehoorzaam op ie brengen,
zyn onder de ry derzelven vooral niet vergeeten : boven
dat krygen de Kinderen in een Normaalfchool onderricht.
„ De Colonisten draagen allen dezelfde Kleeding; ook
worden zy allen in rang aan elkander gelyk gerekend ;
.flechts de vyf Oudf en uitgezonderd, welke (want dit is
hier de benaming eener waardigheid,) door de Inwoon
zelven verkoozen worden om de twisten by te leg--ders
gen, de kas te beftuuren , en 't geen 'er verder van bevind mogt te pas komen. Onder den Koning, en met den
Parochiaan en de overige Priesters, is hun de beheering
der genI'che Volkplanting toevertrouwd. Men erft
te St. Leiicio flechts in den vierden graad van elkander;
én, zo deeze ontbreekt, wordt de nalaatenfchap eens in.
woonders in de openbaare Kas, uit welke de Weeskinderen onderhouden worden, get}ort,
„ De jongens mogen eerst op hun _ofte en de Meisjes
op haar 16de jaar zich in den Echt begeeven , beide naa
een getuigenis hunner ervaarenheid bekomen te hebben
in het werk, waar mede zy in 't vervolg buns leevens de
kost moeten winnen. Op ecnen der Pinxterdagen
worden aan alle jongee lieden, die de jaaren om te kunnen
trouwen bereikt hebben, Roozcn uitgedeeld ; een roode
aan iederen Jongeling , een Witte aait elke Jonge Dochter. In de Kerk verzamelen zy zich met elkander, en
'er wordt geofficieerd. Naa den dienst biedt elk aan liet
Meisje , waar voor hy genegenheid heeft, zyne bloeme
han: geeft zy hem de haare in plaats, zo is bet jawoord
lilzwvgend uitgefprooken; doch indien zy zyne Roos he
leefdelyk weigert, moet hy ook van de aanfpraak op
haart hand, zo niet voor altyd, ten niinilen tot het volgend
inxterfeest, afzien. Ik twyfel intusfchen, of iemand
Pp5
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die zyns lots niet volkomen zeker is , zich aan dit Roozen
anbieden wel ligtiyk zal blootflellcri."
Meer dan de helft van dit Boekdeel is aan de Bc chryving van Napels gewyd, en 's Reizigers waarneemende
geest laat niets gewigtigs, nuttigs of aartigs, onopgemerkt,
€n wordt veelal met zeer juiste aanmerkingen en bedenkingen doorvlogten. Wy kunnen niet naalaaten, doch
zeer -verkort, op te geeven wat de Schryver vermeldt wegens de Nornaaalfchoolen zo in die Stad als in liet Koningryk. T De naauwe betrekking tusichen dit Hof en
dat van Tl eenen hadt liet gerugt der llrormccalfchoolen ,
met al het nut dat men 'er in des Keizers Staaten voor
het gemeen van ondervondt , al fpoedig herwaards doen
overwaaijen, en men begon, een jaar of zes geleden (*),
friet zeer veel yver, ze ook in deeze Hoofditad, en zo
veel doenlyk ook in de Provintien, in te voeren." Hier
Van en van de Leerwyze verflag gegeeven hebbende,
zonder de gebreken te verheelen, vaart by voort: „ Met
dit alles ziet men , dat de Kinderen leeren redenceren,
en 't geen men hun mededeelt volkomen verflaan. Ik
-zag 'er één' Bene Phrafe , door my opgcgeeven, en die
zyn Lecraar opzettelyk met fouten ter neder had gefchreeven, corrigeeren, en de redenen en regelen, waarom liet
dus en niet anders gefchreeven moest worden , mneesterlyk ontwikkelen. Ik wenschte onder ons wel eens
liet Nederduitfche School te ontmoeten, daar iets dergelyks kon worden bygewoond. Met één woord, zo deeze
onderneeming met dezelfde warmte "ware doorgezet, daar
ze aanvangelyk mede was ingevoerd , zoude misfchien
binnen twintig of dertig jaaren Bene Natie van Lazarones
in een gepolyster, beter onderweezen en zedelyker Volk
hebben kunnen omgefchaapen worden. Maar, helaas!
deeze Volksverlichting kwam niet niet het belang van
een groot gedeelte der Geestlykheid overeen , die 'er
zich in 't vervolg een minderen invloed op de Schaapen
hunner weide door voorfpelder ; of de invoering van Ultramontanifclie beginzelen in de Kerk ; en dit gaf met de
domheid, de traagheid, de bigotterie van anderen uit dezelfde Kerk - Orde aan deeze fchoolen den eertien knak ;
den tweeden en nog geduchteren ontvingen zy van de Franfche
„

(*) Dee Reis is

11 den

Jaar. 179r en 1792 gedaan.
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fclie Omwenteling; en federt dien tyd beeft ook liet Mini. terie , fiddergnde om over wyzer •Onderdaanen te regeeren, de lust, om die nrichtii g verder door te zetten,
ten eenemaal verlooren , (als pf men, om het leezen ,
fchryven , eu zyne pligten, te verftaan, noodwendig cezi
jacoiyn moest worden! (*)) en liet laat nu slechts wat
'er is, zonder, zo veel het zich zelve niet tegenfpreekende doen kan, aan eenige uitbreiding meer te denken.
Te Sorl'ento bevinden 'er zich een paar deezer
fchoolen, waar verfcheide honderd kinderen onderweezen worden ; doch meest voor rekening van Particulieren."

Wy zullen ons haasten om ok van het IVde en laat1 e
Dcel deezes onclerhoudenden Werks verflag te geeven. —
Aan dit Deel zyn twee Bylaagen toegevoegd. De eerffe
behelst een Bericht der Encauliifche wvyzc van Schilderen,
eerst onlangs weder ingevoerd. Do tweede behoort
tot het Berde Deel, en beftaat in eenige Pl v-beteringen vaat
Liet gen: daar, Omtrent het Finantieweezerl van Saxena, ge zed
< i s.

C') De Parenthefis is van glen Schryver MEEWVN zelve. Dan
hoe veele Lieden zyner denkwyze in het Staatkundige hebben
ook bier te Lande de Verlichting tragten tegen te werken, en
het met de daad gedaan !

Grondwetten van de FraIJche Repz'bliek, door de Nrztionzak Conveytie aan het Franf,^he Volk vosrgc/ielyd',
Fruc idor, het derde Yaar der eerre en onveriJFelbaare
Frayafchc Republiek. Uit het Franse!: vertaald. ° h
,Breda , by W. van Bergen. In gr. 8vo, 58 bl.

nnf

e Boekhandelaar VAN EJ.RGFN bezorgt ons zeer
Vertaaling deezer Grondvetten; die ongezogt zal ; worden in deeze dagen , in
Ze zyn voor geen uittrehzel. vatbaar.
Het Slotadres van de Nationaale Conventie aan bet
Fran/eke Molk agten wy niet ongepast hier af te fcln•yven. --,— „ Fran f hen! Na lange beroeringen, zult c;v,
„ met over uwe Conftitutie uitfpraak te doen , uw lot
„ bepasalen.

„ Zedert langen tyd had het Vaderland luide geroe„pen
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,,pen om Benen vryen Regeeringsvorm, welke, in dc
Wysheid der Grondbeginzelen , de waarborg zyner
duurzaamheid moet vinden. Hebben uwe Aangefl:eldcn
„ (Mandataris/en) dit doelwit beréikt ? Zy gelóoven
„ het; zy hebben fterk 'er de begeérte toe gehad.
patriotten van 1789 , die midden o;ider de Revolutionaire klippen zuiver bleeft ; Edelmoedige Krygsu
, lieden, die uw bloed voor 't Vaderland ftortte; Bur„ gers , die orde en rust bemint , neemt hier van het
„ onderpand aan; het is in den Regeeringsvorm gelegen,
welke U aangeboden wordt; deeze alleen ons den Vrede
„ geevende, kan by trappen den overvloed en het geluk
^, wederbrengen.
„ Franfchen ! Burgers van alle de beroepen, van alle
de gevoelens ! heréénigt om U het belang van het
Vaderland ; ziet vooral niet om van het punt van
waar gy afgaat ! Eeuwen zyn 'er zederd zes jaaren
„ vcrloopen , en, indien het Franfche Volk moede van
„ Revolutie is, is het niet moede van de Vryheid. Gy
„ lydt, wel is waar ; maar gy zult niet in nieuwe Re„ volutien te bewerken , maar in het eindigen van
die, welke aangevangen is, het eindperk uwer rampen
„ vinden.
„ Neen ; gy zult aan de Republiek , ciie tot heden
„ toe niet georganifeerd was, de onheilen niet toelchry„ ven, welke niet kunnen herbooren worden onder eenen
„ Regeeringsvorm die vry zonder losbandigheid, en fl:erk
„ zonder despotismus, zal zyn.
„ Souverein Volk ! hoort de f{ em uwer Aangettel,, den; he ontwerp van Maatfchappelyk verdrag, welk
zy aanbieden , is gedié&eend geworden door de begeer„ te tot uw geluk ; liet komt U toe 'er uw zegel aan te
hechten; raadpleegt uw belang etl uwe glorie , en het
;y Vaderland zal behouden zyn "
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Raadgeviilg ztan de Bevoorrechte Staanden in de onder
Straten van Europa, vcordvloeien;de uit de nood-fe.cidnd
zaaldyykhcid en eigcizaartifieid der Grondbeginfelen vat
Jet ,Staatsbeflier. Door JOEL BARL.oiw. Naar Nen derden Druk fait liet Engelsch vertand. Tweede Deel. Te
Utrecht, by G. T. van Paddenburg et Zoon, 1795. In
gr. 8vo 3 105 bl,
y deederi; by de Uitgave van het Eerfte Deeltje
deezes Werks van den Staatkundigen BARLOW, des
aankundiging, gepaard met Benige Aanmerkingen (*). 't Zelve bevatte vier Hoofdftukken; getyteld: I. Het LeenJlel
III. Het Kryg.meezen.
fel. II: De Kerk-.
IV. De Hauidliciaving van het Regt. Dit Stukje aangekundigd vindende, hoopten wy de nog beloofde Hoofd
f likkeu: — V. De Inkomfen en Uitgaven van den Staat,
VI. De Middelen van bel/aan, VII. De Letterkunde, Konflen en Weetenfchappen. VIII. Het Regt
van Oorlor te verklaaren of Trede te mdaken, 'te zul
aantreffen ; doch alleen liet Vde Hoofdfluk vinden wy-len
ons geleverd.
Een berigt des Schryvers meldt ons deswegei . „ Kort
„ naa de uitgaave van het Eerfte Gedeelte van dit Werk, je, iii February 1792 (t) , werd myn aandagt na ande, re voorwerpen afgetrokken, en 't was my niet mogelyk
liet Tweede Gedeelte zoo I poeig te voleinden als ik
, my in den beginne had voorgefteld. Ik verliet Enge , lnrld in November, en toen ter tyd de drie laatf}e
;, Hnnf. ftuhke , door my in de Inleiding áangekondigd,
;, nog niet a,'' gewerkt hebbende, liet ik dit Hoofdfluk ,
,; over de InkciafJen en Uitgaven van 'den .Slaat, in han„ den van den Boekverkooper, niet verzoek om 't zelve
afzonderlyk uit te geven. Dan de dwang, welke men
ten zelfden tyde in dat Land op de Drukpers legde,
, deedt hein het befluít neemen ; om niet alleen dat ge„ deel
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(*) Zie lilgem. Vader!. Letteroef. voor 't jaar 1794, Eerste
Stuk, bl. 49-.
(t'; Dus hebben wy de Tydsäanduiding van de Uitgave des
oorfproag!yken Werks, over welker gemis wy, ter aangeduide
plaatze , in onze Beoordeeling, klaagdec.
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deelt-, van 't Werkje te maten liggen ; maar ook zelfs
uit te fcheiden niet het verkoopes van het Eerfte.
„ Onlangs heeft by niyn handfchrift aan my te rug ge„ zonden : en thans geef ik het zonder de minfle verandering over aan ce VVryc IJ„ukp`rsfe van Parys."
Welk een vreemd verfèhytizeï! Zulk Gene Aanduiding
wekt de aandagt. Ongehoord is de Uitgave van liet
Eerfte Deel in ons Land gegaan, fchöoii in 't Jaar 1794.
Dan nu komt de Vert.aaler met zyn ivtam te oorfchyn,
daar de Opdregt aan den Burger- Reprcfelitant xnav
uit 's Ilaags onderfchreeven is door den Buiger w. Tnoinw.
Wat dalkt u, Leczers, van den Aanhef deezes Hoofd „ De rampzali;fle toedame, waarin Benig Volk
i}uh,?
„ zich immer kan bevinden , is die , waar in deszelfs
Staátsbeilier het tot zyn voornaamile doelwit ttelt oen
de algemeene inkomilen getadig al neer en meer te
vergrooten. Zodanig een flaat van zaairen is in waar„ heid niets anders dan een deeds duurende Oorlog tus„ ichcn een klein getal, van lieden die het bewind in han„ den hebben , en de groote menigte van arbeidzaams
„ burgeren, die alles niocten opbreaigen ; of liever, ten
einde dc dingen met derzelver wcezenlyke naamen te
bct,`.empelen (*), en geene andere uitdrukkingen te bezien , dan de zulke , welke de aart van 't geval zelfs
gcdoogt, in dusdanige omftandigheden beftaat de eenigc
werkelyke bezigheid van hun , die de algemeene be, langen regelen , alleen te plonderen , en op eene be„ hendige en bedekte. wyze te rooven, naar gelang het
„ een of ander dier beide wegen, die zy ten dien einde
kunnen inflaan, him het meest gefchikt fchynt, om
hun oogmerk te bereiken : terwyl 'er intusfchen voor
„ het volk niets anders overig blyft, dan alleen dit , dat
het alles , wat liet heeft, zoo zorgvuldig mogelyk verbergt, of dit geduldig overgeeft, naar maate deszelfs
„ beheerfchers het hun afeifciien , en dat het dus, door
deeze onmenschlyk-heid tot wanhoop vervoerd, aan al wat
nyverheid heet, vaarwel zegt , en in eene veragtlyke
„ werkeloosheid zyne dagen doorbrenge, ten einde zich
„ dus voor het minst nog Iteeds hee verdriet te befpaa„ ren
(*1 BoILEAU, Sat. I..'appelle raga Chat an Chat, et Ra1et
tae I &pon.
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„ ren, van te moeten zien, dat het alleen voor den gee„ nen. zwoegt, dien het met reden haat."
Harde woorden — doch ongelukkig waarheden, die
Wel is waar meest ten aan de Schryver betoogt.
zieiie van Engeland. Maar veele pasten ook elders.
Wie voelt dit niet als by leest, telt aanziene van de Belastingen op de Leevenswniddelen, geheeven? s, De voor„ naame kunst, om deeze op zodanig eene wyze te leg„ gen, dat men verzekerd zy, dat die ook werkelyk zul„ len geheven worden, beftaat daarin, dat men de fom',
„ welke men ten behoeve van het Staatsbeflier verkiest
„ te heffen, den prys van al dat geene inlyve , waar
voor de menichen , geduurende hutl geheele leeven,
genoodzaakt zyn geld te betaalgin. Dit is iets, hetgeen
„ men aan al onze vermaaken, aan alles wat ons tot
gemak verftrekken kan, aan alles wat wy noodwendig
„ behoeven, even als het aas aan een visch- angel, vast,, liegt. Deeze angel is onaffclieidbaar aan het aas ge.
„ hegt, en het aas bestaat in ons aanweezen. Met opziet
tot de byzondere Perfbonen, ieder op zich zelven be, fchouwd , is het geenzins de vraag: zullen wy de bebasting werkelyk betaalen , clan niet? --- maar wel: zul:
„ ten ivy blypan voordleeven ? -- De duur van het lee„ ven zelf bepaalt dus de volduuring der belasting , en
„ dus is dit de taal van het heerfèlrend ftelzel:
Betaal uwe /'chatting aan het StaaislieJlier, of tivel be„ taal den tol aan de natuur!"
Men waane egter niet dat de Burger BAfLOW alle
Schattingen en Belastingen verwerpe. Neen , ver van
daar. Doch zyne. Aaniiïerkingen en Bedenkingen leswe
zyn te uitvoerig en te aaneengefchakeld om hier-gen
plaats te vinden, en, wy twyfelep niet of ze zullen in het
Werk zelve nnagefláagen worden. Wy hoopen dat
de Burger •BARLOW lust zal hebben, en gele genheid vinden, om de nog ontbreekende Hoofditukken af te werken;
en dat de Vertaaler'er zyne Landgenooten mede zal begunf{igen.
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GESPREK VAN MINEVA,

Gefpre k van

MINERVA met derf Burger ELEUTHERIOYIIILUS WEETGRAAG , gehouden te /l m /ierdamma, in den

aagt tztsichen den 13 el; 14/111g. 1795. Te Jimf erdamlz, by
Scllalekamp , Keizer, en alom. Th gr. 8vo, 8 bl.
et Beeld van MINERVA, te 1 wfferda;n, op de Noorde,ima,^kt, zints den I9 Juny, geplaatst 5 met een Schietloot in haare rechte hand , ter aanduidinae Van de GelykFicid in het tlaan na, en het begeeven vun, alle Anipten
en Bedieningen , met het Onderfehrift : Gee4 Guist
maar herdien/ien , wordt in dit Stukje voorgefteld - een
eer tisnoegd gelaád te hebben aangenomen; De
urger E. WEETGRAAG met haai in gefprek treedende,
Een Gefprek , waarin deeze Godinne, by deli aanvanu ;
betuigt, tot haar leedweezen , WEETGiiAAO te moeten.
zeggen , dat zyne VRYHEID nog een greinig kreupel
dat zyae GELYKHEID noga eenigzins hinkte
was
en dat sync BROEDERSCHAP nog wat veel over beide zyden
mank gaat.
Dit zyn de drie Hoofdilelliiígeti over welke dit onderhoud loopt , en wy gelooven, dat de taal van MINERVA
veelen, ten opzigte van een en ander deezer drie Onderwerpen, niet zeer aangenaam in de ooren zal klinken: te
minder, om dat zy, in veele gevallen , daadzaaken bybrengt,
die de Proeven opleveren van haare Stellingen. Deeze
Proeven zyn fours dugtig en onwederlegbaar ; in andere
gevallen min beflisfend ; meer op veronderftelling en re2enkaveling gegrond.
Wy twyfe en niet, of het zal Leezers in menigte vin.
den. Wat de wyze van voordragt betreft , 't ware te
wenfchen geweest ,- dat de Schryver zyne Til ic meer in
't ooge gehouden hadt. Men kan bladzyden leezen zonder
om MINERVA te denken, en men zou haar geheel vcrgec
ten, zo de Schryver haar nu en dan niet weder duidelyk
in 't fpel bragt. Haare taal ook, als zy meer rechtflréeks
het woord voert, is wel wat de denkbeelden betreft4 doch
in de wyze van voordragt niet zeer gelyk aan zichzelve.
Nu fpreekt zy de taal paslende aan de verbeelde Godin
der WWysheid , dan weder vervalt zy in het laage. Het
mengzel van Heiden/die en Christlyke denkbeelden , daar.
enboven, veroorzaakt Bene oneenpaarigheid , die, by het
beter doorhouden van de Fabel , zou hebben kunnen
verwyd worden.
Twee
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Twee Redevoeringen , of zoogenaatxde Poorleezingen , veelal in
Jlollandfche Spreekwoorden , gedaan in liet Letterlievend Ge.
nootfchap Doétrina et Amicitia, in den Yaare 1790 en 1793,
binnen Anzfler•dam. Te flmflerdam , by W. Wynands, r7g5,
46 bl. in gr. 8vo.
y waren de plank geheel niet mis, toen wy vastaelden ,
W
dat deeze twee Redenvoeringen uit de pen vloeiden
van denzelfden geestigen Schryver , wiens Verhandeling over

den Oar/prong en Lotgevallen van het Liedeken WILHELMUS VAN
NnssotlWEN wy onlangs aankundigden (*): deeze, fchoon in tyd

van Uitgave vroeger , was ons lanter in handen gekotnen; en
vinden wy in de openbaare Aankundigingen vermeld, dat wy ze
aan 't zelfde Vernuft te danken hebben. —. Borg durven
wy 'er, voor tekenen, dat ,ren ze tiet geen minder genoegen ,
dan de even gemelde, zal leezen. De Opdracht aan vier Vrienden is van een zelfde gehalte. In dezelve ítelt hy de redenen voor , waarom by het hudje met mudje geeft, en den
geheelen fantekraam van zyne :pT`eektvoordelyke Redenvoe.
ringen , befaande in twee fluks. Onder andere geeft hy
zynen Vrienden de gerusttlelling: „ Deeze flukken zyn door
„ my uitgefprooken in de fraaije dagen van Olisn , niet toen de
,, Duivel een klein kind was, maar toen Willem Frifo, byge„ naamd de Vde, in een I.nlelfche Almanach, voor Koning
„ van Holland wierd uitgei.reeten , ik wil zeggen uitgeroe,, pen, en de Aristocratie, onder een Oranje dekmantel, den
,, grooten Heer fpeelde , tegen allen en een iegelyk , die niet
„ naar haare pypen wilde danfen , nog niet het Staatkundig
„ tydgeloof overeenkwam , het geen den ten gevolge had,
„ dat de vryheid van fpreeken fommil;en myner goede kennis.
„ fen is bekomen als de hond de worst, Adres op de Heilige
„ weg en over de Plantagie , zonder dat 'er by my ooit of
„ ooit een haan na gekraaid heeft, veel min een Christenziel,
„ hoe genaamd, my immer, direct of indirect , dieswegens een
„ rechterlyk compliment gemaakt, pofto fed non corcesfo, dat 'er
„ in ons midden een Affinmmeting van den Burger judas (t)
„ was geweest, die gemeend had den Drommel dienst te doen
„ met 'er kwaad uit te zuigen , en zulks ter plaatze des Ge.
„ zags getranwelv k, of wel ongetrouwelyk, over te brengen.
en dat, Nota Bene, niet tegenliaande, gelyk u bewust is, onze
„ zeer
,

) Zie hier boven bl. ^gi.
Niewand uwer iïooe zich aan den tvtel van Uurier, den Verraader
3odes geyeeven: want wie weet niet dat een ieder thans /;urger genoemd
worst. Dit is zoo algemeen, dat dei.ian met het flopje in liet Doolhof,
by het vertoonen zyner Poppen , zegt , daar uebt gy den Burger Salomon
dear hebt gy den Burger Goliath, ene."
LETT. 179$. N0. 13.
Qq
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„ zeer dierbaare Overheden in de laatfle dagen van hun ]leflyk
aanweezen het genoegen hebben gehad, om, zonder redenen
;; te geeven , want dit is juist niet de liefhebbery van een
Defpoot of Inquilteur, op ons vriendfchaplyk en leerzaam
„ gezelfchap de plak te leggen: zoo dat van dien kant geen ge„ vaar." In deezen trant gaat de Redenaar voort met reden te geeven van zyn in 't licht zenden deezer twee Reden.
voeringen.
In de eerfle Redenvoering, eanvangelyk, getoond hebbende,
dat 'er niets nieuws is onder de zonne , zegt de Redenaar:
, Ik zal UI. voorleezen een aantal Holóandfch,: Spreekwoorden
„ die ik hier en daar met een enkel woord zal zamenhegten,
zodanig, dat daar uit een toturn quid, cen geheel, zal gebod;, ren worden.
„ Denkt egter niet M. H. dat gy in my Frans Balces zult
zien herleeven. Neen, wy verfchillen zoo veel van een als
het machtig .?mfrerdain van 't nederig Amflelveen. Wanneer
, Gylieden de uegelaatene fchriften van dien Held hebt inge„ zien , zult gy zekerlyk verflaan hebben d woorden, maar
geenzins den zin der woorden ; doch by my zult gy verflaan
, en de woorden en den zin, fchoon Gylieden, zoo min als ik
„ liet verhandelde zult begrypen. Niet te min verbeeld ik my
,, dat gy 'er meer van zult wegdraagen , als van Benen on.
„ fierfelyken DE LOVER in zyne wezenlykheid der dingen. —P-_
„ Welaan, ik fleck van den wal af, en begeef my langzaa.
merband in zee, hoopende op uwe goedgunstigheid; want
„ ander zulk een zeiltje is goed roeijen , hoe zeer ik byna.
niet weet, hoe Ik de fpillen by een zal krygen, hoe ik de
, enden by eE ander zal honden , of in wat vorm ik dit ftuk
„ gieten zal : dewyl het zeker een heer hangyzer is om aan
„ te tasten ; naardemaal men gevaar loopt van den Os op den
„ Ezel te springen ; evenwel al doende leert men, 'er is geen
„ begin of 'er ..dirt een einde: een geftadige jaager wint veld.
„ Her is nay in deezen tot een goeden ruggetieun , dat fehoon
„ ICeulen en Aa k en niet op eersen dag gebouwd zyn , komt
,, egter met den tyd Harmen in liet wanbuis, en alle dagen
een draadje word het een h^mbdsmouw in 't jaar : niet te
„ min leert my de Voorzigtigheid, de moeder der Fyne bier.
„ glazen, dat men niet alles zeggen moet wat ons voor den
mond komt, aange..i,en aan de Bene zyde het kwaad kersten
eetera is met groote Heereg, en waarom niet met geletterde ? en emn de andere zyde moet, in zulk een gezelfchap
;, als dit , let kited zynen Meester niet willen leeren , dat zot4
, te paste kenen ais her vy de rad aan den wagen."
Oh dee,e:5 fnree'.:voor.'.l,ken trant tot her einde voortvaarentie, gispt by ueeler Staats- en Regeeringsgedraagingen op eene
;

-

j

allergeesti fe w"ze.

1)e trt'e_;de Dodenvoering, vooral niet minder dan de eert

TWEE REhEVOE`tIÍçGrN.

575

fte, flaat op het zelfde aatnbeeld : en ver oekt de Redenaar
verlof, om zyne Hoorders „ wederom te mogen onthaaleti
op een aantal gemeenzan;rle holland/the Spreekwoorden, die}
,, hoe zeer van elkander afwykende , echter, aaneengefchakeld
„ zynde , eene Redevoering zullen uitmaaken, "eene Redevoe.
,; ring nogthans, niet ongelyk aan het gelapte kleed van deli
„ Prins des ltaliaanfèhen Tooneels."
Wy zullen 'er een brokje uit aflchryven onze Leezers herinnerd
hebbende , dat deeze tweede Redenvoering in den Jaare 1 793
gedaan is. „ Men moet fotntyds lachen , dat uien werk heeft
('t zy met oorlof gezegd) zyn buik vast te houden, wanneer
„ men de menfchen ziet zich in allerlei bogten wentelen en
„ draaijen ; kunnen zy met een leeuwenhuid hun oogmerk
niet bereiken , dan doen zy een vosfenvel aan: want zo als
,; de juffrouw danst, danst ook haar hondeke Neemt eens,
, is de zon, die zy aanbidden, Carfarsgezind, dan wordt CW„ far llraks een Gideon, een Jofua, een grenzen grendel , een
„ Keizer als tweepaar Keizers, het kan niet beter, Saturnus
„ Eeuw herleeft , Vivat de Prins i De Romeinen moesten in
dien tyd ter degen mores . leeren , zy hadden het van den
;, onguuren gemaakt , en dagten dat het volk de Baas was, en
, de Regenten niet meer dan hunne Reprefentanten; ja, in
;, dit wantèallig geloof verkeerende, hadden zy de Koninglyke
Waardigheid voor altoos gedaan gegeeven, en hunnen laatflen
Koning juist niet geguillotineerd , (dit werktuig was toeti
, nog niet in viridi obfervantia, in een groen dat is leevendig
, gebruik) maar echter zonder veel pligtpleegingen weggejaagd
„ en gebatnnen; vervolgens hadden diezelfde Romeinen het ge„ bied zoo wat gefinaldeeld tusfchen den Raad en het Volk,
;, met twee Burgemeesteren aan 't hoofd, en reutelden dus jaà,, ren lang van Senates Populufque Rornanus , ten blyke dat het
volli ook iets in de melk te brokken had ; maar in tyds
„ veranderden Burgeyneesteren zich zelven in Burger -mees,
, teren ; en zoo vervolgens zagtkens aan in Keizers : ten
, minften Burgermeester Cxfar wierd Keizer , en toen lag
„ de geheele Kersnacht des Volks aait Ilukken : hun gezag
,i en invloed gingen om zeep , Cefar boven ! was veelal
„ de klok, de oude Conllitutie , dat is de eenhoofdige Regee„ ring, (lak het hoofd wederom op, en floeg der Vryheid teti
b, eenemaal den bodem in. En zulks te regt, voegt 'er
„ myne vleitong by, wat weet het Volk van die dingen ? De
,, Heeren moeten regeeren, en het Volk is in de waereld ge, fchopt om dienaar onderdaanig te fpeulen: zelfs, indien het
„ gewed was , en gy zoudt 'er een duit aan verhooren , zouden deeze luiden, enkel en alleen om de Mynheer de fchoe.
„ neo van de voeten te dienen , en zic'hzelfs niet te vtrgee„ ten , 't geen eigenlyk de ziel van de zaak is, by kris en
,, by kras zweeran , dat de tiende Penning ten tyde van dep
Qq 2„
H«•
;
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Hertog van ALLA rooit was ingerigt geweest om des Stad
houders beurs en die van zone Zoonen te vullen, nog om,-,
„ met den tyd , onze Voorvaderen in witie kielen te doen
loepen; maar eenvouwdig als een zoet en zags huismiddel
om hunne Gemeenelands Obligatien , welke onder her Graaf„ lyk Betilier machtig naar de kelder waren gegaan , op te zet„ ten , en onder dien dekmantel, want onder een zeiltje van
dien aart is goed roeien , die goede menfchen, welke toen
„ al ven Vryheid begonden te droo,neu, en dat fiihynt hier te
,, Lande een ou.i zwak te zyn , e:n c.^,perfbn op de neus te
zetten en onder firn te houden ; op die wyze hun bewaarende by Bene lydelyke, dat is billyke, gehoorzaamheid , met
de gevolgen en nankleeven van die:-.: waar uit zy dan afleiden
„ dat onze Voorouderen elenélig met den kop waren gekruid,
„ of liever verregaande gezondigd hebben , wanneer zy
„ hunne duiten aan den genadigen Heer niet wanfonds wilden opdokken , en deczer heilzaame belasting een fpaak in
„ het wiel te fleeken. En dit beweeren zy niet zoo maar in
„ 't honderd , neen , neen ! zy hebben voor zich een krachtig
„ argument tegen de Sociniaanen, het geen, fchoon laarer uit
gedacht, echter, naar hunner inzien, werkt voor liet voorle--„
„ dele , het tegenwoordige en liet toekomende , en dus een
pleister is op all.rlei wonden: namenlyk een ltoogverlichte Se„ raphifche uitfpraak van de fchrander[le Leeraars der Sorbonne, teil behoeve van den goeden L0DEwvx DN XIV, Koning
van Frankryk, gegeeven, ter gelegenheid dat zyne Allerchris„ telykfle Majefleit zoo iet of wat in zyn binnenlie voelde
kloppen (in de wandeling noemt men dat ding Confcientie)
„ over zekere zwaare belasting, zyne geliefde Franfchen Aller„ christelykst opgelegd. Die Hoogeerwaardighedens waren van
advys, dat de Koning over deeze zaak geen de min Ire com„ p!imenten met zyn gewiste behoefde te manken; dewyl de
eigerdo.nnmen der Onderdaanen perfoonlyk de eigendommen der
,, Yorften zin. Op het zelfde aambeeld beg zeker Bis„ (chop in zyn antwoord aan Jscosus DEN I, Koning van En„ geland, toen deeze hem raadpleegde of by Beene Belasting
,, mogt leggen zonder toe:cemming van het Parlement, och ja
„ Sire! zeide deeze Godvrugti;ge Prelaat, zou U zulks niet vry
flaan, Gy zyt de lldenz onzer neusgaaten!
„ By deeze bewyzen van Christen Godgeleerden hebben zy
„ nog een 1-Ieidensch bewysje aan de hand. 't Geen, om dat het
van een Vorst komt, by hun alles afdoet, naainlyk de tegen„ woordige Keizer van Marocco , en die man zou 'er immers
„ niet om liegen? Keizers en Koningen liegen nooit, ten zy het
in hunne kraam te pasfe komt. Ik zeg deeze Keizer, die vol ,, gets de laatfile brieven nog refpireert , hadt niet lang geleden
de Eer om in een Barbaarsc'h Manifest de Nationale Vergadering der 1 ranfchen te berigten , alles liet 4:en de Souverai„ apen
„
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een gedaan hebben en doen , is 1e rille Go t s.
Dus af„ gedaan. Zoo dat in dit ruk is hei by hun een ronde O; die
„ het geheel behoort , behooren ook deszelfs deelen: en dit
weeren zy is Bene Machematifche , dat is eeuwige, Waarheid."
„

yofeph van .-lriinathea, in zeven Zangen. Uit het Floogduítseh van
J. C. LAVATER. Uitgegeeven door J. VAN r,00. Te 1laarle;n , by
A. Loosjes Pz. 1794. In gl'. g 'o. 175 H.
e meesten onzer Leezeren zullen ongetwyfeld den ver.
maarden Zurichzen Leeraar, en zyi.en íchryfllyl, kennen, en
D
hier ook den Man vol vuurige Verbeeklingskragt en hoogvliegende Befpiegelingen ont!noeten. Voigends het Voorbericht van
den I urger VAN too, is dit Stukjen in rymlooze Jambi ge('chreeven , en het word hier den Nederduiticheu Leezer in Poetisch
Proza aangeboden. Het is byge.volg een lligttI uk , waarin
men Digteiiyke trekken verwagten moet: en zeiler ontbreekt
het hier aan dezelven niet. -- Hoewel wry zeer gaarne
den Digteren eerti Poëtifche veyheid willen vergunnen, denken
wy echter dat men in dezelve wel eens te verre gaat , vooral
wen:ler het waarfchynlyke wat al te veel uit het (aog verlooren word; en of dit hier niet nu en clan eens gefchiedt, laattin
wy den kundigen beoordeelaar over ; ons ten minoen is het zo
voorgekomen , dat aan Jofeph en zyne Vrienden wuordeu ia
den mond gelegd worden , die cie denkbeelden en bevattingen
van Jefus Leerlingen te boven gaan. Voor 't overige is 'er
zeer veel fraais en Itichtelyks in dit Werkjen te vinden: en het
tekent, over het algemeen , liet warm gevoelig hart van den
Schiyver voor den verheven Perfoon van onzen Zaligmnaa!•;er
Jans, en de tlerkfle hoogachting voor de zo zeer belangryke
Waarheden des Christenciotus : weshalve: wy het met volle
ruimte der Ieezing van alle hoogfchatte;en en beininnaaren des
Luangeliums aanbeveelen.

Ili.torie der Hervormde Kerke en daerLsc'aiige Scoole te Gent,
sedert haaren aanvang tot ader zeil e, einde . door W. Tz W ATr•.tt , Predikant te ilxet. Nieuwe Uitgave, met een flan iiangzel , dienende ter verbetering en vermeerdering van dezelve
Historie , door j. w. TE WATzR, Hoo !eerair , enz. te Leyden.
Te Utrecht, by G. T. van Paddenburg en Zoon, 1794. Iit
gr. 8vo. Behalven 't Voorwerk, 38o biti .
ndien de Leezer hier verwagt,e eene algemeene belchryving
der Reformatie te Gent te zullen vinden , zouae by zich
zeer
00 ;

578 T, T E WA T L R, HIST. flR HLRi^e KPRK C TE GENT

zeer !bedrie gen . liet Werk bevat alleen eene Gefchiedenis
van de Kerk dier Christenen, die zich , in onderfcheiding van
andere, uit het Pausdom uitgegaane, Gezindheden , by uithek
Gereformeerden, ot' Hervorrnden, hebben verkoozen te noemen.
Ondertusfchen heeft hetzelve voor de Liefh.bberen dier Ker.

kelyke Oudheden zyne eigene waarde : 't is alleen maar te

bejammeren , dat de geest van partydigheid , om niet te zeg
bitterheid , (die gewis Benen Historiefchryver niet past)-gen
'er maar al te veel in plaats heeft. Behalven het Aan
titel vermeid , vind men bier nog de Le.-hangzel,opd
vensbefchryvingen , of Lofredenen, van en op Nicaftus van der
Sc/there, PetrusDathenus, H. Mailed, Th. van Til, en Mr. Pie•
ter de Ryke , die zekerlyk hier en daar eenige niet overa
voorkomende byzonderheden behelzen.

Liederen voor den Landman, door JAN VAN EIK, Predikant te
Loosduinen. Tweede Stukje. Te „lmfleldam, by J. Allart, 1794.
75 bl. in 12ma.
It Stukje behelst 3t Liederen, getiteld! Aan myné Landge•
nooten, het verlooren fcl.aap , het zieke , en het herjlelde beest,
D
het ploegen, het zaaijen, het eggen, by het rypen van het koorn , het
maaijen, by het dor/dien, het braakland, op het boter -, en kaas'
naaken , de luije , en de eiaar jlige landman , de boomgaard , de
onvruchtbaare boom , de bloefem , het wieden, de moes-, kruiden-,
en bloemhof, fabbathslied, de vogelen, de leeuwerik, de oievaar,
de Boenders, lente -, zomer-, herfst-, en winterzang.
Tot eene proeve geeven wy het volgend !tukje:
BY HET MAAIDEN.

Want 1r ziet, dat de wyzen /lerven, dat te (amen een dwaas
en onvernuftige omkomen. Pf., XLIX. t ia.
wyzmt: Pfalm Cl.

't Is feest op 't Land. Het bly gejuich der maaijers
Vervangt de zucht, het zwoegen van de zaaijers;
De zoete loon van trouw volbragten pligt
Maakt d'arbeid ligt.
De Bindfler volgt den toon der jongelingen,
Hun zicht beweegt zich, op de maat van 't zingen,
Door 't goudgeel graan. 'Er tuimelt keer op keer

Een handvol neer.

'k Zie
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`k Zie halmen , die nog langer moesten groeiën,
En afren, die nog Tisch en welig bloeien,
.fin fcheuten, pas ter halver hoogte, Jiaan

In 't Type graan.
Spaa r Maaijer! fpaar die onvolr'raagen fpruiten!
Vergeefsc.'.: — geen zicht laat in tiaar' zwaai zich Jltuiton,
Zy volgt haar' weg, en Loort niet naar myn bed.
't Moet alles used.
Welk onderwys, myn vrienden! voor ons allen!
.Zoo doet de dood ook ryp en onryp vallen,
Ontziet geen' Raat, geen bloezem van de deugd
Noch telre jeugd.

Wen God beveelt, dan moeten we allen Ilerver^,
De dood doet eens ons allen 't leven derven

En velt ons neér , bereid voor de eeul ib?ei3 ,
Of onber id.

Dat wy dan elk , in ons onzeker leven ,
Naar 't waar geloof en l,artsverandring flreeven!
Hoe menig een, die hier geen acht op gaf,
Verging als kaf.
Wy vinden niet veel reden, om, in de beoordeeling van dit
bundeltje , af te gaan van het oordeel , dat wy te voren (*)
over het eerfte Stukje geveld hebben. Over het algemeen echter
heeft het ons niet volkomen zoo wel bevallen , als het eerfte.
Maar wy moeten 'er vooral byvoegen , dat w.y wel gewenscht
hadden, dat de Dichter den wenk, dien wy hem ter aangehaalder plaatze gegeeven hebben, opgevolgd, en minder zyne byzondere Godsdienftige gevoelens, of die van het Genootfchap want

toe by behoort, in zyne Liederen ingevlochten had, fly kon
dan meer algemeen nut gefticht hebben , en zommige plaatzen
zouden aan verfcheiden Leezers die f;u_uiting niet veroorzaaken ,
welke zy nu zeker geeven zullen. Vooral valt deze aanmerking op de Rukjes getiteld let zieke, en let l:e,fteide beest. Its
het eerbtgemelde zingt hy, onder anderen, bi. 7:

Ik, ik ben 7:nt. die meineedi;
U beledig ,
DaiaglTks ongenoegen geef.
En dir pia»zs:e die; moet klaagets,
-

Ftaa; ten draagen ,
Om het kwaad, dat ik bedreef

De.
(+) 4igem. Va.Ierl. Letteroef. v®or I;.94. No. 3, b]. 141--143.
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Deze harde leer zal voorzeker de toeftemmfng van zeer weinige denkende Leezers verwerven , en dus weinigen ftiebten
kunnen.

Zedelyke Gefchiedenisfen, Verhaalen en Vertellingen. Te llrrmfierdam, by A. 11. Sakes; 's Hertogenbosch, by de Wed. C. A.
Vieweg en Zoon, 1795. In gr. 8vo, ioo bl.
y zien altyd Verzame!ingen van deezen aart met genoegen
VV verfchynen , om dat 'er doorgaans iets goeds, voor de
geenen die ze in handen krygen , in gevonden wordt. Maar
dikwyls hebben wy. met leedweezen, gezien, dat de Verzamelaars van zodanige Gefchiedenisfen, enz. met zo weinig oordeel
te werk , en 'er zo ruw mede omgingen.
In de Verzameling die voor ons ligt vinden wy wel niets dat
tegen het zed'elyke aanloopt , maar ook evenwel niets dat zulk
eene Verzameling nuodig maakte. Veele der flul•:ken zyn ,
in den waaren zin des woords , Vertellingen; de kinderachtige
Pandzels, en weinig beduidende 4nnecdoteii, (Anecdotes,) daar
buiten geflooten : voorts zyn de meest geRwi; tige , en daarom
ook de beste, Verhaalen oude kost, voor lang of kort reeds door
ons elders geleezen; veele andere zyn van weinig of geen aan belang, en fommige zelfs van alle waarfchynlykheid ontbloot.
en, behalven dit alles, is de flyl en voordragt van dien aart, dat
zy de onkunde des Zamenflellers, in taal en woordfchikking ,
zo wel als de onnaauwkeurigheid des Corre&ors en Drukkers,
in de fpelling, en vorming des drults, by het opflag des oogs,
terfond verraaden. Met één woord, alles is even flo:dig.

A L G E M r-E N E

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN,
De Christen befehouwd in zyne Grootheul; Door cHRISTIAAN WILHELM OEMLER, Co75ji /loriaalraad en lIrchidiaconus aan de Stads- en HoofdAerk te Pena ,
en Medelid van de Keurvorjelyke Ikademy dr nuttige
I''eetenfchappen te Er»urt. Uit liet Hoogduitsch.' Irz
twee Deelera. Te 1mfieldam, by M. de Bruyn. In gr. 8vo,
Ijle Deel (zonder de hoorrede van XLIII b1.) aía;
Ziele Deel, 271 bl;

E

en Schryver moge , oni zyn goed oogmerk, lof ver dienen, in de behandeling van een belangryk onderwerp ; wanneer de uitvoering der opgevatte taak niet
beantwoórdt aan dc verwagting van gezond verftand eri
bezadigd oordeel, moet hy, in zo verre , geagt worden,
kwalyk geflaagd te zyn. Dit geldt omtrent den Confsto=
naairaad en Opperdiaken OEMLER. Gelyk wy meer'
inaalen., onze berodeneerde hoogagting voor den.Christlyken Godsdienst hebben aangekondigd, zo verheugen wy
ons telkens over het verifhyneni van Gefchriften , vervaardigd met oogmerk om dit gevoel van _ hoogagtmnge
in de wacreld der Christenheid, te Verwekken of te ver1 erkCn. Doch of het hier aangekondigde Werk tot dat
doel berekend zy, lydt by dos éenigen twyfel: Wy boul
wen dien twyfel op de manier van uitvoeringe , beflaande ,. genoegzáam doorloopende , in een zwellende ; hyperbolifche en deklamedrende, voordragt meer gefchikt
om de verbeelding weg te fileepen en te verby:steren, dan
om. 2ene verftaudige overtuiging voort te. brengen ,.
welke alleen gefchikt is tot het verwekken en behendig
maakêii van vaste en` duurzaams indrukzels. Een en ander staal , uit ontelbaar. veele , welk •v✓y vervolgens zul en aanvoeren, zal deeze oordeelvelling billyken. V oor
zullen wy het oogmerk des Gefchrifts áiïnkoridigen -nE
Het is , te ontvouwen de waarde en voortreflèlykheid ,
of, gelyk OEMLER het verkiest te noemen, de Grootheid;
van den Christen, in de otiderfcheidenc oogftanden, in welr
k"'
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ke by kan befchonwd worden. Hy doet zulks in een
Negental Verhandelingen , of Afdeelingen. Zie hier de
Opfchriften : Dc Christen (hier zou de algemecne benaaming van Mllez;sch beter gevoegd hebben) groot in d ;s
(iaat der Onfchuld; van wegen Gods liefde tot de
r,ze;i/nera ; door ,lefris Verlosfog ; door I'efus
Opf i;;;ding en Hemelvaart; door den Heiligen Doop;
door iet Geloof; door zyne vereeniging wet
God; door de Hcilig,naaking ; en eindelyl:, groot
door Gods bezondere Voorzorg en kegeering. Vooraf
gaat eene uitvoerige Voorrede , waar in de Schryver,,
naar zyne denkwyze, de Oorzaaken aankondigt, waar o;n
zooveelen de Grootheid van waare Christenen niet kennen,
Deeze Voorrede heeft zekerlyk naare waarde en wy zyn
van oordeel , dat, indien de Schryver,, in de bewerking
van zyn groot plan , denzelfden bezadigden redeneertrant
hadde in agt genomen , zyn Werk aan het verflandigfte gedeelte zyner Leezeren meer weezcnlyke vol
meer algemeen nut zou gefcigt-doenigv,
-

hebben.

Voor eene verdere ontleeding , dan door eene alge-qicene opgave van den hoofdinhoud , is liet Werk niet vatbaar. Ook zullen wy zyn doorgaand Leerftelzel niet
toetzen , veel min , 't geen , naar onze wyze van denken , daarin met de waprheid onbeftaanbaar is , wederleggen. Dit ware ons te verdiepen in een Godgeleerd
twistgeding , waarvan wy een doodelyken afkeer hebben. Volgens onze belofte zullen wy flegts eenige ftaalen
ter

proeve aanvoeren.

Spreekende van den fl:aat der Onfchuld, en des Christens, of liever des Menfchen, Grootheidin denzelven, (want
ADAM voert zeer oneigen den naam van Christen,) rigt
o.LMLER tot hem , onder andere, deéze aanfpraak : „ Gy
„ waart Gode gelyk , in zyne wysheid. Gy kon., det inzien , wat waarheid , wat goed , en wat kwaad
„ was. De wegen der deugd waren u bekend. Gy wist
„ den weg ten hemel , en ter waare gelukzaligheid. Uw
verlangen was de hemel , en uwe wenfchen de zalige
eeuwigheid. Uw verfland was doordrongen van een
„ helder , een heerlyk fchynend licht. Uw wil was
heilig. De neiging tot het goede was fterk. De afkeer
„ van het kwaade was vuureg. Gy waart bekwaam, one
„ in alles God te verheerlyken , en geheel tot zyne eer te
„ leeven. Gy hadt het vermogen , om de zonde en alle
„ boos-
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, boosheid met ernst en yver te vermyclen. Duizend be
;, weegredenen drongen u, om heilig en Gode welbehaae
„ gelyk te leeven. Dacht gy aan uwen Schepper ; die
u heerlyk en wonderbaar gevormd had -- die u zoo
„ veele kennelyke en onwraakbaare bewyzeri zyner liefde,
zyner goedheid, zyner innige toegenegenheid gaf
die u met zoo veele zaligheden overftroomde; welk een
heilige eerbied vervulde u data , en noopte u, om
„ u zelven den Heere op het outer der onfchuld en hei„ ligheid toetewyden , en u geheel aan Hem opteoiferen !
,, Het Pa.radys was vol , overvloeiend vol , van de duidelykfce en onwederfpreekbaarfle getuig enisièn zyner
goedheid en liefde ; en deeze alle fpoorden u aan ,
,, om alleen op God te zien , alleen aan God te denken,
alleen van God te fpreeken , alleen God te looven ,
en u met Hem alleen beezig te houden. Droogt gy
met u„„e gedachten ten hemel is , voor welken gy geschaapen waart , en waar verzadiging van vreugde en
lieflykheden aan de rechtehand des algenoegzaamen God
zvn fleldet gy u de grootheid uwer gelukzalig„ held aldaar leevendig voor ooggin ; ô! welke krachtige
aanmoedigingen tot deugd en edele godvrucht troft gy
alom aan!
Als aldus gevestigd in de gevoelens van goelsvrugt en
heiligheid fchildert OEMLER den eerflen mensch. 't Is
Bene gewoonte van veele Godgeleerde Zamenfíelfchryvers, onzen Stamvader onder die gedaante te vertoonen.
Onze Confiftoriaalraad betreedt hier dus het oude pad.
Hy doet het ook met opzit tot den fpoed, niet welken
ADAM van die hoogte ned erflortte in eenen poel , die
een zo afgryzelyk , als zyn voorgaand Randpunt bekoor
aanzien heeft. Men hoore hem , en oordeele^-lyk,
In eenen Plaat van bevestigde onfchuld ," dus doet by
ADAM fpreeken , tot zynen Maaker,, ,, kondet . Gv
; my niet fcheppen ; zulk eene bevestiging vereischt
eerie vaardigheid, om de te enovergeIlelde beweegredenen tot het kwaade, ten allen tyde, te overwinnen, en
, ífandvastig het goede te verkiezen. En zulk Bene
vaardigheid is alleen door oefening te verkrygen ; zy
kan my niet aangebooren worden. Ik moest my der„ halven noodwendig in de liefde tot liet goede , en in
, den haat tegen het kwaade , oefenen ; ik moest zulk
eenen tegenfland ontmoeten , waardoor ik die noodig
vaardigheid 'verkreeg. Ik vereere des, o iny13 Schep
,, per
R.r n
;
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, per, in deezen Boom der kennisfe van goed en kwak ,
uwe verbaazende wysheid. Ik erken uwe liefde ,
;, uwe gansch zonderlinge liefde jegens my. Want zoo
,; vaak als ik deezen boom opmerkzaam befchouw,,
„ zoo vaak brengt by my myne grootheid en myne voor„ rechten te binnen ; zoo vaak herinnert by my die
, pligten, welken ik U mynen God íchuldig bend En hoe
ligt was dit gebod ! hoe overeenftemmend met niyne
natuur! De vrucht had eene ichoone gedaante - dan
„ dit moest my doen gedenken aan de allesovertreffende
„ fchoonheid mynes beminnenswaardigen Scheppers ; het
moest my opleiden, om Hem aandachtig te befchouwen.
„ En wanneer ik deeze proeve doorgeflaan hadde , zoude
ik in liet goede onveranderlyk bevestigd worden ; zoo,
zoude ik opklimmen , gelukkig en met eere bekroond
„ opklimmen , tot die volkomenheid , welke men alleen
door oefening en door hebbelykheid verkrygt. Wie",
doet OEMLER zynen gelchetllen Grooten Mensch vraagen,
wie van myne iferflyke nakomelingen zou niet ver;; wacht hebben, dat ik zoo ligt een bevel zonder faalen
;, zoude onderhouden? Dan zie! ik vergat wel drag.
mynen Schepper! ik trekte myne hand uit — ik pluk,, te het ooft -- ik at van hetzelve — overtrad het gebod
— en zondigde! Ik zondigde verfchrikkelyk! Ik zon„ digde fnoodlyk ! Ik zondigde grouwzaam! Ik dacht
niet meer aai myne uitneemende voorrechten; maar liet
„ my door . den ftroom der zinlykheid onachtzaam weeh„ fileepen !" De volgende 1praakwending van onzen Schry
tot den eerhen mensch zullen wy, uit deeze Afdeeling,-ver
nog overneemen. ,; Gy zult uwe hand naar de ;verbooden
; vrucht uittrekken ! gy zult die neemen en, on,; danks liet uitdrukkelvk bevel uwes Scheppers, van de=
,, zelve eeten ! 0! beef! fidder! Bedenk u, koning des
; aardbodems ! bedenk u, eerike burger van deeze wae„ reld ! bedenk u, eer gy de hand naar dezelve uittrekt!
; bedenk u, eer gy ze neemt ! bedenk u, eer gy van;; dezelve. proeft! Waarlyk, God heeft het u uitdrukkelyk
verbooden ! Gy verliest daar door uwe gelukzaligheid; gy
;, verliest God en den hemel; gy ffort u zelven in einde„ boze rampzaligheid; gy wordt een kind des duivels, een
kind des verderfs, een onderdaan in het akelig ryk der
,; duisternis, een kind des toorns en der ongenade uwes
,; Gods. De hemelen, boven uw hoofd, zullen beeven.,
en de aarde zal fidderen onder uwe voeten. Alle de
,, en-
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, engelen zullen treuren om uw ongeluk , en alle fchep„ felen uwen val bezugten." — „ Dan" ('t is nog al
OEMLER die tot ADAM fpreekt) „ gy begeeft u dieper in gefprek met den vyand uwer gelukzaligheid. Gy hoort
hem opmerkzaam aan. Gy gelooft indedaad hein meer
dan uwen Schepper , die nogthans de waarheid zelve
„ is. 0! welke atlëhuwelyke en fnoode gedachten ryzen
„ oogenbliklyk op in uwe ziel! Gy denkt dat uw God,
die u beftendig met zegeningen, als met geheele fl:roo„ men , overftortte, een afgunstig Wezen is, die u niet
„ gelukkiger wilde maken, en niet wilde dat gy geluk„ kiger worden zoudt." Wat wordt 'er, onder dusdanige
aantygingen, van de zo hoog geroemde Zedelyke Rechthid van ADAM , wanneer by dus fpoedig bezweek, by
d,- eerfte gelegenheid, in welke zyne kragt te werk moest
geteld worden? De gulden middenmaat hoe fchaars
wordt zy in agt genomen !
Het Gefchrift verder doorleezende, Ruitte onze opmerking tegen eene plaats , in de Afdeeling; getiteld
C/lristezn groot door -Vefus Tlerlosfza
Het Systenia , in
dezelve begreepen, zullen wy hier niet toetzen; maar
willen alleenlyk den Leezer in bedenking geeve17, of het
Sehriftuurtaal mag heeten , w ynneer oEMLE1 zyne rede
aldus. tot den gezegenden Verlosfer wendt „ Godlyke
„ Vriend! Gy zyt Gods eeniggebooren Zoon , --- het
„ affchynzel zyner Heerlykheid !
Gy zyt de waare
„ God , hooggeloofd in alle eeuwigheid
de Ileer,,
„ de Almagtige; de Heer, de Alweetende; de IIeer, de
„ Alwyzc ; de Heer , de Rechtvaardige ; de Heer , de
Algoede ; de Heer, de Barmhartige; de Heer, die niet
zyne tegenwoordigheid alles vervult; de Heer, die alles
gefcl gapen heeft; de I eer, die alles regeert; de Heer,
„ die alles onderhoudt ; de Heer, die voor alles zorgt ,
vaderlyk zorgt; de Heer, in wien ivy leeven, ons bewee„ gen, en zyn; de Heer, die alles draagt door het woord
„ zyner kracht ; de Heer, aan Wien men niet zonder het
„ diepst ontzag en den diepften eerbied mag denken. -„ Gy oneindige Schepper, onbegrypelyke Godmensch ,
Gy treedt naar Golgotha ! Gy i.apt het bitterst lyden,
deft wreediten dood, te getoet; en zulks, om nmenfchen
te verlosfen, om zondearen met God te bevredigen !
God zelf zal lillen! God zelf zal bloeden! God
„ zelf zal derven ! God zal de menfchen door zichzelven
met zich verzoenen !" Liefst houden wy voor ons zeiRr 3ven
.
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ven de gedagten, welke, onder het leezen deezer periode, in ons opreezen ! Uit de aangevoerde proeven zal
de Leezer den denk- en fchryftrant des Conf toriaaliaads genoeg kunnen afleiden. Wy befpaaren dus de
moeite van verder uitfchryven.
Zyn Verbonden met magtige Volken voor kleine Staaten
voordelig ? onderzocht ter gelegenheid van het vieren
des ge/boten en bekragtigden T/erbonds tusfchen de
Franfclie en Nederlandfche Gemeenebesten. hoór gedraagen it eene Kerkelyke Redevoering, op den XXI van
Zomermaand, het eerie laar der Bataaffche Yryheid.
Door BOUDEWYN VAN WEES. TT Leyden, by Herdingh en du Mortier, 1795. In gr. 8vo, 48 bl,
c kundige RAMSAY merkt op , in zyne Gefchiedenis

van de Noord - dmericaanfche Omwenteling , dat
fchoon gcfchreeven Werk (*) , de voordeelen optellen
welke die groote Gebeurtenis dit gedeelte der Nieu--de,
we Wereld aanbragt , „ dat de beoefening der Wel.fpreekenheid en der fraaije Letteren, in 4>7mcrica, met ge
gevolg werd voortgezet naa dat de Gefcliii--wênschter
len tusíchen Groot - B •ittanje en de Volkpiantelingen ernili er geworden waren , dan immer te vooren. De menigvuldigc kedenvoeringen , Aanfpraaken , gaven ieder
gelegenheid om zyne bekwaamheden te vertoonen, en verder'een prikkel voor liet aankomende geflacht, om zich op
kunflen toe te leggen, welke hare eigene belooning medebraa,'ten. "
In jen loop onzer Letteroefeningen , hebben wy reeds
te meermaalen gelegenheid gehad om op te merken, hoe
de jongfle Omwenteling hier te Lande den openbaaren
Redenaaren gelegenheid verfchafte, om met OptIellen voor
den dag te treeden, die waare en' rustige Welfpreekenheid ademden. Wy deeden den Kanfelredenaar VAN REES
te kort, indien wy hem niet rangfchikten, -- wat fchtyf
indien wy hem geen voornaame plaats gaven,
ik ,
onder de Vaderlandfche Mannen, die met mannelyke
Welipreekenheid zich lieten ilooren. Het Stukje voor ons
liggende verfchaft 'er een voldingend bewys van.
De

^'-)Ze onze Arr!iondi,inb hier boven bl. 466.
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De keus der floffe, ter op den tytel aangeduide ge
gelegenheid , is zo verftandig als de uitvoering-wigte
Ichoon. De Redenvoering , uitgefprooken op een Dag,
dien de Redenaar „ een der aangenaamfle dagen zyns
„ leevens" heet , „ waar op de verhevenfre en reinfie
„ blydfchap zyne ganiche ziel vervulde ," draagt alzins
de merktekenen dier verhevene aandoeningen , welke
zich niet hooren laatgin in een zwellenden en opgefinukten f}yl , (die ons zo vaak , ook in veele Staatsftukken ,
verveelde;) maar in den toon der waare Welipreekenheid. Zaaken worden 'er in afgedaan, en geen woorden
verkwist.
Ter beantwoording der Vraage , het gepaste onderwerp
te deezer gelegenheid gekoozen , „ zyn Verbonden ?7zc4
mag ige Tloli en voor I-ici;2e Staaten voordelig ?" geeft
de Merkredenaar, voor . I , „ een beknopt Historiesch
Tafereel van den voormaaligen (laat. van ons Vader„ land, tot op het einde des voorigen Jaars, betrekkelyk
„ tot deszelfs verbintenisfe met Engeland en Frcinkyyk:'
Ten II, fchetst by „ den hoogwaarfchynlyk veegen toefland, waarin ons Vaderland zou zyn gedompeld geworden , indien de verbintenis met Engeland
„ nog langer hadt blyven aanhouden , en door den grooten en heuchlyken Ommekeer, welke wy thans plegtig en
„ go lsdienftig vieren, niet ware afgebrooken geworden."
Waar uit hy, in de III plaats , toont , „ dat van zelve
volgt , welke onfchatbaare voordeelen, uit een Verbond
met Frankryk , indien wy daarvan een goed gebruik
„ weeten te maakgin , onder den zegen van GOD, kunnen
„ voortvloeijen."
Uit dit welaaneengefchakeld Stuk , 't geen in zyn
geheel dient geleezen te worden , kunnen wy flegts
ten voorbeelde van den flyl het een en ander affchryvcn , en eene ii)raakwending, omtrent liet Plot des
eerflen deells, keuren wy hier toe niet ongepast. Aan
hebbende, hoe de laatfle Stadhouder , door-gewzn
vreemde hulp in te roepen, de Vrylicid en Onafhangelykheid des Vaderlands aan Engeland ten prooy gaf ,
en, neet het verlies onzer Vryiheid en Onafhangelykheid , ons op den rand des verderfs bragt , vaart by
voort:
„ Ach ! mogt ik hier uwe Dogen afwenden van het
akelig tooneel van vernedering en onderwerping, waar
„ toe ons Vaderland , onder het fnood beleid van den
„ lis
Kr 4
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, listigen Brit, door den ondeugei^df{ en en lafhartigtte:x
^, tyran gedoemd werd! Mogt ik hier de opeengeftapelde
,, gruwelen , waar aan by en zyne bewindslieden zich
in dien tyd van zeven jaaren hebben íchuldig gemaakt,
,, voorby gaan ! hoe gaarne spaarde ik u de !mart en de
verontwaardiging , welke uwe zielen op de herinnering
„ daar van ontwaren. Maar, wat zoude zoodanige in99 fchiklyicheid haaten , daar de daaden van geweld,
, roof en verwoesting, door die Barbaaren gepleegd; nog
, levendig in uw geheugen zyn , daar de wedergekeerde bannelingen my , te recht; zouden befchuldigen
9 , van dei waarheid geene hulde te doen; en gy allen my
,, zo;ldt toeroepen, dat nooit gtrooter bewys van het bederf,
in ons Staatsgeflel , door de Pruisfifche Omwenteling ti
„ ingevoerd , ken gegeeven worden , dan het bedriegely;;
,F en verraaderlyk gedrag, 't geen men met onze Broeders de
Belgen heeft gehouden, wanneer men hen eerst door lui(
,, en dweepzieke monniken den opftand liet prediken, 'eír
„ naderhand aan mishandelende wraakzucht lachende over;,, graf, — Gy zelven zoudt my toeroepen , dat nooit
;rooter blyk van zulke vernedering en vernietiging. aan
weezig is geweest, dan die rol van gewaande groot
beid , welke reen onzen bewindslieden heeft doers tpee,-,
len op het tooneel van bemiddeling tusfchen den Duit-•
fchen en 1'urkichen Keizer ; terwyl men met gekroon-,, de moordenaaren hctilde , om twisten en yerdeeldheden
;, ie zaaijeu onder een Volk , 't welk, door het belcomer4
,, zyner Vryheid , en liet verbeteren zyner Staatsgeftelte
„ nisie, flreefde na die aardfche gelukzaligheid, waar toe
de Schipper zyne kinderen gefchikt heeft; maar welke
g , hui. door de vereenigde poogiugert van redenlooze en
huichelende Priesters , van zoogenoemde Edelen, men^; fchen zonder begi Telen , en zoo trotsch als onkundig,
van ondeugende Staatsdienaars en bedorven Koningen,'
„ to nog toe niet was vergund geworden.
,, D u nier nmcde vergenoegde men zig niet : merl
vocgde zich openlyk by het vloekgefpan van dwmgelanden , die gezwooren hadden de opdaagende ftraalen
van verlichting te Vernielen, en het FTanfche Volk te
, dwingan om weder te keeren tot die nietigheid , in
welke guieheifi^el, onder den heiligen naam van Godsr
, en d l wAkî, onder den eeeerbieden naam van
, wettige gehoo zacmheid , ben z o'veele eeuwen gehou,
, con hadden. Ec.ac geduchte r xuistocht , tegen eet
y , nieuw
,
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foort
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,
was
beflooten
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en
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5, drie rnagtigfe Voríten van Europa 'vereenigdcn zig
;, met eenen Vorst , die in zyne eigene Staaten zelf zee;
, reele verlichting verfpreid hadt , om alle het bedrog,
, de domheid en het bygeloof van de iniddeneeukven en
y, Zielendwang van Rom in Frankryk ten throon te voc,, ren. Hier by kwam , dat men hier , ten bederve van
;, ons Vaderland , vloog van de trotfche wenken van dat
afgunffig Engeland, welk zich in deezen oorlog twee,
bedoelingen voorflelde , Frankryk naamlyk te vernede, ren, en ons te verzwakken: waar van, fchoon het eerfte,
tot heil van Frcnkryk en Ons geluk , door Gods goed, heil , mislukt zy,, is egter het laatfte , helaas 1 maar
„ al te wel bereikt geworden bereikt op eene wyze,
,, die tot GOD om wraak roept, zoo wegens het gedrag der
,, En elfchen als het heftier onzer bewindslieden."
Hoe zeer de Christen - Redenaar hier l arceke zal het vol
gende ftaal toonen. „ De plaats , waar wy ons thans be„ bevinden ------ de gelegenheid waar by, en het oogmerk
waar toe, wy hier vergaderd zyn, herinneren ons dat
wy niet flegts burgers zyn van ons Vaderland ; maar
ook burgers van het Ryk van Deugd en. Gelukzaligheid., het Ryk van JESUS, en dat wy alzo als Men„ fchen , als Christenen ,hooger en edeler belangen hebben,
,, dan die zich tot deeze waereïd en dit leeven bepaalen.
Ja . myne geliefde Broeders en Zusters , ook ten dee,, zeis aanzien , ook ter bevordering dier allergewichtigile
belangen, is de tegenwoordige heuglyke ommekeer zeer
,, voordeelig. Als een der gewichtigften voor den echteen
vriend van Waarheid , Deugd en Godsdienst, tellen wv
de fcheiding tusfchen de Kerk en den Staat. Nu zat
cle waarheid niet meer aan de willekeur van den dag
onderworpen gyn. Ni zal het friet meer van de grit„ ligheil des eenen of anderen dweepers , veel min van
yy de bekro mpene (.godsdienstkennis van eenen Staatsdie„ naar , of van die eener geliefkoosde Vrouwe, afhan„ gen , wat de mensch voor waarheid , de Christen voor
,; de Leer van Tnsus, moet aanneemen. Nu zullen Staat„ zucht en heeischzugtige woelingen de bemdeijingen van
„ den vlc yenden huichelaar niet meer zwaaijen , noch
, finds en herwaards fungeren. Nu zal het gewisfe van.
den eerlyken, Oprechten, vriend der waarheid niet meer
geboeid zyn aan de voorfchriften der menfchen ; of
by gedwongen zyn cm gade en kroost aan gebrek er.
Kr 5
„ eleir-
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„ eiende over te geeven. Nu zal Waarheid en Christcndom niet meer zoo onderfcheiden weezen als 'erverfchillende Staaten op de waereld zyn. Nu zal hier
niet meer als kettery of onrechtzinnigheid gedoemd
worden het geen elders gepreezen en aangemoedigd
wordt. Nu, nu zal de waarheid ons vry maaken ; nu
„ zal de Geest der Waarheid ons opleiden tot de vol„ komen maate der kennisfe van JESUS CHRISTUS onzen
„ I .eere ; nu zal de Geest der Waarheid ons .alle din„ gen leeren, welke wy te vooren niet konden draagen.
Nu, nu zal de Christelyke Kerk , de eene en
„ onverdeelbaare Gemeente van JESUS, waarvan hy al„ leen het hoofd is , niet langer verdeeld en vaneen
„ gefcheurd zyn door waereldfche belangen ; nu zal nie„ mand zyn verfland en zyn gewiste geweld meer behoe„ ven aan te doen met overleggingen, onder welke voorwendfclen hy tot de heerichende Kerk zal overgaan,
„ gelyk eertyds voelen onder de Dlsfenters der waarheid
ongetrouw zyn geworden , om dat zy de tegenwoordi„ ge waereld lief hadden.
Nu, nu is het tydttip
daar , Christenen ! dat gy erntig bedacht behoort te
„ zyn , om u , naar den wil van GOD , naar het bevel
„ van jssus uwen Meester, te vereenigen , en daar door
„ het eeneg ondoordringbaar bolwerk tegen het toenee„ mend bygeloof, de vermeerderende onverfchilligheid
en het doordringend ongeloof, op te werpen."
Da beste Lesfen, Vermaaningen en Raadgeevingen, naar
den tegenwoordigen slaat gefchikt , fluiten deeze Kerkreden ; doch wy moeten afbreeken, en het geheel der herhaalde leezinge en betragtinge aanpryzen.
,,

.

-

Leer redeven , over hei Leven vara David. Door PAULUS
BONNET, P; wiel ;2t te Rotterdam. T/IIIfie Deel. Reiser. Te Ucrecik , by W. van Yzerworst, 1795. Im
r 3v0. 242 V.

Gdoor

elyk de Leerredenen over het Leeven van DAVID,
den beroemden Kerk leeraar P. BONNET, in veeier handen zyn, en met graagte geleezen worden, dus twyfelen wy ook Beenzins , of het thans afgegeeven Boekdeel
zal in dank ontvangen worden. In een Voorberigt meldt de
Uitgeever, dat by , door koop , eigenaar zynde gewor-

den van het geheele Werk , geraaden heeft gevonden ,

het

P. L O N N r "`, 7.F'.\" sC VAN DAVIfl.

Stgr

iet Por te leerzen aan de begeerte van veelera na een uit voerig Register,, als Bene handleiding tot liet opzoe%wen
van . deeze of geene onderwerpen , waaromtrent ijlen des
vermaarden Leeraars gedagten verlangde te weeten. Met
tnedeweeten en toefteinmingg van Ds. BONNET , heeft de
Boekhandelaar YZERWORST daartoe Bene bekwaame hand
te werk gef'celW ,._ en bekleedt nu de vrugt diens arbeids
de plaats van een Achtfle Deel. ' Het Register. der Woor,
den en Zaaken , welke, in het geheele Werk , meer of
trimmr uitvoerig ;worden opgehelderd, is met oordeel en
naauwykeurigheid, en met geene geringe moeite , opgeftéld, Men ziet 'er uit ,,dat dé Leeraar BONNET een Man
is ,,part uitgebreide Geleerdheid , wiens Oplellen , beh^iléii' hét ftigtelyke ' ten goede , daarin begreepen , ook
ter vermeerdermge van kenniscc • niet voordeel kunnen
geleezen worden, Voorts geeft het geese geringe verdien
aan dit Register, dat de Opfleller zich wel heeft wil -fte
Inhoud van ielere Leerrede in ec 3-lenvridg,.qm
.kort begrip byeen te trekken, niet flegts met, opzigt rot.
liet verklaarende of uitlegkundige , minar ook, teil aanzien
van het nattig gebruik , welk uit het verhandelde in elke
Leerrede kan worden afgeleid. Met volle ruimte kun.
nen wy alzo den bezitteren der Leerredenen llet'aanfi^haffen van dit Register, als een allerdienítigst toevoegzcl op
dezelve, aanpryzen.
.

Pa ulzis Panden de Bevorderaars van het Ei„wngclru:.r
of Leerrede over Philipp. I: r0-14. Do-,r nttoi^ttitu
BP,oEs. Te Leyden, by K. Delfos, en Zoon, I79. J.
gr. 8vo. 4o bl.
an de verwagting , welke wy, deeze Leerrede ontvangende , hadden opgevat , heeft dezelve niet beam -woord. Wy vleiden ons , hier te zullen ontmoeten ea
beredeneerd betoog , aangaande het aiwys en aanbiddelyk
billuur des Allerhoogilen, blykbaar in het doen medewar
kei van 'sApostels rampen en lotgevallen ter voortplantinge van de Christelyke Leere door onderfcheidene ge westen van den aardbodem. Eenen wenk indedaad geed ;
de Hoogleeraar, op bl. 1e, van zulk eene itrekkingt.
van Paulus Banden. Maar welk een ruim veld zou
de geleerde Man, in zync bekende veelweetendheid, gevonden hebLen, om dit denkbeeld verder te ontwikkelen!

A
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Veel meer nuts zou by daar mede geftigt hebben , dark
met de fnipperende verklaaring van woorden en ipreekwyzen van zynen Text. Met duizenden van foortgelyke Leerredenen is de waereld meer dan overlaaden,
Het •èrtlandig Christendom zou 'er geen nadeel by geleeden hebben, indien ook deeze Leerrede ware bepaald ge
binnen de muuren der Kerke, in welke zy wierdt-blevn
uitgefproken.

Lenige Liederen van JODOCUS VAN LODENSTEYN , behoudens den zin, in Taal en Schryitrant, tot aangenavier en vuttier gebruik, veranderd en op nieuws uitgege=
ven. Te Utrecht, by W. van Yzerworst , 1795, In
8vo, coq. bl.
^[ ]'ader VAN LODENSTEYN'S Liederen en

KAMPHUI'-

^/ ZEN'S Stichtelyke Rymen , benevens enige weinige
andere foortgelyke Gpflellen,-- dienden voormaals tot Leesboeken, welke men in zeer veele Godsdientige Huisgezinnen aantrof. Thans zyn zy genoegzaam geheel ter zyde
gefchoven. Verfcheiden oorzaaken hebben daartoe zamengewerkt. Of mei; onder deeze oorzaaken niet moge tellen he verval van uitwendige Godsdienftigheid ", of,
veelligt, een nog erger verval, willen wy niet bepaalen.
Zekerlyk moet onder die oorzaaken mede gerekend worden de tegenwoordige meerdere befchaafdheid en zuiverheid der Taaie; welke ten gevolge heeft, dat de fpelling
van vroegere dagen in ons oog mistlaat , en de fmaak
walgt van veele verouderde uitdrukkingen. Doch dat de
Opftellen, by de Voorouders in waarde gehouden, daarom alleen , indien zy anders goede zaaleen bevatten , moeten verworpen worden , is een flap, welken wy niet kunnen goedkt uren. Met genoegen leezen wy verfcheiden
Geestlyke Gezangen van hedendaagfche Dichteren; in verfheiden opzigten verdienen zy den voorrang boven die
van voorgaande tyden. Met dit alles, wanneer wy letten
op de oogmerken van deeze foort van Opfcellen , een
van welke; ongetwyfeld, is, de ziel met heilige beweegingen en godvrugtige aandoeningen te vervullen , dan
bellen wy over tot het gevoelen , dat door het gebruik
van de Ouden , dikmaals beter dan dat der Hedendaagfchen, dit oogmerk kan bereikt worden. De eeroen fchreeven onder den invloed van hun gevoel , en volgden deszelfs
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zelfs aandrang in hunne bewoordingen ; terwyl eene te

veel verfynde gekunfteldheid by de anderen wel eens de
kragt des. gevoels doet verzwakken of verflaauWetr. Op
deeze gedagte wieden wy geleid door de vernieuwde uitgave deezer Liederen; en wy fielden dezelve bier ter neder , met oogmerk om. onze Leezers tot het 4ligtelyk
gebruikmaaken van den arbeid diens Godvrugtigen Dichters uit te lokk,..n. De moeite , door den waardigen Uit.
geever, omtrent de, Liederen aangewend , zal , hoopen
wy, hier toe iets hebben bygedraagen , Ten blyke dat
LODENSTEYN de kunst bezat om zich kort en kragtig uit te
drukken, willen wy hier een enkel voorbeeld aanvoeren,
uit zyn bekend Lied Niet en -I1. Den' Man , die zyn
deel alleen in dit leeven heeft, fpreekt -hy, onder andere;
aldus aan:
,

„ Een Pier, een Slek, een Rups uw' Hof
,, Verwelken doet:
Een fchend'ge Tong uwe Eer en Lof
„ Vertrappelt met den voet.
ten Woord, een Wenk, een Waan uw' Vriend
„ Ten Vyand maakt:
Door Spyt of Nyd wordt onverdiend
f , Uw Klimmen ras geftaak-r.
En bleef het all`, nog blyft git niet;
,. Ligt dezen Nacht
,, Eischt God uw' Ziel van U. Dan vliedt
Uw Goed, uw Eer, uw Pracht"

Verhandeling over de Gevolgen der Beet van Dolle Dieren;
door JOSEPH CLAUDE ROUGEMONT, Dot or in de Medecine, Profes/or in de Anatomie era Chirurgie op de
Keuryorflelyke Academie te Bonn, Correspondent van het
Koninglyke Genoot/chap te Parys. Te Utrecht, by J. de
Waal, Szó i795. In gr. 8vo. 6i; bl.
door het
Genootfchap
Eerprys
, en thands onmàt den
E
afzonderlyk
Zy
der den opgemelden tytel

Utrechts
bekroond
ook
uitgegeven.
behelst de oplosfing eener. Prysvraag , welke vorderde te
bepaalen hoedanig de aart en uitwerking zy van het Gift
der dolle Dieren, en welke de gepaste en zekerfte middele n
ene Verhandeling
dubbelen
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Jen zyn, om deszelfs gevolgen voor te komen? Het Antwoord, ('t welk zo wel in 't ooripronglyk Franseh, als
vertaald , hier voorkoomt,) is een zeer wel ; uitgewerkt
1}uk, 't geen den Schryver niet weinig tyd en moeite
moet gekost hebben. Het behelst eene zeer uitgebreide
Letterkundige kennis van het voornaamfte , 't welk, in
vroeger en laater tyden, over deze ziekte is s te boek: gefield, en dat zulks voorzeker niet gering is, blykt uit
een bygevoegde lyst van de aangehaalde Auteurcn, wel
niet minder dan vyftien blac zyden beflaat. Wel is-ke
waar , dat des Schryvers arbeid nierklyk is verligt ge'worden door de fraaije Verhandelingen, welke voor weinige
jaaren, omtrent dit zelfde onderwerp, door de Paryfche
Societé Royele de • 1ledecin,- zyn in 't licht gegeven , en
mede een grooten voorraad van aanhaalingen , ter aanwy^
ling van de beste Schryvers over de Hondsdolheid , behelzen; dit echter vermindert de waarde dezer Verbancleling niet, dewyl de Heer ROUGEMONT zich niet flegts
hier mede vergenoegd, maar 'er tevens zeer oordeélkundige aanmerkingen en gevolgtrekkingen uit de vergelvking
dier onderfcheiden Waarnecmingen bygevoegd heeft, en
daar door den aart en de geneeswyze der Watervrees trachten op te helderen.
Alhoewel er dus in dit íluk Beene nieuwe Proeven of
eigene ondervindingen van den Schryver voorkomen, welke een nieuw licht over de eigenfchappen van het Dollehonds-gif, of de middelen tot afweering of geneezing van
deszelfs uitwerkingen, zouden kunnen verbreiden , heeft
echter deze Prysverhandeling daardoor zeer veele verdienalen, dat zy in een kort beftek, en op eene zeer Systernatifche wyze , al het belangrykl}e bevat , 't geen omtrent
deze vreeslyke ziekte by de meeste Geneeskundigen van
vroeger en laater tyden is opgetekend , en te geluk eene
zeer juiste beoordceling behelst van alle die verfchillende
meeningen, welke zy omtrent de natuur en uitwerkingen van
dit gif geopperd hebben , niet alleen , maar ook van dat
verbaazend aantal van middelen, welke, 't zy als voorbehoedend, 't zy zelfs als geneezend , zyn aan de hand gegeven, en dikmaals met de grootfte loftuitingen. vereerd
geworden. En, uit dit oogpunt befchouwd, verdient
het Werk van den Heer JZOUGEMONT de voorkeur boven alles, wat tot hiertoe over deze ziekte is in 't licht

gegeven.
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Ontwerp, hoedanig der Bataven één en onverdeeld Ge •
ineenebest - befuur, langs G °ondbegiuzelen van de Rechten der Menschheid, hryheid, Gelykheid en Broeder
dient ingerigt te zyn. Welk Poort van Bclus--fchap,
tingen 'er behooren ingevorderd te worden, die aan de
behoeften van den Staat voldoen , en evenredig zyn
aan het meerder of minder vermogen der onder/e/eido, c
.Departementen, -Steden, en Inwoonderei . des Lnrnds.
Ills mede hoe te handelen niet de byzondere Staat, fc %uf
den der Provincien ; welke de binnen- en brritenlrlrad/iv'le
Staatsbelangens der Republiek zyn, om buiten 's LGn,.ry
geëerbiedigd, binnen 's Lands /et overheerf •/,end Gez(1<)
geweerd, en het hoogst naogelyli Geluk des Volks bevorderd
kan worden. Door CORNELIS ZILLESEN. Te Leyden, by
Herdingh en du Mortier, 1795. In gr. 8yo, 88 bl.
,

ZILLESEN, die zich, reeds vóór jaaren, in
Verhandelingen en Werken verdienstlyk gemaakt
heeft, dan ook een tyd halt, dat hy niet den huik der
11ri/locratie , naar veeler oordeel , te kerke ging ('`),
heeft, in het door den breeden Tycel genoegzaam aangeduide Gefchrift, veel in weinig zoeken te bevatten: en
begeert, met regt, dat de Leezers van dit zyn Stukje,
daar by in gedagten met hun verfchilt, die verfchillen
toetzen aan zyné Grondbeginzelen , daar hy, en dit is
billyk, „ de Burgermaatfchappyen beoordeelt naar de
„ regelen van Menfchen- kennis, niet zo als dezelve be„ hooren te zyn, maar zo als men ze vindt; het vol„ maakte te willen zoeken is dwaasheid, en het dwaalen
„ menschlyk. "
's Schryvers Inleiding is ingerigt om de Eenheid der
Gewesten voor te ftaan , en de Reprefentative Volksre
boven alle andce te verheffen, ook bepaald -gerin
ons Vaderland. Zyne redenen ver -1yktenopzigva
alle opmerking, en zyn gegrond op Menschkunde,-dien
en Bedreevenheid in 's Lands Gefchiedensfen.
Dan laaten wy den Hoofdinhoud van dit kleine Stukje
net 's Schryvers eigene woorden opgeeven. „ Om deeze
„ flof-

D e Burger

(*) Zie onze Nieuwe dlgem. Yuder;. Letteroef. I Deel, t Stuk,

bi. 246.
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ftd1Te ordelyk te behandelen," zegt by „ zo zal ik om
ontwerp der Conftitutie my bepaalen tot de-^treah
tiaavolgende zaakei .
, q i. Hoe zal men, om ee'ic geregelde Volksreprefen
a, tatie te hebben, het getal der Committentén, in de Gewesten , in het Landfith p Drenthe en de Generaliteit
opneemen ?
„ e. Die opneeming daar zynde, hoe dan verdeeld ?
„ g. Wie zullen Stemgeregtigden zyn? Hoe en waar
„ die op te repen? op wat manier zal men hunne Remmen
„ tot Kiezers opneem en , om alle cabaleering voor te
„ komen?
' zullen de Kiezers de Volksrepref ntanten ver
„ 4. Hoe
-kiezn
Wie de kennisgeeving van de verkiezing der
,, V lksreprefcntanten zullen doen? Zyn de Volksteprefen„ tapten verpligt die post aan te neemen of niet? Hoe geel
„ zielen zullen zy reprefènteeren ? Waar hunne zitting
neemen? Wat Declaratoir zullen de Volksreprefentan-.
„ ten, voor zy geinftalleerd worden , moeten tekenen ?
,, Ouder Wien zal dat Declaratoir berustende moeten bl. ven? Voor hoe lang dienen de Reprefentánten te regeeren? Zullen zy allen te gelyk, of by gedeelten,
„ hun tyd vertheeken zynde, afgaan? Hoe lange. zullen
zy, afgegaan zynde , moeten ifilzitten ; om weder ver„ kiesbaar te veezen ? In welke nodige Collegien of
Comni sfien zullen de Volksreprefèntanten zich verdee„ lea? Wie zullen de Grondwetten van den Staat con„ cipieeren ? Hoedanig de toeltemming des Volks daar
op in , te neemen, en op wat manier die te arrenteeren?
„ Al het geen de Conllitutie betreft opgegeeven fi eb
bende, zal ik dan vervolgens het ftuk der Belastingen
„ behandelen , langs zulke Grondregelen , als best ge„ fchikt zyn tot algemeen geluk des Volks. En
eindelyk de binnen- en buitenlandfche Staatsbelagens
der Republiek overweegen, hoe alle overheerfchend Gezag geweerd, en de hoogst rnogelyke wélvaard des Volkt
.

„

bevorderd kan worden."
Welk een aantal Vraagen! Igoe gewigtige en verte uit

ziende zaaken neemt de Schryver voor zyne rekening
om te beantwoorden en te behandelen! Over 't
algemeen zal men moeten bekennen dat by gelukkig

ge
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geflaagd is ; fchóon men zyne begrippen niet alle
toevallei
In het zo zeer betwiste ítuk , wie Stemgeregig ien zyn,
is hy voor uitzonderingen van Bedeelden uit de Armenkas
Dienstboden, en van de Municipaliteiten af-ien,Huslyk
hanglyke Amptenaaren, van de Jooden , en ; van allen , die
in het H000fdgeld waarvan by vervolgens 1ppreekt, de
Ibm van • vier Guldens niet betaalen. — ,,. Alle ver.
„ dere Mansperfooiien ," fchryft de Burger ZILLESEN Ie
;, den ouderdom van 20 Jaaren bereikt hebbende, zullen
„ Stemgeregtigden weezen , zonder aanzien van Perfoo„ nen, of hoedanig zy in het Staatketndige . mogen denken."
] Toe deeze ruimte, bl.. ;o opgegeeven:, flrookt met liet
Declaratoir, bl. 31 te vinden , is ons niet duidelyk.
Op de Vraag, hoe veele Zielen de Reprefentanten zul.
ten reprefenteeren, geeft hy deeze Calculatie. op: „ Als
ik 48,o0 Zielen voor .een Departement neem , dan., zal
de minlire Provincie (want hy houdt zich,, om der zwakken wille , aan de oude verdeeling,) omtrent 2. Departementen hebben; ten minften zo men hier op geene kleinigheid ziet.
-

Gelderland fchat ik op 5 Departementen,
2o,
Holland
Zeeland
Utrecht ' -3
Friesland —
Overysfel — ---Gr. on. 0 nivel. en Drenthe 2 — —
Generaliteit —
3
,

39 Departementen. (-)
R_ Ten slotte -van deeze .Afdeeling zegt hy: ,, Ziet. daar
„ Bataven! eene korte fehets van een één, en opverdeeIj ; de Reprefentative Gemeenebest-Contlitthtie. Een kun di

(*) ,; _Men kan ook , zo :men zag, by opneeming der ZiJen ,
, dat 48,000 Zielen de verdeeling. te onevenredig maakte., hier
,, voor neemen de getallen van 45,000, 42,000 , 39,000, enz.
Getallen welke door 3 deelbaar zyn ,; om dat ik juist drie
„ Reprefentanten voor één )epartetnént neem , en waarvan 'é '
„ jaarlyks één. afgaat,"
LETT. I95.
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dig Leezer ontdekt genoeg, dat al liet voorgeftelde maar
„ ecne fchets is, die in veeïe upzigten zyne verbeteringen
noodig heeft. Het hootdoog merk deezer Verlian^ielinge is maar om myne Medeburgeren voor te lichten
„ in dc noodzaaklyke waarheden , welke zy noodig heb„ ben te weeten, om eene Nieuwe Conf}itutie daar te
„ ftellen." Deeze woorden, in alle fchryverlyke nederigheid gebruikt , mag men voor volle waarheid opneemen,
In de behandeling van de Belastingen is de Burger
breedvoerigst, en dit gedeelte het meest uitgewerkt. Ire
zyn Plan houdt by die orde, dat by in ieder Artykel
zaaklyk de foort van Belasting opgeeft , en in de Nooten onder ieder Artykel bewyst , dat die Belasting overeenkomt niet zyne opgegeevene Grendbeginzelen, of bepaalingen , en beantwoordt de tegenwerpingen, die meiq
daar tegen zou kunnen inbrengen. Het geheele Mon..
tant der door hem voorgeftelde Belastingen is 47,000,oco,
waaromtrent by verklaart: „ Dit is zc.kerlyk veel meer,
dan de Belastingen thans by alle de Gewesten opbrengen.
„ Maar komen alle de binnenlamdfche kosten van Dyken,
Molens als anderzins , gelyk ook het onderhoud van
„ Armen, tot de algemeene Kas van het Laid, en zy,^
's Lands Finantien niet zulke enorme Staatsfchuldela
„ bezwaard, die voor alle de gewesten, de geguarandecr„ de Negotiatie der Oostindifche Compagnie daar under
gerekend, weinig minder dan 20 Millioenen aan Intros-„ ièn zullen bedrangen , dan behooren vooral Provifio„ neef de Belastingen niet minder op te brengen dan
„ voorheen."
Zeer ílerk en juist zyn 's Schryvers aanmerkingen tegen
de Gilden : en by toont, hoe eigenbelang pleit voor de
Gildebroers, maar het algemeen belang voor de Burgers;
welk laatf{e voor het eerfte moet gaan. „ ja ," voegt
by 'er nevens, en by heeft de ondervinding tot getuigen,
„ Ja, is volgens de Grondregelen der Induftrie alle ttretn„ ming in de kringen van werkzaamheid nadeelig , en
„ daar en tegen een onbelemmerde werkzaamnheid voordeelig , dan zyn de Gildens zeer fchadelyk."
's Sehryvers bedenkingen zullen den Gildebroederen zo min
finaaken als den Leeraaren der geweezene Hoofdkerk zyn
vermaan omtrent het Fonds van 't Geestlyk Comptoir,
dewyl deeze , zekerlyk even als die van alle andere Gezindheden, door hunne Gemeenten , en niet uit 's Lands
kas,,
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kaste, moeten betaald worden. — Een fink zeker van diep
inzien ; doch dat fchynt te flaapen. Herinneringen zyn
hier noodig.
Eindelyk, omtrent zyn laatfie fluk zyne gedagten met
eerre Bataaf the Rondheid medegedeeld hebbende, wcnfchen
wy, dat zyne vooruitzigten mogen bewaarheid worden ,
gcl.yk wy dit ook deeden bl. 78, zyn Betoog leezende over
de mogelykheid „ om, by Benen al gemeenex Vrede , al
„ fpoedig tot aflosfing van Staatsfchuiden te geraaken."
„ Ik teken," verklaart by omtrent zyne laatfie Afdeelmg,
„ maar omtrekken ; mogelyk , zo de ouderdom of floo„ ping myner vermogens niet te naby zyn , dat ik dan
„ myn Werk over de Opkomst, Verval, en Middelen van
Verflel, nog vervolgen, en aldaar dan die ftoffe verder
,. uitbreiden zal." Dit Werk, 't welk zo veel goeds
en gegronds bevat, wenschten wy dat de Schryver voortzette.
herhandeling over de eerfle Beginels der Regeering, door

(Uit liet Franscli.) Te Leyden en: te
Haarlem, by de Gebroeders Murray en A. Loosjes., Pz.
In fir. 8vo. 35 bl.

THOMAS PAINE.
;

H

et Fransch en Nederduitsch deezer Verhandelinge is
ons omtrent gelyktydig ter hand gekomen. De Vyheids geest, die alles, wat uit de pen van PAINE vloeit,
by uithek, kenmerkt, en over wiens Schryfwyze wy te
meermaalen ons gevoelen geuit hebben , firaalt in deeze
weinige bladeren zo zeer , als in eenige zyner voorige
Schriften, door, en verdient dit Stukje daar by gevoegd te
worden , — niet alleen daarom , maar ook van wegen
den treflenden, en, in deeze dagen, gewigtigen, Inhoud.
„ Want," om niet PAIN .r bl. 5 te ipreeken, „ de Om„ wentelingen, die tegenwoordig als dreigen de geheele
„ aarde door te trekken, hebben haargin oorfprong geno„ men in den ftaat des hier te behandelen verf'chilftuks.
De tegenwoordige oorlog is niet anders dan een firyd
tusfchen het Vertegenwoordigend Stelzel , gegrond op
de Rechten des Volks , en het Erflyk Stelzel, gegrond
op Overheerfching. Wat de benaamingen van Monarchic, Koningfchap en Arifiocrarie , 't zy door
„ de natuur der zaaken, 't zy door de kragt der uitdruk„ kin.
Ss2
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,, kingen, zo be! Cempeld, aangaan, zy kenmerkèn tiet ge,, nocgzaam liet Erflyk Steltel. Het zyn ílegts zaakera
„ van den tweeden rang van het Erflyk Stelzel, en zy
vérvallen van zelf als dat Stelzel van Regeering geen
recht van beftaan heeft."
Dit te bewyzen is 's Vryhe'idminnenden SchryVer5 hoofd
onderzoekt by de Beginzelen. -- En-tak.Hiero
onderflaat voorts aan te toonen , dat de Erflyke Regeering geen recht heeft om te beftaan, dat men ze op geen
beginzel van recht kan invoeren , en dat ze zelfs Bene
fchending van alle beginzelen is. — Ten anderen, dat de
Regeering door Verkiezing en by Vertegenwoordiging, of
de Vertegenwoordigende Regeermg, haaien oorsp rong ai
leidt 'van de natuurlyke en eeuwige Rechten der Menfchen.
Wy kunnen hem ., in het betoog dier Stellingen, niet
van flap tot flap volgen, en houden ons verzekerd, dat de
Minnaars zyner Stellingen , met greetigheid, zich uit kleine Werkje zullen aanfchaffen.
Byzonder breed, naar de uitgeílrektheid der. Verhande hoge, is de Schryver om de Algemeenheid van' het Stemregt
te verdeedigen tegen de veelvuldige uitfluitingen daar
mtrent gemaakt. Zyn yvervuur gloeit als by dat Me,---o
fchenr-egt verdeedigt ; de Leezers moeten , de Verbandeiii zelve leezende, in dien zelfden yvergloed ontftoken worden. Mensch ! wie gy moogt weezen ; zo gy
eerlyk zyt, PAINE is de Verdeediger uwer Regten!
Wy kunnen, egter, dit Werkje niet uit de hand legen , zonder Benige dammerkingen over de Middelen om
de IT y, Bid te behouden, die 'er liet Plot van uitmaaken ,
mc-:-e te deden. — Aanmerkingen, met eerie grootere
maate van bedaardheid te neder gefield, dan het vuur
des Schryvers hem doorgaans toelaat , en die de overweegende nadenking onzer Medevaderlanderen vorderen,,
bovenal in het tegenwoordig Tydsgewrichte.
„ Het is," zo fpreekt PAINE, „ niet genoeg de Pryheld in te voeren ; het is ook belangryk dat men die
weet te handhaaven.
„ In de eerfte plaats is het noodzaaklyk de middelen, gefchikt om de Overheerfching te verdryven , ter
voorbereiding van het invoeren der Vryheid, te onderfcheiden van de middelen , gefchikt om de Vryheid
,; te handhaaven , wanneer zy gevestigd is.
,, De middelen , waar van men zich in het eerfie ge,, val
,
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„ val bedient , worden door de Iran,ïzaaklykheid gere ;r„ vaardigd. 't Is gewoonlyk opstand ; want terwyï de
', Overheerfching baat is het byna onmogelyk iets an,, ders te vinden. 't Is niet minder waar, dat , in deli
aanvang eener Omwenteling, de Omwenteling - party,
„ naar welgevallen, eens uitgefrrel tïiei_I van maat oefent,
,, minder geregeld door de beginzels , dan door de om.„ fiandigbeden; en dat de voortduuring van deeze willekeurige daadeis een onoverkomelyke hinderpaal voor de
vestiging der Vrylaeid of haarei? dutir ;oude zyn ,
„ indien amen haar al mogt vestigen. Men moet nooit
,, eifchen , of zelfs hoopen , in de he inzels cener Om„ wenteling, dat alle cie enkelen (individus) teríiond van
gevoelen zullen veranderen. De blyltb?. rile en bestgevestigde waarheid heeft nooit i p .,ésen dag eens
,, algemeene overtuiging gc verso, De tt'_i en Oe reden
,, kunnen alleen de menfchen opleiden tot dc toeflemming
of goedkeuring van een l,c`i_Z eI, eî zy, die niet overtuigd geweest zyn, hebben Heels recht om hun te vervolgen , by welken de rede met meer laagza amheid
werkt. Het reclelyk beginzel der Omwentelingen is te
„ onderrichten, en niet te verroesten.
„ Zoo men, over twee jaargin , geiyk men hadt moe
doen, aan Tr^ankry^k eerre Conflitutie gegeeveh-„ten
hadt, ben ik volkomen overtuigd , dat men de wanorden en gewelddaadighedcn zou vermyd hebben , die
, dat fchoone land verwoest en de Omwenteling Lefroet
hebben. De vereeniging der Fra«fcl en zou op een(ACte gedeund hebben; en ieder enkel (individu) zou
„ het pad gezien hebben, liet welk by met veiligheid
„ kon betreeden. -- Maar, in liede van eerre Conifitu„ tie, heeft men Bene B cvo;ijtionaire Regeermg iuge„ voerti; een ongerymd verfchi nzel, zonder hegínzels en
zonder een bepaald gezag ; waar onder de deugd, of
misdaad, afhing van de oogeubIihlyke omffandigheden,
waar onder het Patriotismus v,an git;teren overmorgen in
Alle deeze gedrochtelykhedcn
, verraad verkeerde.
zyn het natuurlyk gevolg van 't gebrek aan eejie Con„ iitutie ; want de natuur en 't oogmerk van cie Con
1litutie zyn, te beletten, dat de partyfclhappen de Regeering naar hun welgevallen flingeren , beginzels tie'„ lende , die over hunne aanhitzingen de wagt houden,
L KUNT GY GAAN,
„ en die aan allen zeggen; zo VEKP
„ EN NIET VERDER! Doch, wanneer men geen punt
,,

-
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„ van Conflitutie heeft , maakt ieder enkel (individu) 'er
Bene, voor zich party kiezende; en terwyl de beginzels
„ alle de partyen moesten befruuren, zyn het de partyen,
„ die over de beginzels befehikken.
„ De begeerte om te ftra(i=en is altvd gevaarlyk voor
„ de Vrylheid, Zy vervoert de menfchen om de wysfte
wetten te bederven en te misvormen, dezelve verder
„ en verder uitfirekkende : daar 'eii boven dezelve eene
valfche uitlegging en eene onrechtvaardige toelrisfing
geevende. De mensch, begeerig zyne eigene Vryheid te
„ handhaaven , moet volftrekt zyn ergflen vyand tegen
„ alle onderdrukking verdeedigen: want deezen plagt fchendende , geeft by een voorbeeld , welks navolging
„ het een of ander oogenblik doodlyk voor hens zelven
„ worden kan."
_kepublikeinfelie Redevoeringen. Eerie Stuk. In 'sGravenhage, by J. Plaat, z795. Lei gr. 8vo. 192 bt.
g. Over de waarde der MenschO verheiddeenPerlichtic
Beni re Reublikeinfche Deugden. Over de
Mnatfchaj,ry. -- Over de Paderlandsliefde. — Over
de Voorooredeelen. Over den Godsdienst van veye Burgers. -- hc7 elry'kinti van het voorgaande en het tegenwoordig Befï :Yur. De wanre Vaderlander. Over
de beste Regeerinbs;!or,n. Op het fluiten der Allianzie met de F%anfcfe Republiek. Tafereel van de eer fie Opkomst dir Vereenigde Nederlanden. flan myn
Vaderland.
Ziet daar, Leezers ! de Opschriften der Onderwerpen
van de Redenvoeringen , in dit Stukje voorhanden; alle
g,wigtige , hoogsthclangryke en behandelenswaardige ,
Onderwerpen -- alle behandeld op eenen zwellenden
trant. Aan het flat der eerfile Redenvoering vinden wy
een gefchilderde fchets van den iaat van Nederlandsch
toekomfrige Welvaard. Wy zullen 'er alleen het laatfte
beeld met 's Schryvers fterk gloeiende verwen van vertoonen. — „ Ziet gindsch uwe Koopvlooten van Noordtot Zuidpool langs gekemde baarcn ftevenen. Ziet de
bewoonders der Overzeefche 'Branden op haare nadering
juichen , in de handen klappen en vriendfchaplyken
tribuit brengen , geen blikfembraakcnde Zeekasteelen
„ ontveiligen langer de golven. De Zee, aan alle vol„ k-
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„ keren gemeen, is vry als de natien ; geen donderkloo„ ten gonzen meer langs haare vlakte, nog geen bloedvlag
,,fpiegelt zich in haare biaren, eeuwige vrede woont op
haar , en vriendfchappelyke Hoezen , die de volken elkander toeroepen , klinken langs haare af,., gronden ! " ......
Alles egter is niet in dien overdreeven ftyl : alle Redenvoeringen hebben 'er tog wat en de meeste te veel
van. Min beredeneerd is daar door dikwyls de voordragt.
De Vaderlandsliefde, dat fchoon Onderwerp, deelt in
deeze misvormingen. „ Wy zullen ," zo hooren wy daar
den Redenvoerder, „ de Vaderlandsliefde van tenen an„ deren kant , en wel als een ingefchapen trek , bef'chou„ wen, die aan alle volkeren gemeen is. Ja zich zelf
tot dc redenlooze Dieren, en zelfs tot de beweeglooze
Planten , uitf'rekt.
„ Wenden wy onze pogen op de woeste gewesten der
„ Aarde , waar eeuwig ys de ftroomen bevloerd, on„ fineltbaare fiteeuw de bergen bedekt, en onafgewisfelde
, dorheid in de valeien heerscht , fchouwen wy op de
, bewoonders van deeze Gewesten , de vreugd blinkt uit
hun oogen , en het vergenoegen fchenkt hun de rykfle
„ fchatten , en vergoed dubbel hun door de Natuur mis„ deelde Luchttlreek. Spreekt hen van gewesten , waar
„ onafgewisfelde vru7tbaarheid woont, waar zich Hefnel
„ en Aarde vereenigen om een Paradys te fcheppen ,
„ fpreekt hen van die Gewesten , en poogt hen met u
„ derwaards te troonen. Ziet dan de íchimpende glimlach
op hun gelaad, zy verachten uwe aanbiedingen, en zyn
met hun bemind Vaderland , hoe woest en onvrugtbaar,
dubbeld te vreden , en gereed dat tegen iederen aanval
van buitenlandfiche geweldenaars te verdeedigen; ja dik„ wyls dapperder te verdeedigen, dan de inwoonders van
eeuwig vrugtbaare gewesten, hunne Paradyzen en Lust„ hoven ... of ... wenden wy ons na de dorre Zandwoes„ typen , waar de zon den fchedel en het brandend zand
„ de voetzoolen van haare bewoonders verzengt , waar
„ vrugtbaare regen nog verkwikkende daauw nimmer de
„ wildernisfén verfrischt,en vraag den kroeskoppigen Moor
of by u volgen wil , zyn antwoord zal u befchaamd
„ maaken, en meenigen ontaarten Vaderlander doen bloo„ zen." Wy zulten hier op geene aanmerkingen maaken , en laaten stil aan zync plaats het jammerhartig beSs :1
wys ,
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wys, in een goede zaak , van de Dieren; en Planten ont'leend. Valfehe Munt!
't Kan niet wel an.lers dan uit gebrek aan een geregck?
en wel, vooraf doordagt plan ontftáan, dat men, op eenti erf
dezelfde bladzyde , , te verre van zyn • onderwerp ai99 dwaalt, en tot hetzelve wederkeert," zie bl. 6. Hier door
dwaalt by;" volgens eigen bekentenis, ;, geheel vain
„ zyn, onderwerp> af."
Het voeren van den Styl , waarin doorgaans deeze Reeenvoeringen opgefleld zyn, loopt altoos gevaar van cleerlyke vallen te doen, en van de hoogte in de laagte neder te
I}orten ; dit ook wedervaart onzen Redenaar te meermaalen.
Men hoorc hen in de Redenvoering over de. beste Regee1^
ringsvorm , anders geenzins de niinfle : „. De verfchillende
„ fborten van Adelregeeringen zullen wy thans niet bei
, fchouwen ; zulks 1a, .t ons heek niet toe;. naar wy zul
„ len nog eenige vlugtige blikken werpen op die ' welke,
weleer zo rampzalig voor niyn Vaderland was, en•waa
„ onder wy te meermaalen brandende zuchten loosden
„ dan welke zuchten de Almachtige heeft verhoord, en on
tot !een vry volk genaakt.
„ Ryke maar dikwyls domme, by hunne Jaclrthonderi
opgevoede e 1 van de Regeering des Lands niets wee,, tende , Edellieden wierden in den Raad getrokken; - jonge,
Laf bekken , welk naauwivks de roede ontwsfèn va"
,, ren, wierden gedeld oni over den Burger te heeríchen,
y , hoe konden doezen tog de belangens der Onde.rdaanen 9
„ welke zy tot Vaders hadden behooren te vert1rekken,
97 waarneemen V en hoe kon de Burger. achting betconer}
„ aan zulk eenen die zich dikwyls meer met kindr4gtigP
kleinigheden bezig Meldt dan met het Vaderland te bei
;, ituuren 4 en dikwyls verwaardigden . zulke ba4rclefooz
, fongelingen den in den dienst van zyn Vaderland ouch
,, geworden Grysaart nog niet •met een groet , fokoor}
99 deeze met de alleruiterfte beleefdheid hun bejegende,
,, Het tferven van eenen ,Jachthond, of het verlies vary
y , eerie gekamerdc Maitres, bragt hun in eet kwaadti luim,
y , en dit matst dan de Burgerotïtgelden, fchoon by dooi
„ zyn ° zweet en bloed de Jachthonden en Mitres zq
y , wel als den jongen Lafbek -hielp;onderhouden, "
De Redenvoering o het fluiten der . llliaiziie, met de
/lie Republiek fehynt volgens eene Aantekening, de
daadlik uitge pzookene in een Vaderlandlievend Ge,
-
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wife,,} te * >- * * * , en niet eenige veranderingen in
deeze Verzameling geplaatst. !y dunkt ons de beste,
't Is waar ," hooren wy daar in den Redervperdex
zeggen, ,y gy hebt uwe Vryheid duur gckogt, indien
men dezelve duur kan l:oopcn ; 't i waar then heeft
, honderd 1Millioenen van u ge^L-ischt , en kwaadwilligen
hebben dit alomme uitgekrecten als onedelmoedig van
;, de .Franfchen ; maar; Burgers ! wat ik bidden mag,
, overweegt toch eens wat deere honderd Milljoenep , ja,
wat al het goud der aarde in tegenf'elling komt nmSt
; het bezit der Viyheid.' En hoe veele Millioenen heb
niet de aanhangers van het voorig bewind doelt-,ben
aanbieden aan de FranJclien , om van hun Vrede te
, verkrygen ? Welke fcl:atten gy ook zoudet hebben moe
opbrengen , en wat hadt gy voor dezelve ge--,ten
„ kogt?' Kluisters ! Welaan, toont dan , Vryheidlieven„ de Belgen ! dat u geene op d%ringen te dierbaar zyn
„ voor het bezit der V; yheid , en dan zal dz:
b, Voorfpoed welhaast uwe .Vrovincien weder bewoo„, neii."

De Redenaar toont alleszins , ondanks de opgetnerkte

gebreken een • warm Patriot te weezen . en in zo verre

hebben i ne Stukken , wat ook aan de uitvoering 1:apere, verdienfien. Taal en fpelling zyn vry ongehaavenr...
L'eterfchap in 't een en ander verhoopen wy in een Twee»
de Deel,
Het Staatkundig Gedrag des Konings van Pruisfen beoo,rdeeld in Staatkundige 1lanmerkingen over het Tlrede.
Trarlaat van zyne Jlajefleit met de Franfche Rcpubliei,,
"ann. den 5 April 1795. En over het nader Tra^iaet valt
dezelve van' den 17 Ney 1795 , met opzigt tot de De,narcatie - linie en de Neutraliteit. Uit het Hoogdaitscl1.
re Leyden, by A. en J. Honkoop , en vcrrder alom. It
gr. 8vo , 48 b'
,

e Divaalingen van PITT 'S 1,egemroordig 13efluur, waar
van wy onlang, fi raken ('), vonden zeker by veelti on„zer Landgenooten rechnnaatigcn ingang, by niet weinigen
zal dit kleine Stukje, `,zyne Pruisffche Majefteit betreffende, een dergelyk onthaal ontmoeten. Men ziet 'er uit
])

,

hoe

(*) Zie onze 1l1gem. Vader!. Letteroef. 1795. bl. j'32.'
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hoe men in Duitse/land over den Vrede, door den Ko•
van Pruisfen met de Franfche Republiek gefloten , en byzondcr over de Pruisfen, denkt.
I)c Opfleller van dit kleine , met veel vuurs gefchreeven, Stukje , die een yverig Voorflander van den Keizer
is , en geen Vriend der Franfchen, waarom de Vertaaler
hier en daar eene kleine Aantekening maakt , om de uit
te verzagten of te wedcrfpreeken , brengt daad-varinge
by, daar by der Pruisfen gedrag, geduurende den-zaken
Veldtocht, naagaat.
„ Keur -Brandenburg," op dat wy dit ten faal van de
fchryfwyze bybrengen , „ is. niet te vrede de oude en
„ nieuwe Rykswetten zelf te fchenden , maar het roept
,, alle Ryksftenden openlyk op om aan zyne zyde tegen
„ Je Ryksgrondwetten te handelen. Zullen dan alle
Ryksbanden. met geweld verfcheurd worden ? Zal de
„ enkele Adelaar tot eenen dubbelen groeijen' ? Zal 'er
„ een Agter - Keizer in het Ryk opftaan ? Of zal des
„ trotfchen TARQUINIUS fpreuk ook de fpreuk van
„ Pruisfen worden: Divide & impera odio habeant,
„ modo timneant. Verdeel en gebiedt -- zy. mogen haa„ ten , zo zy maar vreezen. Tot den algemeenen Vrede,
zeide CAMBACERES in de Conventie, is voor ons thans gee„ ne hoop! Wy moeten onze vyanden fcheiden, en tiny kunnen
„ alleen door byzondere Veeden te fluiten tot eenen algernee„ ren Vrede gerauken. Zoo zeide CAMBACERES, en zoo
handelde Pruisfen. Maar de braave Medeftenden zullen
„ zich met het Rykshoofd vereenigen, en alle verfoeije„ tyke fplitzingen niet moed en braafheid tegengaan.
„ Pruisfen heeft dan Vrede gemaakt. Pruisfen heeft
„ Vriendichap geilooten: met wicn? met den dood„ vyand van het Huis van Bourbon, met d verdelgers
„ van de Franfche Kroon. Wien heeft Prz./isfen onder„ tusfchen zyne Koninglyke Waardigheid te danken? —
„ Het Huis van Bourbon. Wicn zyn vet Silefte? —
,, Het Huis van Bourbo;a. Wien zyn werklyk Staat, kundig beftaan en zyn aanzien in Europa? Het
1-luis van Bourbon, en de Kroon van Frankryk. En nu
., verbindt Pruisen zich met de Oorwentelaars tegen het
;, Huis van Bourbon. Pruisfen kent dan •flegts zyne te„ genwoordige Convenientie , behartigt flegts zyn tegenwoordig belang. In 't Jaar I792, hadt Pruisfen hoop het
„ Huis van Buurbon, en in dat zyn eigen fleun, te behou., den: daarom greep het de wapenen op voor het Huis
„ van
Hing
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„ van Bourbon ; maar thans vervangt de Franfclie Reiu„ bliek het Huis van Bourbon , en daarom erkent Pruis„ fn de Fran/he Republiek, en fluit Vriendfchap met
,, haar. — En die Vriendfchap zou nog wel in eene
daadlyke Alliantie kunnen veranderen. In dit zeer mo„ gelyk geval zouden wy de Ryksftenden , tot hunne
ernftige en rype overweegmg, de volgende Vraagen kun„ nen doen. LJ'at zouden de Stenden beginnen , als
„ Pruisfen de daadlyke fllliczntie niet de Franfchen, die
„ urn nog maar L; iendjcliap heet , tegen Gostenryk wilde aanwenden , en een Leger van honderd duizend
„ Vryheidpredikers door de RT•kslanden wilde laaten trekken ?
„ Pruis/en vindt geen eind aan zyn roemen dat het
„ 't gantiche Noordlyke Duitschland, door zynenvrede, ge„ dekt, en voor den Inval der Franj•hen gered, heeft. -„ Of de nakomelingfchap deeze dekking ook zo zeer roemen zal , zal de tyd leeren : het gegeeven woord en de
geflootene verdragen verbonden de Prui.sfen tot redding
en dekking niet door eenen afzonderlyken oorlogs„ achtigen vrede ; maar door heldenmoed , door volhar„ ding , door wapenen. Voor deeze foort van dekking
erkent Pruis/en zyne zwakheid."
In ale aanmerkingen over het overige van het Pruis/if is
Trac aat met de Franfche Republiek , van den 17 Mey,
niet opzigt van de Demarcatie-Linie: „Als eens," dus drukt
le Schryver zich uit, „ Eeuwen na deeze onze Nak ome„ lingfchap de gefchiedenis van den huidigen dar zullen
,, leezen, en over de gruwelen van wettelooze handelingen
„ en meineedigheid , van woordverbreeking , van trouwloosheid, en verkleefdheid aan de overtreeding en over„ treeders, verbaasd zullen ilaan — dan moeten zy nood
verzoeking komen om te gelooven , dat-„wendig
„ hunne Voorvaders , of, als gefchiedfchryvers logenaars,
als handelende perfoonen fchurken, of, als mishandelde
zwakke menfchen, geweest zyn."
panyen
Om dit te flaaven, dient de Befchryving der Demarcatie Linie, en de bedingen daarby gemaakt. „ Waar was," vraagt
de Schryver, „ ni de gruwelykfte tyden van eigendunke,, lykheid en willekeurigheid, van vyandfchap met Keize„ ren en Tegenkeizeren , vari trouwloosheid en woordver„ breeking, ergens een Despoot die het ooit gewaagd heeft
,; in zulk een ufurpators- toon zoo arglistig tegen het gemee„ ne welzyn in te werken, zoo eigendunkeivk %Vetten te
7 , bxeeken, en voor te fchryven, zoo gewvelddaádig en on ^ )elchrt',oml
-
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fchroomd dooi° te tasten, en zoo dh tatora tig vrye Mc,,, deffenden en Landen van hunne veyheid te beroccvenn ,
en niet éene penneflreek in de raagt van ovetheeríchende
vyatiden te fpeelen ? Dat deeze Vraagen geene Declamatie , maar Vraagera der zuiverde waarheid en van
het gefchondeii menfcllen - geluk zyn, zullen de volgcu„ de aanmerkingen klaar bewyzen."
Deeze aanmerkingen lopen over de Vraagen : „ Weikg
„ gevolgen heeft deeze listige Linie van .Vemai'catie, cu
eeze gedwongen Neutraliteit? i. Op den tegenwoon„ digen Oorlog niet de Franfcl2c,z ' ----- a. Op Oostei` 3. Op het ganfche Duitfche Ryk."
„ ryk ?
Derzelver beantwoording twyfelen cry niet of zullen veelen
in dit kleine Stukje, waar over wy breed genoeg geweekt
zyn, zelve leezen,
Burgerlylre en Handelkundige Gefchiedenis van de Engel/die
Dolkplantingen in deWTlest-Indiën, door BRYAN EDWARDS,
Schildk. Ilde Deel. Uit het Engelsch. Te Haarlem, by
A. Loosjes, Pz. 1795. In gr. 8vo,

an ons betuigd verlangen , om de Vertaaling van
EDWARDS Werk, zo wél voegende by R BÉRTSON's
fterk getrokkene Befchryving van America , voortgezet
te zien , wordt door de Uitgave deezes Tweeden Deels
'voldaan. Het Eerfte Deel aankondigende, hebben wy ge
noeg gezegd om dit Werk te doen' kennen, en 't zelve
voordeelig te onderfcheiden van veele andere. Wy wyzen derwaards, (*) en bepaalen ons tot het verflag deezes
Deels , ' t welk geheel over , amaica loopt.
Het ee`rf e Hoofdituk behelst : De Ontdekking van ,áa9
maica door COLUMBUS. Zy,1e wederkomst in 15d3. —
Fiere handehvyze van zyn Zoon: DIEGO, naa den dood vara
COLUMBUS. — Hy neemt bezit van 7amaica in 1509. —
Braaf gedrag van JUAN DE ESQUIVIL, eer/i e Gouverneur.
—Sic/tirg en het verlaaten van de Stad Sevilla .Nueva. —
Verdelging der Indiaanen.
St. j ago de la Fega geDe Tytel yan Marquis gefchonken aan
grondvest.'
x ODEWYK , den Zoon van DIEGO, aan wwien het Eiland
voor altyd onderworpen wordt. — 't Gezag komt op zyns

A
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(*) Zie onze zllgem. haderl. Letteroef. voor 1794, bl. 579•
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Zuster r1AfELt A , Welke door Ht,iiei' k hare rechter
an het Haïs BF AGANZA overbrengt. — Vervalt weder
aan de Kroon an Spanje in 1640. ---- ANTHONY SHIR
LEY doet een Inval op het Eiland ira 't daar 1596, en
Coll. JACKSON in 1633.
Te treffend, en te onderfche?dend van veele gruwelen,
die het blad der Geschiedenis van , de Nieuwe Wereld
bezoedelen, is eene daad van JUAN 1)E ÉSQUIVIL. „
hadt den roem van een dapper Krygsman te zyn, en,
het firekt nog sneer tot zyne eer , dat by een van de,
zeer weinige Castiliaanen was , die in het midden van
alle dc gruwelen der bloeddorilige en befinettende roof
zugt zich onderfcheidde door edelmoedigheid en menschq
lykheid. Een uitfleekend voorbeeld van zyne grootheid
van ziel wordt dtrs door s-IERRERA verhaalt. - Omfreeks
den tyd Fiat by van Ilisponiola zeilde, om bezit te neemen`
van zyn nieuw Gouvernement van faxmica, i}ondt zyn
Mededinger OJEDA op zyn vertrek na 't vaste land.
OJEDA verzette zich sterk tegen den beraamden tobt van
EsQUUIVIL, en dreigde openlyk, dat • zo by hem te 7atiu^ica vondt , by zyne terugkomst van bet vaste land
hy hem a's een Oproerige zou doen ophangen. 't Geval:
wi lde , dat OJEDA'S reis in den hoogoen trap ongelukkig.
was : want . naa een reeks van rampen , allen zonder
voorbeeld, leedt by fchipbreuk aan de kust van Ceiba, en.
liep gevaar van ellendig om te komen , by gebrek aan
wegzes. Ier dit oogenblik herinnerde by zich, dat Es-_
Q IVIL op f arnaica was, en zag zich tot het droevig uiterf}e
gebragt, om hulp te moeten vraagen van denzelfden Man,
wiens verdelging by beflooten hadt; doch de edelmoedig
was niet zo ras onderligt van den nood zyns.
vyands, of by lag alle zyne gevoeligheid af. Onmiddelyk
zondt hy r*EDRo DE NARVEZ , een Officier van Rang,
na Cub't, om OJEDA ra 7arz,-ica over te voeren. Esou1-.
VIL ontving hem met de tederfe deelneeming , behandelde.
hem ,- ftaande zyn verblyf,, met alle mogelyke tekenen
van onderícheiding en achting , en voorzag hem van
nniddelen om spoedig en veilig weder na Hispaniola te
komen." Aangenaam valt het, 'er te mogen byvoegen,
dat OJEDA niet ondankbaar was aan zynen Weldoener.
Het tweede Hoofdituk heeft deezen inhoud: CROMWEL
verdeedigd ,regens den aanval der Spanjaarden in i66g.
Hunne wreedheden in de West- Indien flrydig wel het
hoorflellen gedaan door moDkverbond van 163Jw
FORr
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FORD en GAGE. --Sterk aangedrongen bcwj tien vc den iaat.
fen. -- Bericht van den Secretaris THURLOC, till,gCzzs Bene
Onderhandeling met den Spaanjcheta ïmba fa 'eur. CROMw.EL'S verzoek van Voldoening verworpen. — Staat van f asnaicta by dcszelf'r in bezit necxing. — Dat de Heer EDWARDS
een zelfdenkend Man, en geen flaafsch liitfchryver, is,
blykt uit den aanvang deezes Hoofdfluks. Hy fchryft :
„ 'Er is geen gedeelte der Engeliche Jaarboeken, by wel
gebruik grooter voorzigtigheid noodig is dan de Ge--ker
fchiedenis des betluurs van den Proteéfor CROMWEL. De
vooroordeelen der Partyfchap, die, in gewoone gevallen ,
door verloop van tyd, ílyten , zyn tot ons in volle kragt
overgekomen tegen dien gelukkigen overweldiger; en zyne bedryven , van het tydftip dat ihy tot het toppunt van
gezag klom, worden nog met eene schrandere boosaartig
Beid, als of het onmogelyk ware dat onregelmaatig ver
gezag rechtvaardig uitgeoefend wierde, naage--kregn
vorscht. 't Is derhalven niet vreemd, dat de dappere bedryven van den Prote&or tegen de Spaanfche Natie, in
het Jaar 1655, onderworpen geweest zyn aan berisping,
of dat Schryvers van zeer tegen elkander over tlaande
denkbeelden famenílemmen in zyn gedrag, by die gelegenheid, in een verkeerd licht te plaatzen. De gemeenebestgezinde Vrouw (*) noemt het een oneerlyk werk ,
aan Zeeroovers pasfende, en de beschaafde en welfpreekende verdeediger van de Familie van STUART (t) ver
voor eene onverantwoordelyke fchending van-klarthe
een verdrag.
„ De uitgave van de Staatspapieren van THURLOC
(den Secretaris) moest echter het gewigt deezer berisping verzagt hebben. In waarheid , men zal bevinden ,
dat niets dan een zeer onedelmoedig bedekken van de
vyandelyke bedryven der Spanjaarden tegen de Engelfche
onderdaanen, die te groot waren om geplooid te worden,
den glimp zelf van goedkeuring aan de befchuldiging kan
geeven tegen CROMWEL, als hadde by een merkwaardigen en verderflyken oorlog aangevangen, tegen een vriend
en bondgenoot, flrydig met het belang van de Natie, en
met fchennis van de goede trouw der verbondenen. Zoo
het gezag , waar snede de uitvoerende magt, hoe derzelver
-'

(*) Mrs. MACAJJLIY's Hijiory of' England.
(t; DAVID HUME'S Hiffory of Great • Britain.
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Ver naan ook zy, is bekleed, geichikt i ten voorllarde en
ter beveiliging van den Godsdienst, Vryhedeti, en Eigen
onder zyn bewind, dan waren de-domenvahtVlk
maatregelen, door den Protector te dier gelegenheid genomen, niet alleen te rechtvaardigen, maar zy waren
hoogstnoodzaaklyk, ja zelfs verdienstlyk ; want het gedrag der SparIaarden , byzonder in JL7 erica gehouden,
was eene verkorte verklaaring, ja zelfs een vertoog, tegen
het geheele menschlyke geflacht. Ik zal eenige weinige
aanmerkelyke .daaden te berde brengen , om deeze ver
te onderfteunen. Het onderwerp is aanmerkelyk-zekring
op zich zelven, en zal, in veele opzichten, nieuw zyn voor
den Leezer ," — die, in 't vervolg deezes Hoofdituks ,
zulks met dc daad zal bevinden, en ook den Schryver,
met graagte, volgen, als hy, in
Het derde Hoofdfluk, naagaat, de verdere handelingen
der Eng elfchen op Jamaica, naa deszelfs bezitneeming.
Coll. D'OYLEY hordt tot Prefident verklaard.
herfchillen en flerfte in de Arnzec.
Moedige poogingen van den Protell`or.
Coll. BRAYNE tot Opper
Zyyn dood.
Commandant verheeven.
D'OYLEY
1/er/laat de Spaanfche Troepen,
herneemt het bewind.
die van Cuba in het Eiland gevallen haren.
Zyaa
Bucanneefen.
wys en aanhoudend bejluur.
Bevredigend gedrag van KAREL DEN II, by zyne herflelling.
Eer fle vestiging van een geregeld Gouvernement op
Lord WINDSOR'S flanf elling. -- KoningJamaica.
A;zericaansch Verbond in 't ,laar
lyke Afkondiging.
1670.
Verandering van maatregels van de zyde vara
Nieuw Staatsge/lel van ,7a; zaica ont9vorde Kroon.
Graaf van CARLISSE aanbejleld tot Hoofd-Goupen.
'erneur, ten einde het nieuwe Regeeringsge/lel kragt by te
zetten. Gelukkige tegenkanting ddr Vergadering. —
Daar op volgende efchillen , betreffende de beveiliging hunier Wetten. — Geeindigd door de Revenue-flee van 1728.
Geniet Gefchied- en Staatkunde, in de dus verre gebragte Befchryving van Jamaica's lotwisfelingen, een aan
onthaal, Leezers, wien het om Land- en Natuur -genam
te doen is, zullen zich verzadigen in het vierde-kenis
Hoofdíluk; waar wy aantreffen Jamaica's Ligging. Climaat. Gedaante van het Land. -- Bergen en
daar uit fpruitende voordeelen. — Grond. — Bebouwde Landen. --- Onbebouwde Landen ; en aanmerkingen daar
over. — Bosfihen cn Hout. — Ri v; eren en Mineraale Bron,.
a?cn,
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i1 i`AN !)u.. 1 A^ 1)J

1P!anten.
Gresanen,
^te^ar — De /jiiofen.
Grasferz. Moe,ery, — Tafelvruugterz,
By onze Beoordeeling van het Eerie Deel hebben wy
iets gezegd van de fchilderagtige pen, die de Heer,
EDWARDS , als het te pasfé komt; meesterlyk weet te
voeren ; en kunnen wy ons niet wederhouden uit dit
%Ioofdituk over te neemen zyne befchryving van de Ge -.
daante des Lands, van welke, raar zyn zeggen, ivoorden
alleen geen juist denkbeeld kunnen geeven ; dais, oordeelende .dat by mislchien in ftaat was om Benige uitfleekcnde byzonderheden af te fchetzei , wier zamenvoegingen
zo oneindig verfcheiden zyn , dat - ze gezien,nioeteii worden om . ze te begrypen , gaat by in deezer voege voort
w, Op een' kleinen afliand van den oever verheft zich
het land in heuvels, die meer aanmerkelyk zyn uit hoofde van hunne fchoonheid dan íloutheid : ze zyn alle van
Bene zagte helling, en gemeenlyk van eilander geiiieedeia
door ruime valeijen , en romaneske oneffenheden ; doch
ze zyn zeldzaam :feil ; ook, is de overgang van de . heu.vels tot de valeijen zeldzaam kort. Over het algemeen
heeft dé hand der natuur ieder heuvel tot den top met
een by onder geluk afgerond. Het meest treffende , dat
zich met deeze verhevenheden paart , is de gelukkige
ligging van de Peperboschjes, waar mede de. meesten derzelven bekleed zyn , en de groote hoeveelheid- groente
van het Gras beneden, het welk men door duizèn.d openingen ontdekt ; maakendè een aangenaam contrast met
de donlherder tinten van de Spa::n1 he Peper; . par dee-,
ze boom , die niet minder aanmerkelyk is uit hoofde
van deszelfs íchoonheid, als broosheid , niet lydt , dat
Bene plant als mededinger in zyne íchaduw bloeit, zyn
deeze boschjes niet alleen zuiver van kreupeTllout,, maai
het Gras groeit 'er zeldzaam weelderig. De grond is
over. 't algemeen krytagtig mager , die een fchoon ligt
Gras voortbrengt, zo glad en effen als de. fchoonf e
weiden in Engeland, en veel glansryker van kleur.
Over deeze oppervlakte verfpretdt zich de Spaanfche
Peper in ondericheidene afdeelingen. Op de eene plaats
zien wy groote bosfchen-; op de. andere een aantal
fchoone groepen., waar van fommige de heuvels bedek
andere langs de af hellingen groeijen.
-ken,trwyl
„ Om het tooneel te verlevendigen, en de fchoonhei4
vé voltooijen, heeft de goedheid der Natuur het geheele
land
,
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land overvloedig met water voorzien. Geen gedeelte der
West- Indien, dat ik gezien heb, vloeit van zo veele
aangenaaine fl:roomen over. Ieder valei heeft zyn rivier
ieder heuvel zyn waterval. in een gezigtspunt,-tjen,
waar de rotzen over den Oceaan hangen , kan men niet
minder dan acht doori chynende watervallen , in een
oogenblik, bc{i houwen. I)ie: alleen , welke lang op zee
zyn geweest , kunnen oordoelen over de aandoening ,
welke de dor tie reiziger op zulk een betoverend ver
gevoelt.
-fchiet
„ Zodanig is de voorgrond der fchildery. Daar het
land in het midden gedeelte des Eilands opryst , wordt
het oog, de fclioonheden, die ik opgeteld heb, voorbygaande , getroffen door een eindeloos amphitheater van
houtgewas , onovertrefbaare hoogten van de hoogffe
fchaduwen des Ceders, en wydgetahte Palmboomen , en
onnoembaare menigten van bosfchen, welker buitenfee lyn
wegfinelt in de afgelegen blaauwe bergen , en deeze ver
zich weder in de wolken.
-liezn
„ Aan de noordzyde van het Eiland is het tooncel van
eene andere natuur. In liet landfcliap, waarvan wy handelden, zvn de- voornaamfle characters verfcheidenheid en
fchoonhcid ; in dat 't welk te beschouwen fftaat zyn de
heerfchende trekken, grootheid en verheevenheid. Wanneer ik eerst deeze zyde des Eilands naderde, en van verre zulke verbaazende en ten hemel opílygende deilten
van blaauwe bergen aanf bouwde , die hier en daar de
wolken verdeelden , was myne verbeelding ; (een onbepaald maar ysfelyk denkbeeld vormende van 't geen ver
uit het geen ik nu gedeeltelyk zag,) ver--borgenwas,
vuld met verbaasdheid` en verwondering. 't Geyoel egter,
dat ik gewaar werd, was nader aan fchrik dan aan genoegen. Schoon het verfchiet, voor my, in den hoogften
top ftaatlyk was, fcheen liet my egter een tooneel van
ílaatelyke verwoesting. De afgebrooken fteilte en ongenaalbaare rotzen hadden meer het aanzien van een chaos,
dan Bene fchepping; en fcheenen de u twerkzets van eene
verfchriklyke verwoesting op te leveren , die de natuur
ten bouwval gebragt halt. Het voorkomen werd egter
gunf}iger by onze nadering; in het midden van tien duizend Route trekken, te hard om door de hand der bebouwing verzagt te worden, ontdekten wy reeds verfcheide
plaatzen, waar de hand der vlyt leeven en vrugtbaarheid
hadt doen ontwaaken.
„ Met
Tt
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„ Met deeze bevallige tusfchenmengzels vereenigde
zich de uit de hooger gebergten afloopende kom van laagere bergen , (die nu zigtbaar begonnen te worden,) bedekt met bosfchen en heerlyke groenten, om de ruwe
iiaatelykheid der hoogere fteilten te verzagten en te ver
dat eiudelyk de velden op den grond in 't-goelykn,t
oog vielen.
„ Deeze velden zyn uitgebreide vlakten, hoofdzaaklyk
met Suikerriet, vertoonende by al den glans der bebouwing het groen der Lente , gepaard niet de vrugtbaarheid van den Herfst , en alleen door den Oceaan bepaald, op wiens oppervlakte een nieuw en altyd beweegend fchildery zich aan het oog Vertoont : want ontelbaaie fchepen worden in verfche de richtingen ontdekt, afen aanvaarende in de baaien en havens , waarvan de
kust overal voorzien is. Zulk een verfchiet van menschlyke fchranderheid en vlytbetoon, bezig met de overtol
oude waereld met de voortbrengzels van de-lighednr
nieuwe te verwisfëlen, opent een ander, en, ik mag 'er
wel byvoegen, een onbetreeden veld voor befpiegelingen
en opmerkingen.
„ Dus brengen de Bergen in de West- Indien, zo al niet
op zichzelven voorwerpen van volmaakte fchoonheid, veel
toe tot de algemeene fchoonheid der Natuur ; en de Inwoonders kunnen zeker niet , dan met het diepst gevoel
van dankbaarheid aan de Godlyke Voorzienigheid, de
verfcheidenheid van lu tftreek betragten , zo bevoltder1vk voor de gezondheid, het genoegen en het vermaak,
die deeze hooggelegen flreeken hun verfchaffen. Over dit onderwerp (preek ik uit daadlyke ondervinding;"
welke by bybrengt; doch in het Werk zelve moet gelee zen worden.
Waar uit wy nog eene byzonderheid, de invoering van
zeker Grasgewas betreffend , niet kunnen naalaaten aan
te ftippen; een blyk opleverende, hoe eene geringheid iets
groots kan baaren. 't Is naamlyk het Genueesch Gras, 't
geen, naar, 's Schryvers oordeel , „ naast het Suikerriet
in belangrykheid mag gefield worden: daar het de meeste
van de Landhoeven, of Pens, door Jhet geheele Eiland
hun oorfprong heeft gegeeven, die ook nog onderhouden
worden voornaamlyk door dit onwaardeerbaar gewas. Hier
van daan de overvloed van Hoornvee voor den Slachter
en den Planter ; die zodanig is, dat weinig markten in
u;opa rundvleesch tot goedkopper prys, of vair beter
hoe-
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1íoedanigheid, dan die van 7avzclica , opleveren. Mis
vestiging van de meeste noordlyke Kerfpels-fchiensd.
geheel toe te fchryven aar de invoering van dit uitmuntend Gras, welke toevallig, omtrent vyftig jaaren geleden,
plaats hadt ; zynde deszelfs zaaden van de Kust van
Gainee gebragt als voedfel voor Benige Vogels , die ge
waren aan Mr. ELLIS, Hoofdregter van het Li=-fchonke
land. Gelukkig leefden de Vogels niet lang genoeg oni
den geheelen voorraad op te Beten , en het overfchot,
wel zorgvuldig achter een affchutzel gezaayd zynde ,
groeide en bloeide, en ht leedt niet lang, of de begeerte,
door het Vee vertoond om het Gras te bereiken, trok cle
aandagt van Mr. ELLIS, en biabt hem op de gedachte om
het Zaad te verzamelen, en de Plant voort te kweeken ;
't welk uit zeer voorfpoedig ítaat op de rotsachtigfle deelen van het Eiland ; geevende groente en vruchtbaarheid
aan landen, die anders de bebouwing niet waardig waren."
Ten tent van dit Deel vinden wy de Hortus Ea 2enfrs,
of Naa%nlyst vim vreemde Getnasjen in den Tuin van IIINTON EAST, Esq. op de Bergen van Leguanen , op liet Eiland 5'amaica, ten tyde van zyn overlyden, door ARTHUR
I3ROUGHTON, M. D.
,

;

Reis door Madagascar ende Oost-Indien. Door den Heer no.
exou , Lid van de ,"cademien der Weetenf'cisappen van Parys
en Petersburg, Sterrekundige van de Fran/èhe Zeemagt, Opzigter van het Natuurkundig Kabinet des Konings van Frankryk,
enz. Uit het Dransc: vertaald. Te Dordrecht, by de Leeuw
en ' Krap ; behalven de Inleiding van 48 bl. 290 bi. in
gr. 8vo.
zegt van zichzelven ., dat by

e Schryver deezes Werks
„ geen Man van Letteren is, en dat men zich des genoeg
D
„ zal overtuigd vinden door 't gebrek aan regelmaat en orde

„ in alles wat by gefchreeven heeft. Alleen heeft by door het
„ uitgeeven van dit Werk aan het oogmerk om nuttig te wil„ len zyn willen beantwoorden. Door den fmaak van zyn te„ derde jeugd overgegeeven aan de studie der flipte veeeten'
fchappen, is de kunst van opflellen hem geheel en al vreemd."
(Int. bl. XXX.) — Deeze betuiging willen wy gaarne voor
meer dan eene enkele pligtpleeging aan den Leezer houden.
Het fink voorhanden behelst de bewyzen in zich : doch is liet
daarom niet verwerpelyk , fchoon eerie betere fchikking 'er
gevalliger houding aan zou byzetten , en medewerken tot
zyn groote doel, nut te doen. En wel bepaaldlyk om het
EiTt 2
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Eiland Madagascar, „ en de voordeelen, die men uit de Bezit•
„ tingen , welke men daar oprigtte, zou kunnen trekken, aan te
wyzen, zo deeze Bezittingen gegrond waren op het geluk
en het onderwys deezer goede Eilanders." — Eer aan
s Schryvers hart doet de daar mede overeenftemmende bedenking, waarmede by de Befchryving van dat Eiland aanvangt.
„ Het Eiland Madagascar, fchryfc hy, heeft de hebzugt der
Europeaanen pgewekt, zoo dra het ongelukkig genoeg was
,,een weinig by hen bekend te zyn. Zyne uitgebreidheid, de
rykheid van zynen grond, en de onderfcheidenheid zyner
,, voortbrengzelen, fcheenen der Natie, die hetzelve overwin.
nen zoude , voorregten in den ?Koophandel aan te bieden ,
,, die men zjch niet zoude veroorlofd hebben te verwaarloo,, zen. Gelukkig heeft de ongezondheid der lubt het tot heden
„ voor het juk dier befchaafde Volken beveyd, die de onregt,, vaardige en barbaarfche begeerte hebben, om onder hunne
heerfchappy alle Volken te verfiaaven, die zy Wild genoemd
, hebben, om dat zy de zeden en gebruiken der Europeaanen
„ niet bezitten.
„ Daar is niet écne éénige dier befchaafde Natien , die zich
„ beroemen kan eenig gering belang van den Koophandel aan
„ de heilige beginzelen van de Wet der Natuure opgeofferd te
, hebben. Alle hebben zy onregtvaardhg en barbaarsch geweest;
„ bynaar alle hebben het haal , het vuur , de verwoesting,
in de plaatzen gevoerd , naar welke de hoop op winst hun
gelokt halt. Moesten zy dan vergeeten, dat de grond, op wel.
ken die Wilden leeven, aan deezen toebehoort, gelyiz die
„ op welken wy leeven aan ons toekomt?
„ De Europeaanen zouden weezenlyker en beftendiger voor„ deden van dit Eiland getrokken hebben, indien zy zich be,. zig gehouden hadden om hunne kunden en nyverheid in die
;j flreeken te voeren , die van dezelve vedtooken zyn. Deeze
gefehenken zouden niet vrugtloos geweest hebben , en de
„ Koophandel zou weldra ondervonden hebben hoe zeer dit
,; ziet en mensc'h]ievend middel te verkiezen is, boven de on•
regtvaard?ige en wreede middelen, van welke men gebruik
,; heeft gemaakt, om de ongelukkige inwoonders der Landen,
,, die eenig nieuw voorwerp van rykdom aanboden , te onder
werpen."
-,
Het zelfde doel van nut te weezen heeft de breede Inleiding
doen gehoren worden , welke ons eerre Befchryving oplevert van Isis de France en Bourbon, die, ter oorzaake van derzelver nabyheid can , en groove betrekking op, Madagascar, zulks
verdienen: en van welke de eerfle oprigtingen derFr•anfe.'.eu op
Madagascar altoos afhangelyk zuilen moeten weezee. Belangzyk is deeze inleiding , zo om de Befchryving dier Eilanden
zelve , als om het berigt van den Archipel , door den Heer
N,ocItoN met veel opiettendheids bevaaren: en waarin hy de misfla
-
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í1agen op de Kaarten van den Heer D'APRes aanwyst, van well;e
ceue den Schryver bykans Schipbreuk hadt doen lyden. Hy
heet ze met alle mogelyke zorg aanggeweezen. Omtrent voor=
werpen van zo veel gewigts voor liet behoud van den Zeeman
moet men , gelyk by te recht aanmerkt niets ontzien dat tot
'volmaaking van de Zeevaardl;unde dienflig kan zyn. Van deezen Archipel, bezaaid niet klippen, die ten noorden van de
befchreevene Eilanden ligt, dient zyne Befchryving om aan de
Zeelieden de hoog noodzaaklyke aanwyzing te doen van de
hinderpaalen , welke zy te overwinnen hebben, zo zy, in liet
ongunstige jaargetyde, een korten weg na de Kust van Corman.
lel willen neemen. — Of in het oorfpronglyke Fran/eke Werk,
't geen wy niet kennen eene Kaart , eene volgens de Waarneemingen van den Ileer ROCHON verbeterde Kaart, van dezen
Archipel zy, veeeten wy niet; in de Vertaaling heeft men ze niet
bezorgd : en zou egter zulk eene Kaart, eerst weezenlyken
dienst aan de Zeevaardye kunnen toebrengen. Deeze L•ileidi,ug
behelst , behalven het reeds aangeduidde , eene Befchryving
van de oude Zeevaart in de /iziatifc,,e Zeeën , de Lotgevallen der Volkplantingen op Isle de France en Bourbon . als
it:ede een berigt van de Orkaanen , die op 't eerstgetnelde
Eiland woeden, en de voorzorgen tegen derzelver verwoestiu
sgen te neemen.
Het Verk zelve , aan 't welk de naam van Reis min voegt
dan di; van Befchryving, treffen wy een breedfpraakig verlag
aan a Vooreerst van het Eiland Madagascar in 't ai,'erxern;
van de vroegfle ontdekking der Europeaanen ; de Landvedee.
hing , Ligging , Grondgefteltenis , Voortbrengzelen , Inwoonde_
ren; doorviogten niet aanmaaningen . hoe dezelve, fchoon l ilden, als Menfchen verdienen behandeld te worden,
Een andere ltdeeling voert ten Opfchrift: van het Zniih-f k
gedeelte van Madagascar. -De onderfcheiding by de Bewoonde.
ren in Geflachten is zeer groot; en heeft by hun eerie Overree•
vering plaats, die den grond deezer 0ngelykheid antvonwt.
,, Zy , •naamlyk , welke onder deeze Inwoonderen eeeige ervaa.
„ renheid bezitten, verhaalen, dat de Schepper van hemel en
„ aarde, uit liet lichaam van den eerflen Mensch, geduurende
dat by liep, zeven Vrouwen nam; deeze zyn de Moeders der
,, onderfcheidene Geflaehten,
„ Het geflacht der',Rhoandrians is uit den eertien NIensch,
„ en uit de Vrouw , die uit zyne i-Iersfenen gevormd is , ge„ iprooten. — De :Moeder der 4nacandrians en der Ontzoads
„ zyn van zulk een edelen oorfprong niet; de eene is van den
„ Bals, en de andere van den linker Schouder, afkomftig. - --_
„ Het geflaFht der Voadzieris is zyne geboorte aan den eeruien
IVlensch , en aan de Vrouw, die geduurende dat by in diepen
flaap lag uit zyne rechter zyde voortgekomen is , verfchul•
„ digd. — De Moeder derLo,'zaviths en derOntzads komt van
„de
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„ de dyen en van het vet der beenen ; maar de afkomst der
Ondeves is laager , men doet die van de zoolen der voeten
afkomen."

,,

Zodanig een onderfcheide afkomst ten oorfpronge der onder
Rangen a te !tellen is volmaakt Oostersclz;-fcheidMn
wy herinneren ons hier des betreffende fchoone aanmerkingen
geleezen te hebben by ROBERTSON (*). Onze Schryver. die

Fabel opgegeeven hebbende , voegt 'er by : „ Het is onge,, twyffeld zeer droevig, om onder de Volken, die de groote
Provincie Aeesfre bewoonen, zulke belachlyke Fabelen over
de ongelykheid der Rangen te vinden. Wilden, die geen
,, Broeders willen zyn , één gemeenen Oorfprong verwerpen ,
„ welk eene jammerlyke dwaasheid ! Dit foort van wonder kan
,, geen uitleg vinden dan in de verovering die door de firabie„ ren, Voorouders der Rhoandrians, op Madagascar behaald is.
„ Dat vreemd ge(lacht heeft overal , waar het zich verfpreid
heeft, de voetf'appen der droevigfle bygeloovigheden gelaa„ ten. De R;;oandrians zyn tegenwoordig flegts twintig huisge„ zinnen fterk. Daar bedaan 'er nergens dan in de Provincie
„ Anosfe , en men heeft reden om te hoopen , dat het Eiland
„ eindelvk verlost zal weezen van het juk en van de regeering
„ dier Overwinnaaren , die het door eenige Mahomethaanfci:e
„ gebruiken verwoest en vergiftigd hebben."
In dit gedeelte des Eilands verwerft de fchoone kunne meer
eerbieds en onderfcheidings dan in eenig ander Land. „ De
Man beveelt 'er nimmer als een• willekeurig Tyran , en de
„ Vrouw gehoorzaamt 'er nimmer als eene Slaavin: de overwigt
der magt helt zelfs naar den kant der Sexe." De heer
ROCHON verdeedigt het Chara &er der Madagascaren tegen de
blaam hun door FLACOURT aangewreeven , en legt 'de fchuld
van de ondeugden, hun ten laste geegd, op de mishandelingen
der Europeaanen. „ Zy ontvangen, zegt hy, van ons bar„ baa:fche behandelingen , in vergelding der gastveyheid., die
„ zy ons zo edelmoediglyk vergunnen ; en wy noemen hen
„ verraaders en lafhartigen, wanneer wy hen , door ;overmaat
van wreedheid, dwingen, om het juk te verbreeken, door 't

„ welk wy goedvinden hen te drukken."
Deeze treurige waarheid bewyst de Schryver door den val
der onderfcheide Bezittingen , die de Europeaanen getragt
hebben op Madagascsr op te rig;en. Men leeze dezelve, en de
daar bygevoegde Uitweiding over de Gelykheid der Menfchen
als de gronddag eener betere behandeling. Waar hy den lof
uitmeet der Vereenigde Staaten van America, als het veyfle en
ge(*) Men zie diers Geschiedhoekers laattle Werkt Gefchiedtuadig Onder=

zoek wegens de kennis die de Ouden hadden van ladle
en LOSJES uitgekomen, bl. gz^.

.
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gelukkig11e Land des Aardbodems. „ Indien , zegt hy ergens,
„ groote belangen van Koophandel u te Madagascar roepen,
omhels dan billyker en menschlievender grondbeginzelen dan
„ gy tot nog gevolgd hebt. Hot zyn geen Soldaaren maar
„ Ambagislieden, Landbouwers, dat werkzaame en onderrigtte
Lieden zyn, die uien na Madagascar moet zenden. Zy, die
„ het Charaéter der Madagascareo kennen , zullen geen vrees
„ voeden over het onthaal dier lnwoouderen , voor lieden welker maatig en werkzaam leeven den overvloed aanbrengt, en
t , de ondeugd verbant." Way men daar te verwerken en te
verhandelen vindt, wyst de Ileer RocizoN onderfeheiden aan,
als mede de wyze waarop zulks, ten meesten voordeele, kan gefchieden. Breed is hier zyne uitweiding over het nut des Ar.
beids en der Werktuigkunde : men zou geen zo omflagtige befchryving van de Vuurmachine in een Werk van deezen aart
verwagten.
Gelyk de Fleer ROCIION zich , met veel regts, aankant tegen
de Krygszugtige ontwerpen om Madagascar te onder te brengen , zo pryst by de ontwerpen van een zagter aart der fleeren DE MOLDAVE en POIVRE, welke in het Werk zelve moeten
geleezen worden. Byzonder aanmerklyk is 't geen hy mededeelt
van den beroemden comacnsoN, en diens Natuurkundigen, en
zyne eigene, Waarneetningen omtrent de Kirnos, of Pigrncen, op
JWadag scar (*), ter wederlegging van FLACOURT, die hy weder
met veel nadruks, over het Charaáter der Madagascaren, tegen
daar mede gepaarde-fprekt:wylhdbgovien
wreedheden , welke by niet ontkent , betreurt, wyst by den
weg der Verlichting aan, en toont de gefchiktheid deezer Volken om ze te ontvangen. „ Ik begryp ," zegt by ten Plot,
dat in de befchaafde Landen eerie onnoemelyke meenigte,
„ die alleen met de zorg voor haar bellaan, door eetyen aan„ houdenden arbeid en door eene geweldige oefening, bezig ge„ houden wordt, den tyd niet heeft om de overdrevene gevoe.
lens, die men haar in de pril (te jeugd reeds inprent, terug
te dryven: maar de wilde Volken , bewooners van vrugt,, baare 1lreeken , zyn niet in dit geval; zy hebben den tyd om
,, zich te onderrigten , en deeze voorregten zal men hen voor„ zeker niet willen betwisten."
De volgende Afdeeling betreft het Noordoostlyk Gedeelte van
Madagascar, het r ke Magazyn van de Volkplantingen op
Isle de France en ourbon. Op drie plaatzen van 't zelve
hebben de Fran/chen getragt Bezittingen te vormen. Hoog
wordt de aart der Inboorelingen van dit gedeelte geroemd;
hun gedrag ten opzigte van zekere Zeeroovers der Indifche
Zeeën
(4)

Een verkort berigt hiervan is geplaatst ia het Mengelwerk onzer

,digern. Yaderl. Litieroef. voor 1793• h 1 • 931, enz.
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Zeeën befchreven;als mede den fehrik, welken zy Welëer haddeii .
op het gezigt van een Euarnpisclz Schip ; zich de onmenschlyk.
heden, door de Europeaanen aan de kust gepleegd, herinnerende. Hoe de gefnuikte Zeeroovers 'er den affèhuwelyken Slaa.
venhandel invoerden , vindt men met verdiende zwarte verwen
afgemaald. Met verwondering , leest men hier eene Redevoering van een Madagascar by het fluiten van een Koopverdrag.
— Breedvoerig is hier het verflab van de onderfcheide popgin.
gen door de Franfclzen aangewend om Vastigheden op dit gedeelte te bekomen. -- Onder deeze fteekt uit de Onderneeming des Graaven van nLn1owsKY , door den Abbé ROCnoN
allerongunfligst afgemaald. „ De Aladagascaren hadden ," naar
zyne opgave, „ onder de beheerfching van BEnrowsKY door
inwendige oorlogen uitgeput , byna alle hunne goede hoeda,nigheden verlooren ; zy waren niets meer dan laaie faxven ,
aan de eigenzinnigheden eens wreeden en onhandelbaaren Bar„ baars onderworpen. Onder zyne befluuring waren de lande„ ryes onbebouwd gebleven ; de landbouw vernietigd zynde ,
„ hadt de onvrugtbaarhieid zich over die eertyds vruchrbaare
„ ftreeken verfpreid. Die listige gelukzoeker hadi den haat, en
„ het zaad van verdeeldheid , onder de Inkvoonders verfpreid;
by de onbefchaamdheid en kwakzalvery voegde hy eene trot„ fehe en verontwaardigende houding, ten einde de menigte te
bedriegen , en ontzag in te boezennen. Onder de trekken van
hoogmoed en valschaartigheid, befpeurde men nog daarenbo.
„ ven een wreedaartig uitzigt, dat bekwaam was om den flout„ moedigflen hefèhroomd te maaleen. De gebeurtenisfen zyns
„ leevens zyn niets anders dan eerre aaneenfchakeling van
„ misdaaden en bedriegeryen , en zyn dood niets anders dan
„ de billykfle ftraf voor een fchandelyk verraad. Men ` moest
of Madagascar van het juk diens Tyrans verlosten, of
„ van de Colonien van Isle de France en Bourbon afzien."
Even ongunftig laat deeze Vriend der Franfc e Bewindhebberen op IJ?e de France & Bourbon zich elders ten opz'gte van
BENYOWSKY hooren. Van Partydigheid gelooven Wy is de Abbé
n iet vry te pleiten. Wy weeten niet , of hy de Memoirs and
Travels of ai. A. Count de IIENYOWSKY , written by lrimzelf,
tranfiated of the Original Manzrfeript , in 't Jaar 1790 te Londen
door w. NICHOLSON in twee Deeleis in *to uitgegeeven, gezien
hebbe : wie dezelve leest , en bovenal de oorfpronglyke
Stukken, daar agter gevoegd, nagaat, zal een min'ongun[lig oor
vellen. Vreemd dat de Vertaa.-delovrznameM
Ier , tuien de Cedenkfchriften en Reizen des Graaven van
BENYOW5KV , onlangs in vier Deeltjes by A. LOOSJES Pz. uitgegeeven, niet wel onbekend hebben kunnen veezen , des met geen
woord melding maakt. De Vertaaler dier Gedenkfcl,riften heeft
beter der Waarheid en Onzydigheid hulde gedaan , met in
zyn Naberibt het kwaade van den Held zyns Werks gezed,
,
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zegd , niet te verzwygen ; daar hy het goede gemeld hadr,.

Men zal wél doen met BENYOwSKY niet enkel volgens den I Jeer
RocnoN te beoordeelen ; maar 'er mede te vergelyken wat hy
zelve zegt. In deeze dubbelleezenswaardige Gedenk,/chriften
des (,raaven , vinden wy ook veele byzonderheden, Madagascar
betreffende , die niet min opmerking verdienen dan die des
/ bbés.
Vervolgens vinden wy, in'het Werk voorhanden, ilansnetkingen
over het Noordlyk gedeelte van Madagascar: en eene Befchry.
ving van ver/èheide Boonren , Heestergewasfen en Planten, die
in het Noordlyke gedeelte van Illadagascar groeijeu , door den
,Schryver , in den 7aare 1763 , op Isle de France gebnagt.
Over de befchryving van Cochinchina, (zo 'er geen drukfeil
plaats hebbe , reeds in 't Jaar 1744 , zie bl. 263 , opgefteld,)
velt de : chryver een oordeel dat wy wel willen onderteke.
lien. „ Ik waan niet, dat ik door deeze korte Befchryving
„ CocGinchina in den grond zal doen kennen ; ik heb flegts ter
„ loops dat geene aan willen flippen wat men hoogstnood.
„ zaakiyk veeeten moest • indien men denkt dat het nuttig is
om in het vervolg niet die verafge egene flreeken betrekkin_
,, gen van Koophandel te maakent' -- Eindelyk treffen tvy
een Byvoe5zel tot de Indifche Planten aan.
lleeze Peis door de Oostindien , beter , want een Tytel
moet waarheid fpreeken, deeze Befchryvizng van li;adagascar en
Cochirchina , heeft geen gelukkig Vertaaler aangetrofl'&n ; doch
wy zullen ons Berigt, reeds breed genoeg, nkt ver rooten
met eene lyst , die wy gemaakt hadden , van pinarzen , welke
wy vertrouwen dat verkeerd vertaald , en daar door bykans
onzin zyn.
-

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechts Genootfclrap van
Kunfien en Wetenjchappen. I<Ide Deels 2de Stuk. Ze Utrecht,
by B. Wild en J. Altheer, en J. de Waal Sz. 1795. L, gr.
$vo. 93 bl.
Stuk behelst een Antwoord op de Vraage:

Welke wyze var;
it
Opvoeding is de weest verkiezelyke? eene Publique of eene HuiD
zelyk! welke zyn de gebreken van die beiden? is 'er Bene wyze
van Opvoeding , welke de voordeelen van beiden, suet uitJluiting
van derzelver nadeelen,,bevat? aan 't welk door het Provine.
Utr. Genootfchap eene Zilveren Medaille , als een accesft, is
toegeweezen: door G. c. c. VATzBENDeR , Rektor der Latynfche
Schoole te Gouda.
De Rector VATEBENDER volgt in dit [luk, na eene foortelyke
bepaaling van het geen by door Huizelyke en Publique Opvoeding
verflaat , deeze orde ; dat hy i0 fpreekt van de Huizelyke
Opvoeding, met alle derzelver voordeelen en gebreken; daarop laat
hy
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by 2 de Publique volgen; waar na by 31) beoordeelt, welke de
verkieslykfie zy, en eindelyk onderzoekt hy, of 'er Bene betere
wyze van opvoeding uit te denken zy? welke vereisc'aen die behoorde te kenmerken, en hoe zy moest ingericht worden?
De drie eerfle hoofdzaaken moet men bekennen dat door
den i uc'teur onpartydig zo wel als naauwkeurig overwogen
zyn , en beredeneerd worden , hoewel het blykt, dat by, over
liet geheel genomen, de voorkeur geeft aan de Publique Opvoeding. -- Het Plan van Opvoeding, door den Retor opge•
geeven, in zyn leatfle Hoofddeel, is zekerlyk het gewichtigst;
by toont daar in, dat hy, en te regt, in het denkbeeld Raat, dat
hervormen ('t geen in dit vak zo noodzaaklyk is) niet is bedekken
maar l;et kwaade geheel weg te veemen,
en oplappen ot'
en een vast en duzrzaam beter in de plaats te brengen. Gaarpe
zouden wy,, daar dit door den Schryver zeer wel in 't oog
gehouden is , dit Plan opgeeven of fcher.zen; te meer, oni dat
het, in deeze gewichtige zaak, belangneemend gedeelte onzer
Natie met brandend verlangen uitziet naa de befluiren, welke
de Reprefentanten van 't Volk van Holland, ten aanzien van het
geprojee1eerde Oomniitté inn Publicq Onderwys , neemen en in
werking brengen zal, waar toe dit Pluk , naar ons inzien , regt.
ilreeksch behoort; doch ons beflek laat dit niet toe. 't Plan
zelf is doordacht ; doch niet geheel vry van zwaarigheden en
bedenkingen , welke de Burger VATEBENDER ooit zelf, gezien
heeft , en daarom in 't laatfle gedeelte van zyn Antwoord ge
heeft op te losfee. Wy beveelen voorts dit Stuk ter-trag
aandagtige leezing en overweeging van allen, die hierin eenig
belang hebben of flellen , ten flerkften aan.

toe/meeren;

Brocenfis, ]Minerva, feu de cauus Linguae L.
tinne Commentarius ; cui Supplementa pasfrm CASPARIS scioP.
rrr inlËrra fuut, uncis inciufa, maxime veto JACOBI PERIZOtCII,
novisfrme EVERARDI sCHE Dn perpetuis uherrimisque Ani.
madverfronibus illuftratus. Editio quiuta, fiiperioribus longe
auctior. Trajecli ad Rhenum, apud Gisb. Tim. a Paddenburg
Filium, 1795, In Svo, f. m. 1062 pp.

FRANC. SAtyCTII,

alomme zo bekende Taalgeleerde arbeid van
D edie,
uitwyzens de Tytel, de naleezing en verbetering van
ondergaan heeft, treedt bier ter vyfde
en
SANCTIUS,

scioPPIUS

PERIZ'ONIUS

maale te voorfchyu , met de Aanvulzels en Verbeteringen deczei Geleerden, by welke de arbeidzaame Hoogleeraar SCHEIDIUS
de zyne gevoegd, en dit Werk eene grootere volkomenheid hygezet heeft. Ongelukkig dat's laatfien Geleerden,fchielyken dood ,
naa dat by ter Leyd/che Hoogefchoole het Hoogleeraarfchap in de
Oos:erfche malen, als de Opvolger van den der Geleerde We.
reld te vroeg ontvallen SCIULTENS , aanvaard hadt, hem verbin-

F. SANCTII, MINERVA.
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hinderd hebbe de laatí{e hand aan deezen Taalgeleerden arbeid
te ;eggen , of althans ontzet heeft, van denzelven met eene
Voorreden , op den voet zyner Voorgangeren , te verryken;
waarover zich de Uitgeevers met rede beklaagen.
Alleen moeten :vy, by de Aankondiging deezes Werkt, verfnelden , dat, by deeze laatlie keuilyke Uitgave, 't zelve, fchoort
over 't geheel 't zelfde gebleeven, vermeerderd is met de vol
voor de Taalgeleerden gewigtige, Byvoegzels des jongften-gend,
Uitgeevers.
LIB. • 1. CAP. II. De Pronominum Latinorum can/is.
Lin. 1. CAP. X. De prifcis Diminutivorurn nominum
formis.
LLB. I. CAP. XI. De antiquisftma Comparativi & Superlativi terminatione apud Latins:.
De its etiam qua videantur anomala

Bonus , melior,, optimus; Malus,
pejor, pestmus: cet.
Lia.

De can/is Propofitionum , Adverb'io
rum, Conjuné ionum.
Lia. III. CAP. VIII. Correctio Sancéii de Gerund/is.
IX. Correc2io Sanaii de Supinis.
Lis. 11I. CAP.
Lin. 111. CAP. XIV. De can/is Conjunc?ionum.
I. CAP. XVIII.

Ontelbaar veele zyn, buiten dee>e groote en allen in 't oog
loopende Byvoegzels , de door het Werk heen verfpreide
Aanmerkingen. Ophelderingen en Verbeteringen, van den onvermoeid werkzaameu SCHEIDIUS , die alleszins blyk en bewys opleveren van 's Hoogleeraars groote Beleezenheid en uitgebreide Taalkunde , opgedaan in eene onbezweekene beoefening van
Criekfche en Latynfche Schryveren, en l' er verwerkt op eene
wyze die hem eere aandoet. De Taalgeleerde Wereld zal, ongetwyfeld, deezen Letter. en Taalarbeid onder de Gedenktukken rekenen, die den naamvan den Geleerden SCHEIDIUS vereeuwigen.
Wy merken nog op, dat de Boekhandelaars, die ons deeze,
de voorige Uitgaven van SANCTIUS verre overtreffende , Uitgave
ter hand gefield hebben, tevens bezorgden, dat dit Werk ge.
flooten werd met een daar op hoogst noodig en uitvoerig
Register.
De Triumph der IVryk id, Toneel/pel, door N. C. BRItvKMAN,Wed.
van c. VAN STREEK. Te Bmflerdam, by M. Schalekamp, in
't eerfle gaar der Bataaf/the l/ryheid. In 8vo, II) bi.

ryhart , de Held van dit Toneelfpel , word hier ingevoerd
V
als een yvrig Patriot , bezield tiet warme Vryheidsliefde ,
als een braaf en bemind Egtgenoot en Huisvader, en tevens als

en Menffhenvriend , die zyn verpand en pen gebruikt had
om de zaak der Vryheid, ten tyde der onderdrukkingderzelve,
te
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te handhaaven en te verdedigen. Daar door in den haat der
Aritlocratifche Regeering van zyne woonplaats gekomen , ge
raagt tegen hem, en liet-bruiktedzhagwlie
hem , tegen allen regt , uit zyn huis haaien en gevangen neemen: twee onvoltooide, en nooit aan 't licht gebragte, fchet•
Zen van Revolutie , gaven deeze zyne Regters aanlei•
ding, om , ten minoen onder een goeden fchyn , hem als een
Oproermaaker eta Twistaooher ten zwaarde te veroordeelen;
en , fchoon zy van de aannadering der Franfchen bewust, en
daar voor niet weinig bekommerd waren , dreef hen hunne
haat dermaate aan , dat zy de uitvoering van dit vonnis met
allen niooglyken fpoed verhaastten, en Vryhart werkelyk zou•
den hebben doen onthalzen ; doch , op 't oogenblik dat de
Bent gereed fond hem den doodelyken flag toe te brengen,
komt de minnaar van Vryhart's dogter met eenige Franfèhen
tcefchieten , bevryd hem van den dood , en fielt hem in veyheid : waarna de inrukking der Franfchen volgt , en de Vry3reid triumpheert. Dit is de behoud van dit Tuneelfpel ,
waarvan de byzondere Toneelen niet onnatuurlyk zyn ingericht , en ons van de bekwaamheid der Digteres in de fchik•
king en bearbeiding der tusfchen - vallen , een goed denkbeeld
inboezemt. Indien zy ons in de Voorreden niet berichtte, dat
,dit (luk haare eerReling was voor liet Toneel , en dat hetzelve

In twee maanden bewerkt en afgedrukt was , door liet ver.
lengen, om het zelve in een zo gepast oogenblik in de IJ'ereld
ze hebben , zouden wy , byzonder ten aanziene van het Digtanaatige , wel eenige aanmerkingen kunnen maaken; maar wy
zullen dit nu niet doen : alleen kunnen wy niet voorby, der
Digteres re herinneren, dat, hoe groot ook de Poëtilche Vry.
]leid zy, dezelve echter niet veroorlooft, (om het rytn, of de
maat,) tegen de Geflagten of de Woordvoeging (Conftruétie)
te zondigen; 't geen , in dit fluk, op meer dan ééne plaats ,
gefchied , gelyk den kundigen Leezer en ook haar zelve, by
een naauwkeurig in- en herzien , ras in 't oog moet loopen. —
Ook flootte het ons, (v©oronderfteld, dat dit fluk ten Toneele
gevoerd werd) daarin zulke uitgebreide gebeden of aanfpraaken
aan het Godlyk Opperweezen te ontmoeten , en bovenal keurden wy het wraakzucht ademend gebed van Vryhart, (dat bl.
St gevonden word,) ten flerkf'ren af, als niet pasfènde in den
•nond van een Christen, en een van zyne ontchuld ten vollen
overtuigd Patriot.

R F{ L I S T E R
VAN

PREKEN EN SCFIRJFTEN,
Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en veyin edig ver-

handeld worden.

Met derzelver hryien.

A.
a, (C. C. H. an der) 's Menfchen ingang tot i-leerlykheid, om, in het toekomende leeven, Gods Beeld
in volkomenheid te veezen. ede Stuk. Haart, by
C. Plaat, in gr. 8vo. f i - 6-o 4S7
Aanmerkingen (Vrymoedige) over de Uitfluiting van al.
ten, die door publieke Armenkasfen bedeeld worden,
als Stemgeregtigden. In Holl. , in gr. 8vb. f 0 4 - d
der Commisfie , tot dat einde aangeteld,
over het voorbereiden der noodige Wetten om de Con.
ftitutie in werking te brengen. Amíf. by M. dé Bruyn,
in gr. 8vo. f o-9-o 474
Aanfliraak (Vrynidédige) van eeneis Bataaffchen . Wysgeer
aáá het verlicht en denkend gedeelte zyner Landgenooten. Rott. by Y. Hbljteyn, in gr. Svo. f - i i -o
,
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Ackermann, (; . F.) Geneeskundige Verhandeling over de
Engelfche Ziekte. Utr. by Y: de Waal Sz., in gr. 8vo.
2í6i
f i•i6 -o
Adres en Aanbod der Amílerdamfche Burgerye aan Wil
den IIT, en aan Heeren Burgemeesteren an Am.-lein
ílerdam, van eene groote Burger Wapening van honderd
duizend Man tegen de FránIchen in 't jaar s673. Am(.
by W Brave, in gr. 8vo. f o-6 o 163
Amalia en Sternthal. Eene Kloostergefthiedenis. Rott.
Meyer én A. Danfeá'weg , Wz. , in gr. 8vo. f ó • 6 - q
by
1 33
Antwoord cp de Vraage. Welke wyze van Opvoeding isƒ._
de meest verkiezelyke ? Eene Publieke of Huiilykef
1.LTT. 179g. NO. 15 V v wt

Y.

REGISTER.

UTeik7 e zyn de I7oordeelen en Gebreken van die beiden?
enz. Utr. by de Wed. S. de Waal en Zoon, in gr. 8vo.
488

f o-12-o

Arntzenii, (H. J.) Oratio, de eo, quod ex Vetuflatis Zfurpatione, in quibusdayn Belgarunz Legibus, Ufuque Forerfi . iiimium esfe videatur. Traj. ad Rhen. apud W. ab
216
Yzerwcrst , in 4to, f. 7n. f I • o - o
Avantages (Des) & Desavantages de l'Education tant Publique que Privée. Utr. clzez B. Wild & J. Altheer,
87
in gr. avo. f o-ii-o

B.

a1t1iazaar (A.) Verkorte, doch klaare en genoeg vol
Aletliodus concinnaiidi Formulas Medicas. Amil.-doéne
510
by 7. B. El we, in gr. 3 vo. f o - ia -o
Barlow, (y.) Raadgeeving aan de Bevoorrechte Standen
in de oiiderlcheidene Staaten van Europa. Ilde Deel.
Utr. by G. T. van Paddenburg en Zoon, in gr. 0vo.

3

ƒ0-16-0569

L'arthelelny, Reizen van den jongen Anacharfis door Griekenlanu. Ijle Deel. Ainil. by .7. Allart, in gr. 8vo.
f 3 -12-0349

Beattie, {7.) Grordbeginzels der Zedelyke Weetenfchappen. 1'\Iet Byvoegzels vermeerderd door f. F. Hennert. lice Deel, s(te en ede Stuk. Utr. by W van
279
Tzerworst, in gr. $vo. f 3-14-0
•------- ilde Deel. f n o- o

546

Bedenkingen van een waar Beminnaar van zyn Vaderland,
over het afvorderen van Schavergoeding, enz. Amíl.
528
by A. B. Saakes, in gr. avo. .1 0-4.0
Beets Pz. , (P.) Gods Vaderlyk Beítuur over Nederland, ontvouwd en dankbaar gedacht in eene Kerkzeden. 1Vest412
zaand. by H. van Aaken in gr. Svo. ƒo • 6-o
Begrip (Kort) der Natuuriyke Historie, met Afbeeldingen;
vervattende de Belchryvinge der Zoogende Dieren. itie
en QQde Stukjes. Leyd. by Honkoop en du Mortier, in
556
gr. Svo. f i - s6-o
IJell , (B.) Samenflel van Heelkunde. Iiie Deels Sde St.
LTtr. en Arnit. by G. T. van Paddenburg en Zoon, M.
465
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welke onlangs te Philadelphia heerschte. Haar, by
A. Loosjes Pz., in gr. 8vo. 1 0-12-0 151
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Delen. ' Amíi. by de Wed. Y. Dill , in gr. 8vo.
179

13.0

Justus, Graaf van Ortenburg — een Tafereel van Menschv
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45, 449

Michell, (y. P.) Iets ter Naagedagtenis van P. Nieuw land. Am(I. by de Wed. Y. Doll, in gr. 8vo. f o- 16. o
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Oernier, (C, IV) De Christen befchouwd in zyne Grootheid. 11 Deeles. Aml'c. by 111. de Bruyn, in gr. $v^;

f3 - 4 -0

P.

5St

Paine, (Th.) Verhandeling over de eerie beginze",s der
I egeering. Leyd. by de Gebroeders Murray, en 1 laarl.
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in gr. 8vo. f 2.8.0 4g
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a----------- Lesfon over de Gefchiedkunde en AI1o.

meene Staatsrunde, Iïde Deel. Dev. by L. Leenhors;,

REGISTER.
L..4. Karfenbergh en G. Brouwer, in gr. 8vo. f 2- is • o
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Priestley, (y.) Het nuttig gebruik des Christendms, byzonderlyk in bange tyden. Amfl. by H. Bron gen, in
gr. 8vo. f O. 14-o I4^J
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amfay, (D.) Gefchiedenis van de Noord - Americaanfche
Staatsomwenteling. IV Deelen. Camp. by .7. A. r
466
Chalmot , in gr. 8vo. f 9 - 8-o
Raoul, (7. B.) De Lataafíche Wysgeer,, of menschlievende
bedenkingen over den tegenwoerdigen Oorlog. 's Hag
by 1. C. Leeuwefteyn, in gr. 8vQ. f i • S - o 394
Rapport van de Gecommitteerden tot de zaaken van de
Oost - Indifche Compagnie. 's Hage , in gr. 8 vo. f o - 8 - o
388
Ratio Difciplinre Unitatic Fratrum A C. of Grondfchets
van de Inrichtingen der Euangeliíche Broeder- Gemeenten. Dordr. by A Biiusfé en Zoon, in gr. 8vo, f a - o - o
461

Rechten van den Mensch en Burger, door de Repretèntanten van Holland vertoond, en de Pligten van den
Mensch en Burger , door een oprechten Patriot 'er tegen over gepiaatst, Amft. by Y. B. Elwe, in gr. 8vo.
f o-4-0
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Redevoering over de Vryheid , volgens de Natuurlyke
Staatkunde. Utr. by G. T. van Paddenburg en Zoon,
in gr. 8vo. f o - 8 - o 380
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Patriot. Gron. by P. Doekema, en Amtl. by A. B. Saahes, in gr. 8vo. f 0- 4 - a 55$
Redevoeringen , (Twee) of zogenaamde Voorleezingen ,
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Wynands, in gr. 8vo. f o-YO-o 573
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j . Plaat, in gr. 8vo. f 1-2.0 6og
aces, (B. van) Zyn Verbonden met magtige Volken voor
kleine Staaten vo,rdeelig ? Voorgedraagen in eene Kerk
Herdingh en du Mortier,-lykeRdnvorig,L.by
in gr. Svo. f o • 6.0 586
Reilezien over het Noord - Americaansch Beflier van het.
Ju.licieele Departement , in 't Civile en het Crimineele.
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Bohn, in gr. 8vo. f a- ril. • o rd3
a----- (Eene) over het Tooneel van den tegenwoordiger_+
Oorlog. Gouda by H. L. van Ruma , in gr. 8vo.
f i -o.o
396
Request aan Nederlandsch vertrokken Stadhouder , en
Triumphzang, enz. In i-loll., in gr. tivo. f o-3 -o 17 1
Rochon , Reis door Madagascar en de Oost - Indien. Dordr.
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by de Leeuw en Krap, in gr. Svo. f i - r6 • o
Roeiier, (.) Redenvoering ter gelegenheid van de Uitdeeliog eter Pryzen aan de Kinderen der Minvermogenden. Asaft. by G. Roos, in gr. avo. f o-S-o 266
Rogge, (C.) IIet waars we_zcn van het Christendon ^
volgens de uitfpraaken van Jeus en zyne Apostelen.
Rott. by 7. Meyer, in gr. 8vo. f r, - 5 - o 222
Ro/enmuller, (y. G.) Eenvoudig Onderwys in den Godsdienst voor Kinderen. Amfl. en Utr. by van Vliet
en Marienhoff, in 8vo. f 0- 15-0 274.
•---. --- -- .Uandleiding ter bevordering van her
nuttig leszen des Bybels. Amíl. by FVesfing en van der
36^
Hey , in gr. bvo. f o- r8-o
Rougemont, (_7. C.) Verhandeling over de gevolgen der
Biet van Dolle Dieren. Utr. by .7. de Waal, Sz. iti gr.
&ro. f 4.Io-o 59.1
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Sanctii (Franc.) Minerva , feu de caufxr Linguce Latince
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vertaalcc , tiet Aanmerkingen ; naa deszelfs dood uit
voltooid door H. Nuntinghe. ArnL. by-grevn
jam. iiUart, in gr. Beo. f 3 X 3-0 357
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Spiegel voor liet Mensendot , of '.tafereel- van byzondere
Characters en Lotgevallen. Itïe Deels 2dc Stuk. AmF.
by H. Molenyzer, in gr. 8vo. f 0-1.5-0 268
Staat (1 egenwoordige) der Vereenigde Nederlanden ; behelzende het Vercoi,„ der Befcl,ryving van het Landfcl:ap Drenthe. zue Stuk. Amti. , Leyd. , Dord en
Ilerl. by T. de Groot, G. Warnars, A. en P. 13lusfé
en V. van der Plaats, in gr. svo. f r - ro -o 69
...... ____ der Vereeni ;de Nederlanden , vervattende het Vervolg, der Befclrryving van Stad en Lande. AnilL by dezelven , in gr. 8vo. f 2- ro-o 201
Stuart, (Md.) Redcvoerug ter weerij g vien alien nadeeligen invloed ee,,er zwaarmoedige deokwyze over het
^vert:l y k nat der taatfcl appy tot Nut van 't, Algemeen.
Ur. by G. T. van Paddenburg en 'Loon, in gr. 8vo.
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..---.---- Romeinfche Gefchiedenisf n. IVde Deel. Am(I.
by Y. Altart, in gr. 8"o. f 3- t5 -o 512
Swirden , (i. H. van) Lykreden op P. Nieuwland., ttitgefproolcen te Amderciam , in de Maatfci.appy Felix Heritis. Amft. by P. den Hengst, in gr. 8vo. f i- to - o
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Systemas (De Twee) van het Contract Social en de Natu rlyke l:egten van den Mensch , of de gevoelens van
Burke en Payne, ter toetfe gebragt en wederlegd. Amff.
by Wesfing eu van der Hey, in mr. 8vo. f o- ii -o 59
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Allart , in gr. 8 vo.• f 4 -16. o
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Tisfel, (,P.) Leerredenen over de gewigtinfte Gebeurtenisfen uit het Leaven van Tef'us Christus. IVde Deel.
Dordr. by A. Blus fd en Zoon , in gr. 8v. f 2 -o 0

r^ Deel. AmI . by i.
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V.
ereul, (A.) Rcdenvoerio over de Lelykheid der Menfchen. Ani(I. by P. . Uy'enbroek , in gr. 8vo.
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o-4-0
424
Verhaal (Getrouw en naauwkeurig•) van den Oorfprong,
den Voortgang en de Gevolgen van de ontfIaane Beweegingen in de IHerflelde Lutherfche Gemeente binnen Amflerdarn. Amf. by Y. Ammeling, in gr. 8vo.

v
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- (Gefchiedknndig) van het Gedrag der Nederlandfche Gemeenebestgezinden, geduurende den tegenwoordigen Oorlog ,_ door de T'ranfche Republiek aan den
Stadhouder en zynen Aanhang verklaard , op den
i Feb. 1793 enz. Leyd. by A. en Y. Honkooi -M
AmII. by D. M. Langevel^i -- i Iaarl, by 3. T'ehmans —
Rott. by D. Vis, in gr. 8 vo. f o - 8 . o 1.6.9
Verhaalen (Korte) voor Kinderen van zes tot tien. Jaaren.
266
Amt. by P. E. Briët , in 8,áo. f i - 2. o
Verhandeling van het Genooiichap tot Verdediging van
den Christlyken Godsdienst , opgericht in 's. Hage ,.
voor het jaar 1790. AmnIL , Ilaarl. , en 's Hag. by
. Altart , C. van der Aa en B. Scheurleem, in gr. avo.
f 2-rs;. o
8p, r37
......-.^.--- over de Vraag : Welke zyn de best gefchikte middelen om liet nog heerfchend. Vooroordeel
tegen de Maa^fchappy, Tot nut van 't 4]geineen, weg
te veemen. Atnfl. by H. Keizer, in gr. 8vo. f o • r6 - o
-

:

-

223

_--- over den Oonfprong en Lotgevallen van het,.
Liedeken Wilhelmus van Nasfouwen. Annf . by W. Wyiands, in gr. 8eo. f o-6-° 3^a
---------= over de oorzaaken van het Verval en opgave van 1Viiddelen ter Verbetering van onzen Alg meenen Welvaart . Amft. by 4. Mens 7ansz. , in gr.
avo. f o- I 2 o a.32
Ver-
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Verhandeling over de waare natuurlyke Gronden eener
eigenlyke en eenvoudige Conftitutie. Amft. by G, Byl,
in gr. 8vo. f o• t 8• o 345
Verhandelingen, uitgegeeven door de Maatfchappy ter bevordering van den Landbouw, te Amflerdam, XI Deel$
i(te Stuk. AmEt. by .7. C. Sepp en Zoon, in gr. 8vo.
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57

----- bekroond met den Prys van het Legaat
van den Heer .7. Munnikhoi. ifle Stuk. AmIt. by L.
van Es, in gr. 8vo. f o - i6 . o 373
e.------ raakende den Natuurlyken en Geopenbaatden Godsdienst , uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd
Genootfchap. X[Vde Deel. Haan, by 9. Enfchede eft
. van Walté, in gr. 4t0. f 3-o-o 497
------ van het Provinciaal Utrechts Genootfchap
van Kunden en Weetenfchappen. IXde Deels ede Stuk.
Utr. by B. Wild en .7. Altheer en .7. de Waal Sz.,
in gr. 8vo. f o-12-o 6ax
d/illates, (.7. H. des) Brieven over Wysgeerige en andere
Onderwerpen. 's Hag. by 3. G. Leeuweftyn, in gr.
398
8vo. f 1-16 -0
Vloten, (Van) De Bybel vertaald, omfchreeven , en door
Aanmerkingen opgehelderd. Benevens eene Verhandeling over den toe(Iand der Volken, door de Propheeten bedreigd. IXde Deel. Utr. en Amtt. by G. T. van
Paddenburg en Zoon en .7. Allan, in gr. 8vo. f 4-0.0
I
313
----- Xde Deel. f 3- i a• o

W.

ater, (W. te) Historie der Hervormde Kerke en
doorluchtige Schoole te Gent , zedert haaren aanvang tot derzelver einde. Utr. by G. T. van Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo. f 1-10-0 577
Weickard, (M. A.) De XVysgeerige Arts. I, II en Illde
Deel. Dordr. by de Leeuw en Krap, in gr. 8vo.
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Weidenbach, (K. F De Leer der Godlyke Voorzienig
voortref élykheid en voordeelen van het-heidno
Christendom. II Deelen. Amif. by IV. Holtrop, in gr.
8v0. f 3-LO-0 5
Weiland, (P.) Leerredenen, naar de behoeften van onzen
tyd. Ifte Deel. Rott. by .7. Meyer en A. Danferweg,
»x,, in gr. 8vo. f z-8-o 54
.

W^y-

R E G I S T E k,

Weyde, (C. L. van der) Henry en Lotlife, eene Nederlandfche G.-fchiedenis, in gemeenzaame Brieven. (Niet vertaald.) Leyd. by D. du Mortier en Zoon, in gr. 8vo.
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Witt, (;7. de) Staetsllukken. Dordr. by de Leeuw en
Krap, to gr. 8vo. f 2 -8-o 161
Wolff, (G. .7.) Geneeskundige Verhandeling over het
nut der Watervaten. Haart. by E. W. Cramerus .7un.,
in gr. 8V0. f i - 5 • o ;29
Woord (Een L'roederlyk) aan myne hataaffche Medeblur.
gers, by het naderen der Nationaale Conventie. Haart.
by A. Loosjes Pz., in gr. 8 vo. f o- a • o Sao
Z.
aaken van Staat en Oorlog , betreffende de Veree.
nigde Nederlanden , zedert het begin van 't Jaar
1780. XV tot het XXXIfte Deel. Amft. by .7. Altart,
in gr. 8 vo. f 40-16-0 124
Zillefen, (C.) Ontwerp , hoedanig der Bataven één en
onverdeelbaar Gemeenebestbef}uur,, langs de Grondbeginzelen der Menschheid, Vryheid, Gelykheid en Broe.
derfchap, dient ingerigt te zyn. Leyd. by Herding}
en du Mortier, in gr. 8vo. f o -14.0 595
Zimmerman , De Eenzaamheid. IVde Deel. Amft. by Y.
j3
Allart , in gr. 8 vo. f 3 - o- o
Zollikofer, (G..7.) Nagelaaten Leerredenen. 81}e Stuk.
Amíl. by de Erven P. Meyer en G. turnars, in gr.
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8vo.
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Zóllner en Lange, Natuur- en Zedekundige Befchouwing
der Aarde , en van haare Bewoonders. Vde Deel. Camp.
by .7. 4. de Chalmet, en Amfl. by M. de Brtsyn, in
gr. 8V0. f 2.4.0
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laatei: om weder eene Tegen- blootfl:onden.
go
omwenteling te bewerken. 170 Hattem. (Aanmerking over de wyd
Gevoel, juiste fcherpheid van dit verichillendeGerugten, wegens
Zintuig.
335 de Gefneuvelden voor)
377
Geweeten (De kragt van het) heeft Hellevoetuis hoe in de bewaamen te vergeef:ch zoeken te ring van 't zelve voorzien, by
546 het uittrekken des Krygsvolks.
verzwakken.
Ii4
Gezigt. (Juiste maat van de fcherpherd van het)
331 Horoscoopkunst wederfprooken.
444
Gon (Dat in) Aandoeningen
plaats hebben beweerd 497. Houtvlotten (Verhaazende voor499. Waarom de H. S. Mensch. raad van 't geen in de Provibeeldig fpreekt van Sons Eigen. anthutten op de) gevonden
fchappen en Aandoeningen, Soo. wordt, 164. De uitvinding dec Ander gevoelen, 't welk die zer grootse vaarende Gevaar•
Aandoeningen wraakt.
501 ten aan een Hollander toege.
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B L A D W Y Z E R:
trend, 165. Hoe veel Gelds 'er
in den Houthandel met Vlotten

omloopt.

aid,

loo-ien , 32.
Voorbeelden ter beoordeeling
van de Egtheid of Onegtheid
van zommige Fragmenten die
men by hun aangehaald vindt.
Alexandrynfche

J.
ainaica, keurige befchryvinghoe
dit Eiland zich opdoet, 612.
39
Genueescla Gras, hoe nuttig op Keulen, voordeelig berigt deezer
dit Eiland, en hoe toevallig daar Stad 166. Vreemde vertoogekomen en aangekweekt. 614 ning van het Zotte Bernardje,
7erufalern, (De Herbouwing des voortyds daar in de Procesfie
Tempels te) door JULIAN, be- te voorfchyn treedende aid.
Berigt van het Vry-adelyk hrou
weerd, 484. Wederfprooken
167
485. Het verhaal van amMiA• wenitift Sc. Ursula.
Nus deswegen uitgelegd, zonder Kiezers, van de Leden der Natio.
iets wonderdaadigs te veronder- naale Conventie, welke Zedeflellen of aan te noemen. 487 tyke Hoedanigheden zy moeten
53r
Jesus, als een Vaderlandlievend bezitten.
Leeraar befchouwd, 52. ZynKind, (liet gelioorzzarn) Eene
267
CharaLter, als Leeraar, in 't al- Vertelling.
3152 KON. XIX: 35. opgehelderd.
gemeen r eichetst.
182
(Zeldzaame Spraakwending
585 Kropgezwellen , in eenige Streekera
tot)
Jos, (Het Boek van) het oudíte van Zwitzerland zo gemeen
waar aan toe te fchryven. 539
aller Gewyde Gedenkftukken
358. De Voor- en Naareden Krygsvolk, (Het Franfche) van de
van laater tyd, 359. Moses is Gemeenzaamheid tusfchen Lede Opífeller niet,aid. gerhoofden en Soldaaten. 397
L.
XIV: 13- 15. nieuwe Over36o eesgezelfchap te Bonn, voorbeel•
zetting en Verklaarirg.
165
dig in de Inrigting.
Vertaaling van H. XIX: 21,
3óoLeucio, (.'t.) zeldzaame Volkplan28.
XXXIII: 23, 24. opgehel. ting daar des Konings van Sia6}
361 cilie befchreeven.
derd.
JoSEPHUS DE 1I, (Keizer) wanneer Leuk. (Waarnetrningen over de
533
by oordeelt een Eerzuil ver- Warme Baden van)
diend te hebben, ja. Wegens Leuven, hoe zeer, ten tyde van
het Theologisch Seminarium te 's Keizers Overwinninge, van
3©7
Praag door hem opgerigt. 74 Studenten verlaaten.
JULIAAN, (Keizer) van waar zoLoDawlaz DE XVI, Middel door
wyd verfchillend beoordeeld, hem bedagt om kennis van
482. Of men hem met refit de u tko nende Boeken te kry.een Afvalligen van het Chris gen, 30. Hoe ontdekt de
tendom noeme, 483. Wegens Boekverkooper in de Ba/Idle
a'r'.
zyne mi5)ukte Verbouwing des gezet.
484LUDEMAN's Spiegel der Werel:i,
7eruJalernfeben Tempels.
door KeRSTFMAN op diens naam
K.
erkvaders, hoe zeer bedroogen uitgegeeven , heeft een groot
k door de Kunftenaaryen der vertier.
447
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LUKAS V1I8. verklaard.
__ X: 42. bedenking hier
405
op,
Lyk'en, in de Kernen hegraaven,
verg rzaaken in Epide,mifche

Y Z E R.

Boek , 't welk zyn naank
draagt, 451. Over de Lysten,
by hein vernield , der geenen
die het eerst na jerufàlem en
'uda te rug gingen,H. Vii.

Zie<acn vcel befinettirgs; aan- 6.69.
45Z^
merhelyk voorbeeld hier van. Neurenberg, die Stad als beter,
152 day, men dezelve doorgaans
voorfielt, befchreeven , 79.
M.
SLglheid van het Stadsbeftuur
p en. (Lied voor den Land •
578 affefchetst.
lr^ man by het)
80
Madagascar, hoe zeer dit Eiland NL WTOly, (Jo1IN) fchets van zyn
door de Eeropeaanen tnishandeli Character, Denk- en Leerwyis, 616. Overlevering, welke ze.368-373
daar plaats heeft , om de Be- NIEUWLAND , (P.) uiunuLtende
woonders in Geflachten te on- trek van diens Zedelyk Chadertcheideu , 617. Oorfprong rafter, 254. Schets vuil eery
hier van , 6i8. bet Cha.ratter Gedenkzuil voor hen) op te
der Eilanderen verdedigd, aid. richten , 255. Het TreurmuOp welk eene wyze de Lro. zyl: by de Lykreden van vi
SWINDErr , door de AmI'cerTeeaiief vocrd;el van dit Ei1,:.nd ! et,ocorden te trekken. damfche 14ag;fl:aat verboden,
619 256. Schets van 's Mans beMA LIUS , (M.) Aanmerkingen gaafdheden, 258. Vrbegtyd!ge
over diens Character, 5:5.Ver- ontluiking zyner begaafdheden,
1chiller:de c4 gaven der Refits- 259. En welke al in hém
5,6 gepaard gingen, 26o. Zyne
pieel;tnn over heal.
T_:;irtl. V. ax, 2z opgehelderd. trapswyz ,doch Ichielyke, Be-

Al

.

320 vorderingen, aid. Lyi,e Godsald. dienftigheid.
- Nl: is. verklaard.
261
Mei fchen (Dat de) uit éér..en Noi^Nus, ("I'lIForisANEs) AaninerStanivader zyn voortgefprooten ki,:gen wegens deezen Schry494
is eerre Leer cot van de ge. ver.
i57,
wíbagtte.gevolgen.
O.
1`ji,cu^ëLis
J. D.) geeft ír.eeaan. Zie Zee.
y}uitsclrl;, ti een geheel andere Omwenteling des Jaars 179.5,
Oca. ai.te aar, de Oosterfei;e'l'aai. cierly,k gcfcretst, 426. 't Ge46 ;c;i' t deezer in 't vervolg, 428.
i.ut.de.

N.

Watvoordeei

'apeis, (Over de Nort;:aalfchoo•

dezelve

aan

den Christlyken Godsdienst
ten te) 566. Door de Geest- toebrengt.
589
ald.Or:derwys, (Catechetisch) Verbe.
lykreid tegengewerkt.
Tbtiat eu (I3utr enlataaJche) heb- teringco ten deezen opziate
ben tien Lande veel kwaads voorgeilaagen.
235
gebrouwen , 433. ' fleg1oOtit gOpóntaaring yea 7oannes; V, NUY$
hiel
opgClchoottne
Van
der
KLINKEiNBEPG s gevoelen over
Sommer. ,all. de Voorfpehingen in dit Boek

L ar w4 • Scbiryver van het begreepen.
,
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Tw7aar voor is de vertlandige, de wyze , met verfland eu
VV wysheid befclionken; waar voor anders, dan op dat by
met die edele gaven de gemoederen der onkundigen verlichten
oude? even op die zelfde wyze, als den ryken overvloedige
fchatten zyn aanbetrouwd , om daarmede zynen behoeftigen
Zvenmensch te onderileunen, en in zyne nood!ydende armoede
God deelt zyne gaven uit naar zyn welbe.
te verligten.
hagen; Cchenkt den eersen meerdere dan den lndereu , ieder
deelt tog in zyne ongehouden goedheid meer of minder.
Dan met geen ander oogmerk gefchied deze onderficheiding ,
dan alleen daar toe, op dat de minst bedeelde van den genen
die meer bezit zoude worden medegedeeld.
Wie derkalven wysheid en vertand bezit, dat hy dan zyne talenten ,
van den goeden Gever hein gefchonken , niet in de aarde be.
grave; maar met winfte aanlegge . op dat hy door zynen
Heer niet befchuldigd worde van luiheid en nalatigheid. Dat

een ieder dan van zyne ontvangen weldaden mededeele aan
den behoeftigen , en hem in alle gevallen met zyn verfland
en wysheid voorlichte, hem te regt brenge van zyne dwalingen , en leere, de voeten te zetten op het pad der waarheid,
om dat pad te bewandelen, zonder wederom van hetzelve af
te dwalen.
Den Dwaas is het veeltyds eigen, trotsch en hovaardig të
zyn. Opgeblazen hoogmoed is zeer eigen aan de onkunde.
Waar komt dit van daan? --- Gewis uit gebrek van zelfi,cnnis; wart hy, die zichzelven regt heeft leeren kennen , -at
zich wet wagten om trotsch en hoogmoedig te zyn, om dat
de zelfkennis hem moet vernederen. Deze leert hem tog,
dat by niets bezit, en dat de uitgebreidlle Kennis der menfchen nog blind- en dwaasheid is. De fchrandèr±fe Wy Sgeer moet daarom geduurig uitroep•:n : „ Hoe veel is 'er, dat
,, wy niet weten; ". Dan, wat zal men zeggen van hun,
die, onder de menfchen boven anderen met verstandsgaven befchonken zynde , daar op ondraaglyk trotse% en hoogmoedig
zyn? Hy, die trotsch is om dat by wat meer weet dan een
ander, verduistert daar door al tien luister van zyn verfland ;
men veragt zo wel de trotschheid in den hoogmoedigen en
opgeblazen kundigen verwaanden niensch , als in den trotfchen
weetniet. Hy alleen fchittert, die Bene gepaste nederigheid betoont by zyne Wetenfchappen. De wyze zal nooit om lof
bedelen, en zelfs zal 't hem wagen wanneer men hein in zyn
aangezigt pryst ; maar de dwaas en rrotsaart heeft fliers liever dan op deze wyze geprezen te worden. Zo wie dan ,
met wyshek, met verstandsgaven en met rykdotnn€ en . inec
,
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fehatten , boven zynen evenmensch befehonken zynde, daar op zich
verhovaardigt, die handelt met al zyn vertand als een dwaas,
en maakt zichzelven by mindere verflanden zelf befpottelyk,
en de ryke trotsaart is een onverdragelyk meubel in de za.
Inenleving ; zich verhovaardigende op iets, dat hem geen den
ininfien luister byzet. Ja zelfs, dat alles, wat deze kunnen mededeelen , van elders ontleend is. Al wie pronkt met zyne
rykdommen is niet ongelyk aan de Kraai van Eedrus, welke
zich opfchikte met Paauwe- Vederen, die by gevonden had,
en daar op geweldig trotsch en hoogmoedig was.
Waar fchiuert des Scheppers Grootheid meer in door , in
liet verbazend groote, dat men in de Schepping ontdekt, dan
in het olinagaanbaar kleine? Wie zal deze Vraag beflisfen? ik natwoorde : overal waar ik gefchapen Wezens ontdek — ontdek ik Almagt oneindig Vermogen. Zo
wel In het kleine als in het groote fchittert een oneindig
Vermogen eene eeuwige kragt , uit af. Het eene verkondigt zyne Eer , en het ander zyner handen Werk. Het klein.
lie, het geringtle , Stofdeeltje vordert dezelfde Almagt om uit
liet niet getrokken te worden , als het allergrootfie gevaarte
dat men in de ganfche gefchapenheid ontdekt en het
rooie kost den Almagtigen geen meer moeite, dan het kleinfte,
et allergeringste.
Zoude het niet een bewys van laatdunkenheid zyn ,
zich te vermeten voor alles gefchikt en bekwaam te ween? Hy , die zichzelven te veel laat voorliaan , is een
dwaas , en veelal een onbekwaam mensch om iets goeds te
kunnen waarnemen. Zy , die breekebeenen zyn vermeten
Dan
zich doorgaans alles te verftaan, alles te kunnen.
hy, die verstandig handelt, weet zeer wel, en begrypt de onznogelyklreid , dat één mensch gefchikt zou wezen voor
alles — de verltandige man handelt wyslyk, en houd zich
in; dat vak alleen op , tot welk by berekend , - waar voor
#ay heftemd is , en de verttandige man (laagt doorgaans zeer
gelukkig , om dat hy juist zynen kring niet te buiten
gaat , binnen welken hy bellemd is zich te bewegen.
fly zal, noch wil , alles ondernemen , maar beproeft zyne
kragten, en , als by bevind dat. dezelve gefchikt zyn tot de
aanvaarding van iets, dan zal mep" hem gereed vinden; en tevens
ook voor deszelfs waarneming gefchikt, Maar zal bet ook
tnogelyk zyn , dat hy, welke zich tot alles in Raat vind, in
een eeneg ding (lage ? wearlyk alle jammerhartige Martelaars zyn
doorgaans zulke grootdenkende ondernemers. — 's Menfehen
vermogens zyn veel té bekrompen, te zwak, en veelal te zeer
bepaald en beperkt, dan dat zyne vermogens, binnen 'zulks,
enge kringen bétloten, zouden, gefchikt kunnen zyn, om zo veel
ee beproeven , en in zyne ondernemingen gelukkig je slagen. —
Daarenboven is ieder mensch als tot een zeker iets géfchikt,
en
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est Indien men hem daar buiten tot iets anders bepaalt, dan

(laagt by ook liegt, fchoon by 'er zich anders met de borst
ook op moge toeleggen. Dus ziet men dat zommige met 's menfchen aart en natuur inflemmen, met de getleldheid van geest
en vatbaarheid overeenkomen andere daarentegen. met
vs menfchen natuurgefteldheid ten eenemaal flryden. Wil men
dan vrugt trekken van de handelwys zyns Evenmenschs, men
moet vooraf zyne bekwaamheden overwegen , en tevens over.
wegen zyne gefchiktheid. Dit zelfde behoort ook ieder mensch
voor zichzelven te doen, ten einde by te vooren zich be•
proeve, of by ook gefchiktheid hebbe tot het bekleeden van
dien post, waar voor by zichzelven fchikt , of wel door an.
deren gefchikt wordt.
Waar komt het by ons voornamelyk op aan , om als nuttige
Leden eener Maatfchappy bevonden te worden? Daar het voor.
namelyk op aankomt, dunkt my, is de bekwaamheid, de begaafdheid en het welwillen. Veele menfeben verwaarloozen
zichzelven niet weinig met niet te willen wat zy kunnen,
't zy door vadzigheid, of door zich te laten wegflepen door
de aanlokzelen van vermaak , of door de aanlokzelen en begeerlykheden der wereld. Beproef u, 8 mensch ! onder.
koek u zelven nauwkeurig, waar uwe neigingen zich naar heen
firekken , en, fchoon men van u ook meende goede gedagten
te moeten vormen, zo gy, u zelven onderzogt hebbende, moge
bevinden ligger te wegen dan anderen u fchatten , zyt cordaat genoeg, 'om u zelven zo voor te dragen, als gy u bevind
en waarlyk zyt.
Wanneer wy ons zelven onderzoeken , dan behooren Wy alle
eigenliefde aan eene zyde te zetten. Wy moeten dan gene
party trekken, maar ten eenemaal onzydig wezen: dan weinigen zyn onpartydig genoeg , om over zichzelven zo rechtmatig te vonnisfèn als dat behoort , en alles op te halen, cu
zegt te wikken , te wegen, gelyk zy moesten : maar veeleer
gebruiken de meesten te veel infehikkelykheid omtrent zichzelven , om zo over zich te oordeelen , als andere onzydigen
dat doen.
Als ieder mensch handelde, zo als zyn pligt van hem vordert , dat by namelyk niets verkoor voor zichzelven , dan
't geen niet boven zyne kragten ging, hoe veele zaken zou.
den 'er niet beter gaan en behandeld worden. Dan nu vat
men veelal maar aan , wat voorkomt, en men onderzoekt niet
eens, of onze kragten niet zullen bezwyken onder het gewigt
van den last, dien wy op onze fchouders nemen.
fly:, die veel van zichzelven fpreekt • geraakt welhaast ver
moge zich zo nederig aanflellen als by wil; by ge.-dagt,by
raakt zeer fchielyk verdagt van heimelyken hoogmoed, welken
by onder 't kleed van nederigheid van zedigheid, zoeke
te
Vvv
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te bodélrken. Hy die veel van zichzelven (preekt is doorgaans gewoon het werk van eenen anderen te berispen; niets
zal hem daar van aanftaan. Hy gaat het zelve by de hand ne.
jagn , en bewerken : maar duizend tegen een , dat het ook
aan. iemand aanfiaat, en niet van al de wereld veragt word. —
Zo gaat het veelal y en eenige wrange nederigheid verraad het
boogmoe iig en opgeblazen hart.
A'le Stervelingen . lyden op deze wereld rampen dit
is heet lot van alle menfcheu de een word door meerder
eu treffender rampen aangevallen dan de ander , echter elk
menst'h heeft zyn - kruis hier op aarde. — Niets betaamt derhalveat ons neer, dan dat we ons zelven tragten te wapenen,
om gehard te zyn tegens alle aanvallen van rampen, die ons in
dit leven kunnen bejegenen , op dat wy dat gedeelte der
jammeren, het geen ons in dit leven moet treffen, met Bene
Inannelyke kloekmoedigheid weerfland bieden , en leeren verdraten. 'Geduld is her heilzaamtle hulpmiddel tegen alle lyden.
Wie zich In het ondergaan van rampen gelaten weet te gedragen, gevoelt de fmartelyke last maar half, even gelyk iemand,
die eenen zwaren last gewillig torst , het gewigr daar van maar
half gevoelt.
Hoe dwaas en verkeerd handelt de mensch , wanneer by
zich op iets, waar door hy meent boven anderen uit ce munten , verheft. Zyn liet uitwendige voortreffelykheden -r-de meeste , zo niet alle, zal hy bezitten, zonder dat by 'er
zelve iets toe gedaan heeft , om zich dezelve te bezorgen.
,Weent hy in waardigheid, in aanzien, boven zynen evenmensch
unit te munten dat by zich herinnere het tydilip zyner
geboorte. Is hy niet even als de geringfle bedelaar naakt ter
wereld gekomen? was by niet even magteloos , als alle anderen zyner Natuurgenooten ? z'n niet alle tnenfchen by de geboorte gelyk aan elkanderen? Munt hy uit in gemoedsgaven
van wien heeft hy die ontvangen, van zich zelven of
Gewis van Hein, die de ondervan eenera anderen?
fcheide gemoedsgaven uitdeelt in verfchillenden trap en mate,
en aan wien men alles te danken hebbe , wat men bezit.
Wat past dan derhalven den mensch meer, dan zo wel omtrent het een , als omtrent het ander, ootmoedig en nederig te
vezen
C. v. D. G.
-
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Oproer en Opf and , hoe zeer en

nings van) in het maaleen van

den Vrede met de Franfehe
Republiek, gewraakt, Fo6. By.
zoiitter ten aanziene van dé
607
mag hu:-•tun.
220 Deanarcatielinie.
Opvoeding , (riu slyke) door eenPUT.vam, diens tíoatmoedig be.
(laan in het dooden cener
Gouverneur; de Voor-enNadee
O aar in van elkander onder
fchciden, 35. In welke Bevallen een Optc.nd regtmaatig

len daar van opgegeeven,490.

Wolvin.

198

r

R.
làóe hezvaárlyk voor een
aid.
egent en Burger, waar in
Vader te vo^brengn.
onderfcheiden.
---- Plan , waarin de
290
Fluislyke en SchoolopvoedingR' uk , welgepastheid van itiè
vcrcenigd wordt, opgegeeven. Zintuig.
33S
49a Rowping tot Zaligheid, wat men
._.—_
(Aanmerkingen over daar door te verftaan hebbe.
r46
de Scnoolíche en Huislyke)
S48 Rome. hoe veele veranderingenr
Ouer?>eid, drie onderfcheide Tyd• de Regeerinrgsvorm , zints den
pesk^.n, in welke dezelve moet Inval der Galliërs tot aan hoe
werkzaam zyn , befchouwd. tweede Verbond met de Sam294 racen
ook onderging, is tiet
Volk daarom van geese grore
P.
,1^ alas cunsos , Aanmerkin- Ligtziunigheid of Oproerigheid
genov.r dens Character. te verdenken , 513. Andere
509 algemeene aanmerkingen over
514.
pAul,us,(Apostel)de overeenkomst dit Tyuvak.
V:_n diens Brieven uit de Ge•Rto*aorínz:v 1: 03 en XV: 23~28
fchiedenis, ten b-wyze van de ,net H 2\DZIL. XIX: 2[. vergeW i.irheid des c ,.riseendoins , leken , ten betooge van de
q.9
43 waarheid en egtheid,
aangevoerd.
VIII: Is. Overdenkim
.._voor aeRtPPA, gefchetst. 271
4o;z
Paus van Rome , zyn by woo• daar op.
nen van den Openbaaren Gods- Rusimad , (IDDe Grootvol in van;
dienst befc,breeven, 6a. Hoe haar geestig zeggen by he:
de Voetkus toe ;eat , 563. ontvangen cener Waaijer van
De Cardinaalen d:,;; tier.- de Koningin van Frankryk. 30

P

woordigen Paus niet generen.

s64Sadduceen ,

S.
waarom

zy

zich

weinig met Jesus hemoeijen,
hoe - veel by tot de
31Cí
Zedeverbastering der 4t:•enlen• en by niet hun.
feren toebragt.
351 Sarniël , of Samuin., aan deezen
berugten Wind de nederlaag
PETER n_: 1 , (Czaar) Opfthrift

P£RICLeS ;

van

een Fontein te Brusfel ,

des Legers van SANHEitIB

toe-

182
ter gedagtenis zyner Dronken • gefchreeven.
308 Scheepsbouw , hoe zeer te Zaan fchappe.
PiiariJoe,z, derzelver Gedrag ten dan verminderd.
338
305Schelde (Wegens de oorzaak der
opz me van Jasas.
Prtciifen, (HYt gedrag des Ko. poogingen , door de Staaten
aan.
Xx4
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den, te 4infterdain, en vervol=
gens te Leyden, 23. Zyn dood,
II2
alj. KANTELAAR houdt over
Sc1ilderkunst, bepaaling wat de- hem te Leyden, in de Doopsge42 zinde Kerk, eene Lykreden, 24.
zelve is.
SCHIMMELPENNINCK (R. J.) Hoe by zich in den Jaare 1787
diens ilanfpraak by het aan- als Reli`or Magnificus gedroeg.
25
vaarden van het Voorzitterschap onder de ProvifioneeleSELDEN'S Mare claufum, niet eiReprefentanten des Volks var. genlyk ingerigt tegen DE
4mflerdatn.
441 GROOT'S Mare liberzon.
436
Schooien
(Openbaare Kost -) Smaak (Waar in een goede) bewelke voordeelen zy den Kin Raat 128z. Hoe dezelve gederen aanbrengen 489. Ge- vormd wordt.
283
breken, welke dezelve veelal Steingeregsigdheid, zeer naauw
aid. beperkt, 385. Zeer ruim ge aankleeven.
(Plan van Openbaare f><eld 386. Bepaaling desweop gen in Haarlem gemaakt. 387
Kost-) in ieder Stad
valfche Voorzeg.
Stads kosten op te xigtcn. Sterrenftand
492 gingen daar uit opgemaakt.
Schrift, (H.) waarom de Ctitick in
445
T.
derzelver uitlegging noodig, 9t.
De Critiek brengt geen nadeel 7aalkrtnde, (Hpbreeuwfclje) hoe
toe aan derzelver Waarheid
voortyds in Duitscbland been Geloofwaardigheid, 92 Het oefend, 45. Welk Bene andere
vereischt gebruik der Critiek, gedaante. J. p. MICHAELIS daar
sa de behandeling der H. S. aan byzette.
46
gellaad door Voorbeelden van Telegraphe, wyze hoe dezelve
onzen tyd 93. De wyze waar te vervaardiger_
5e1chreeven
op de Critiek de gezegde door den I-Jeer CANTZLAAR,
Dulpmiddelen gebruiken moet, 18. Berigt wegéns een andere
door voorbeelden opgehelderd, Zameniteiling,
r9. Ontwerp
95. Over het hedendaagsch tot zulk een Werktuig, door
misbruik der Critielr in de na GE[.Man,
2I
behandeling der H. Schrift, Tempel. Zie ceru/àLem.
geftaafd door Voorbeelden van TII,EMtN een rekkelyk Geest.
136 tyke in Groningen in 't laatst
onzen tyd.
-- over de Aanbaalingen
der XV Eeuw.
r6o
die in het N. T. uit het O. T.TITSINGII, (G.)Edeimoedigedaad
317 van dien aleer ten aanziene
voorkomen.
Hoofdregels in het leezen van de 0. I. Maatfchappy.
der FL S. te volgen.
361.
39°
SCHULTENS (H. [l.) zyne Af- 7 irus
Naamen aan die Stad
komst, 22.Vroege ,Letteroe• gegeeven 225. Ligging dier
feningen, all. Te Oxford to., Stad, 226. Oudheid dier Stad,
Meester dar Kunften bevor- aid. In welk eene betrekking
derd, 23. Wordt Hoogleeragr, die Stad to het "oodfche Land
in de Oostcrfc /te Taaien en 0udlte fiondt z. Uitgebreidheid
aangewend, om in den Ja are
1736 de) ge[looten te houden.
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des

B L A D W Y Z E R.
des Koophandels, 228. Over welke de Onkunde en Ver.
het Tyrisch Purper, aid. Ryk- keerdheid der Menfchen de
543
heid dier Stad,229. Hoe in Wereld berokkenen.
't N. T. vermeld, 230. Laa.Yorften , als ontflaagen van de
tere Lotgevallen dier Stad, Voorfchrifien der Zedekunde
aid. Tegenwoordit e staat. 231 aangemerkt; iïantnerkingen hier
over.
292
U.
ranus , verlegenheid, waar in Vraagboeken, ten Godsdienftigen
de Starrewichelaars door de Onderwys , hoe gebrekkig,
ontdekking van die Planeet 235. Welke verbeteringen 'er
zich bevonden , kunflig om - in dienen gemaakt te worden,
dooken.
445 237. Eene nieuwe pooging van
Urfcila, (St.) berigt van dit Vry- Godsdienftig Onderwys, door
273
adelyk Vrouwentlift te Keulen, Vraagen, beoordeeld.
167. Opheldering van den mo- Vryheid, (Staatkundige en Burgelyken oorlprong der Elfdei- gerlyke) Aanmerkingen over
aid. die onderfcheiding.
iii
zend Maagden.
(Oorzaaken , die tot
Utrecht, (Over het getal der Studenten te) in 1787.
379 L'olks-) aanleidend zyn , 208.
Hoe weinig dezelve gevonden
V.
ader , (Moeilykheid en Be- wordt.
382
Dzwaaren voor eenen) om de
(Volks.) wordt best
Opvoeding zyner Kinderen al- bewaard en befchermd door
uit
leen te volvoeren. 490 en 493 Volksvertegenwoordigers
413
Vergarglykheid vanalles cierlyk het Volk gekoozen.
27t
--- (Burgerlyke en Poli.
voorgedraagen.
Volksinvloed, als noodig tot de tieke) tegen elkander overge429
be- held en vergeleeken.
Vryheid
Staatkunclige
voor welke Mis120 --fchouwd.
Volksregeering, Aartderzelve, 550. bruiken dezelve bloottiaat,
Bedenkingen over de Natuur en 503. Waarfcbuwingen daar
het Grondbeginzel deezer Re- tegen.
505
(Aanmerkingep over de Midgeerings orW . 555 , Hoe daar
in de Stemmen te regelen en delen om de) te behouden. 600
552
W.
op te neemen,
eenen, Grootte dier Stad,
— als het zekerst bol 76. Vo'krvlkheid, alt. B- .
werk der Vryheid aangepree•
zen, 418. Die Leer van Tegen- rigt van den Botanlcken Tuin

U

,

bedenkingen ontheven.

420

aldaar.

77

Volksvertege^awoordigers , waar op WznF, (De Ridder VAN DER )
in derzelver verxiezing te let• hoe ruim voor zyne Kunst(tuk•
ten.

430

ken

betaald

door den

Keur.

Voorfpoed en Rarnpfnoe.i , tegen cl- Vorst 3N WILL re.
169
233 Wil (Over de Beweegronden,
kander over gefield.
Yoorzieniyrheid van God, hoe be- die op 's Menfchen) werken.
283
langryk eene Leerf^elling. 541.
Ontheven van de zwaars heid , Willteln:us van Nasfouwen , welk
ontleend uit de rampen , onderfcheiden Gebruiii van dir.

L ie

S t AI

W Y Z E R.

Liedeken ill ons Vaderland ge- Zedeleer, hoe noodzaaklyk voor
183
maakt is.
392 den Christen- Leeraar.
WILLeM DE V, in een affchuwe-Zce, Uitgeltrektheid van dezelve
lyk licht gefield. 413. Charac- op den Aardbol, 243. Hoe
terfchets van dien Prins. 478 noodig de Ebbe en Vloed, aid.
Tolvin. (Stoutmoedig beftaan van Welke andere Voordeelen deruTNAII in het dooden van eene) zelve aanbrengt jz44. Hoe
198 met Ysbergen in 't Noorden
Wyk by Duurftede , in fkaat van bezet 246. Over het daalen
379 van de Oppervlakte 247. Betegenweer gefield.
Y.
fchouwing van 't geen de bover. (Aanmerkingen over den dem der Zee biedt,248. Van
T waaren Godsdiewt-)
55 de Dieren die 'er in leeven.
250
Z.
aandam , hoe zeer daar de Ziekte, (Engelfche) waar in de.
Scheepsbouw verminderd is. zelve beftaar, 286. Waar uit
287
338 dezelve voortkomt.
Zaankanteren, Aanmerkingen overZintuigen. (Over de juiste maat
hun Charaáer, 341. Van den van de fcherpte en fynbeid der)
kant van het Patriotisme be331
34zZout. (De Lepel) EeneFabel. 131
Ichouwd.
,
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PROEVE
•VER DE GENEIGDHEID TOT NAAVOLGING , EN Dg
^UITWERKZELS DAAR VAN , GEDUURENDE 's MEN*
SC HEN LEEVEN;
(Naar liet Engelsch.)

dy zult «fe Mefiigte tot bonze ^adken niet vofgtm
MOZES.

H

et is eehè dikwyls gemaakte, cri door \ veelvuldig
gebruik als verfleeïéne, aanmerking, dat de M'ensth
imlploozer dan eenig ander Sdrepzél ter Wereld komt»
H y i s , desgélyks, vóór-dat hy zich zei ven kan heldert *
en jaaren lang, enkel 'een NaavofgöÈfd Schepzël *' hïëfc
van zich zei ven doende, maar alles v'errigtehde wat hy
in anderen ziet.
,
In welk- een tydperk zyrïs leévens'houdt hy op dus .vaü
anderen af te hangen? Hy Vleit zich zelvéh dat hy vry'
Vroeg zytt'eigen meestér worde, voor zich zelven'denkei
en zyne eigene daaderi beftüuré. Maar tast hy hier irï
niet deerlyk mis? Eehigen, in dé daad, fchynen het vet*
mogen Van denken zeer vroeg te verkrygeh; doch Verre
de grootfte hoop verkrygt 'geen zulk vermógen ïri 't.jehëelj
Meji zou, desgélyks, mogen vraageh, of de wrftandïgfteri gelegenheids genoeg hébben oni op,te merken 'eri
onderfcheid te rrtaaken tüsfcherï $ géért zy vafl iich zélr
ven doeri, of wat zy doen uit Naavolgfrig ? Wanneer het
onderwys, 't geert.wy irt olize vroegfte jeugd omvangen;
voorby i s , (en in dat onderwys heeft 'de Naavolgihg ééfi
zeer groot d e e p , , worden wy opgéfchreeveh (mag i k $ i e
uitdrukking bezigen) 'ónder zekeren rang*, of wy worden
ieden en medegenooteh van een. gezélFchap-, van éen. kring
vrienden en kennisfeh, wier leevéristrant w y ongemerkt
overnemen r- Uit hoofde vaü eéné geneigdheid tot Naavolging, welke Wy niét altoos voelen,: eh ivy bekommeren
ons zelden om de voegëlykheid en welgépasthei'd naa-te
«aan van 't geen wy„, op deeze wyzëj do?ri > nfaai' -hoticlèö
:
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ons te vrede met te handelen zo als anderen h^ndeleft,
«n gelyk te zyn aan hun met welken Wy leeven; d i e w y
agting en ontzag toedraagen.
Wanneer wy eerst in de Menschlyke Maatfchappy«
rondsom zien, vinden wy eenige zaaken, die ons verbaaa e n , andere die ons vermaaken en ónze genegenheden
trekken, en veele dingen van welke wy geheel onkundig
zyn. W y ontmoeten zekere Wetten, Schikkingen en Vastltellingen, tot regeling der leevenswyze bepaald; welhaast
wlrden wy daar mede gemeenzaam; derzelve^ juk fcftynt
zagt, derzelver last ligt: want niets valt zeer bézwaftiyk
voor een jonge en wakkere gefteltenisfe. 't Geen onze
verbaazing verwekte, wordt voor, ons allengskens van
die hoedanigheid beroofd en ons gemeen, en wy fpeele»
onze rol in de JMaatfchappy, enkel door te zien hoe anderen dezelve volvoeren.
Mét £enen verderen voortgang in jaaren, beginnen wy;,
aogthans, gebreken te.ontdekken', en wy vangen aaft
Hipt. zwaarigheden te maaken, en verbeteringen voor te
fteilen; 'doek wy kunnen zeldzaam onszelven geluk wenfehen met een gelukkig flaagèn.- Het is het werk vaa
jaaren, de grondfèellingen des vooroordeels om te keeren,
eo werkzaamheid voor gemak te verwisfelen. Scbielyke
omwentelingen grypen: plaats in alle dingen, behalven in
«ie Laevensnebbelykheden: een Regeeringsvorm * by voorbeeld, kan in een twintigfte gedeelte van den tyd inge*
voerd worden, welke noodig zou zyn om het Uur de$
Middagmaals te veranderen, of het draagen van een driekanten Hoed in ftede van een ronden in te voeren; Aas
de heerschzugtige yoorfchriften van de Mode onderwer»
pen wy ons, of omdat wy geen verftand .van de zaak
hébben, of om dat wy te vreesagtig en te omzigtig z y n ,
(óm, ons begrip tegen dat der menigte aan te kanten. Een
z u g t t a t gemak, en een afkeer-van voor ^onderling ge*
gouden te worden, beweegt ons, om,ons te fchikken,
gelyk'anderen vóór ons zich gefchikt hebben; en wy vervoegen ons, in het aanheffen van eengeflaagen toon, zonder vooraf den zang te leeren.
Eene' gelykheid van leevenswyze is een doorgaand
merkteken van de Jeugd. W a t de een doet, doet de ander mede; en, om eene fchets te geeven van den algeaneenen leeftrant, in dit tydperk des leevens, is het veelal genoeg, een enkel perfoon uit te kippen als een voormeld van allen. Hiej op mogen uitzonderingen weezen ^
WK geeae Uitapndering fcm. e«n Regel omver ftooteii.
1
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for een eerder-igevorderd Tydperk des leevêijs', Wann e e r , gelyk men zegt, zich iemand ia de wereld nederzet i s liet bem nog met vergund, een Man vooiTztchzelven te ontwerpen; Het ftaat niet aan hem, in een laa-"
gen kring ;om,,te zwerven, of vermaardheid te verkrygëft
door de vrugtbaariaeB zyns vemofts. Men zegt hem, dai»
hy niet gróotlyks-kan dwaalen, 'iadfen hy handelt gelyk
anderen- Bouten gelyk is de geheele Fligt van den Mensch.
H y heeft Voorbeelden-ter NaavoÈginge in overvloed, wel*
ket voetftappen fiy bezwaarlyk kan naataaten te drukken;
hy. vindt Wetten, welke hy oordeelt gemaklyker te vol-*
gêff dan "te verandeven. W a t zyne Buuren doen, volgfe
fey*,wat den, groöïen omtrek betreft althans, indien niet!
tót deminfte bys?onderhedén; hy is 'e* zo weinig op ge*>
field 'óm zich. te onderfcheiden, dat hy zich të weds
houdt met den 4lröom"des leevens af te zwemmen, ais eea
niets-beduidende drop in de menigte des wa*ers.'
'
Het Menschdöffi ^(door weik' woord ik het grqs des
Meïischdoms verftaaf) beftaat uit zulke zagte ctsara.c*
ters, uit Menfchen, van welke de verdere wereid niets
weet, die geheel zich bepaaïea tot hun eigen vriendenkring, aaneen verbonden met dén band van onderlinge
weinigbeduidendheid en wederzydfche NaavoIgi»g,en wier
Naamen; met h u n , zouden verlooren gaan, werden zy
niet* ook volgens Gewoonte, zomtyds uitgehouwen in een
Marmerfteen op een Kerkhof. En zcHs hier, waar iemand vedlligt zou denken eenige onderfcheiding van character aan te treffen-, wandelen wy onder eene eenzelvige -verzameling van tedere Vaders, liefhebbende Huisvrouwen, gehoorzaame Kinderen; en het meeste, dat een
naavorfchende Naakomelingfchap daar zou kunnen lecïenV is, dat zy ——- ülhn behoorden tot die Parochie!
•Dezelfde eenpaarigheid van Character en Leevenswyze
gullen wy bevinden' dat ook den Ouderdom vergezelt«
op deszelfs ortderfbheidene trappen, en in deszetfè* tfaajaagïngen. E n , wiö ïifch der moeite wil getroosten, óm
met aandagt de onderfcheidene Tydperfcé'n' des'MèMseJïlyken Leevens naa te gaan, zal ten volle» overtuigd
worden, 'dat de kragt en de neiging tér Na"av§lgihgö zo
zigtbaar in de Kinctschhêid, ons nimmer verlaat; ên dat
het gros der Menfchen, hun geheele leëven lang, ónder
de Naavölgers' moet gerangfehikt worden, fehoon veele
denken en .voorwenden, dat zy in al hun doen als vrywa'kende Weezens handelen, en te werk gaan naaf-huns*
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eigene verkiezing; törwyl zy in waarheid biets doerr3an
't geen anderen behaagt.
.
.
ik heb tot hier toe alleen van de Leevenswyze gëfprooi
ken: en het zou eene- zaak van weinig:beduidenis" wee*
zen, als onze Leevenswyze altoos .dus geregeld 'werd
door Wetten* die men erflyk, of Wetten van Overlevering, zou mogen noemen.,. Maar:,het verband tusühen
Leevenswyze en Zeden '•]$• zo groot, dat'het zeer.-inQeilyk valle deeze van. een t e f c h e i d e n , of te Voorkómen
dat de. eene op dé andere niet werke* En het .word een
•ftük van zeer] erniligen aart, of wy niet zeer. veel-verliezen door. onze zinnen en bekwaamheden naar;de. zin»
lykheid van anderen te fehikken,.-enonze eigene kragton
niet-te v.oorfohyn te roepen. Daar. js grond om te. denken, dat de bekwaamheid van het bart van elk Mefiseh
veel-jgrooter. is dan hy betoont*, en dit is een hulpmid-:
del, waar van w y , hoe zeer ook tot onze Géluksbevordering- ftrekkende,; geen voordeel, kunnen trekken*•> "als
wy ons vergenoegen niet eene flaafïche Naavolgmg van'
anderen.
W y behooren te bedenken, dat wy niet altóós' in gezeïfehap kunnen; weeze», en dat wy uit .dien hoofde
zodanige -inwendige bronnen van genoegen moeten zoek e n , 'als oris in eenzaamheid en ziekte .kunnen verkwikk e n . — ; — W y behooren desgélyks te. over weegen, daty
indien wy ons: altoos in^'t gewoel der zamenleeyinge bèA
vonden, w y , door eene- onveranderlyke Naavolging der
Leevenswyze, die ónverfchilligheid tert aanziefie der Zeden 'zullen Verkrygen , welke,-, maar al te dikwyls, ons
verblindt voor de afzigtigheid der Ondeugd, en het. naderend gevaar , van Zedebeder£ Het is fchoon gezegd
van D r . - J O H N S O N , ten aanziene van zynen Vriend G I L B E R T W A L M S L E Y : „ dat hy eerst Geregeld &i vervolgens
- Godvmgtig wierd " . Geregeldheid van Leevenswyze
is van weezeniyk aanbelang voor Zedelykheid;: en :nie^
mand was immer groot of goed, die beftendig en onafeebrooken den weg opfloeg, welke Gebruik,- of Gewoonte»
hem afbaakende,
'
Hoe meer. wy het Voorbeeld van anderen Volgen., zonder in flaat te weezen om reden te geeven voor 't geen
wy doen, hoe meer wy aftrekken van onze waardy als
denkende. Weezens* Hoe meer wy verwaarloozen,' de
Leevepswyzen der wereld, waarin,wy ons geplaatst, vin-*
d e n , na te gaan en te. onderzoeken, des te .meer verzuime»
r
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'iByii.cen der gewigtigfte Leevenspligten: wy doen afftand
\jan©nze vryheïd, om in onzeonkunde te verblyven; en,
met de volkomens.bekwaamheid.orote bevatten, en den
moed om wederftand te bieden f warden wy flaaven, die
vrywiiEg. den nek irommen onder de Jaagfte dwaasheden en de fchadèlykfte ondeugden.
Veel is 'er in dit alles, waar <aver,wy niet kunnen naalaaten ons te fchaamen, wanneer wy ons een oogenblik:
tot naadenken verledigen. De Mensen, die hét vermogen
van. voor zichzelven te denken vaaren laat, e n , hy 'gevolge Ï-Mt voorregt van eigen werkzaamheid, zal nooit
een hoogeerwaardig of. nuttig Chara&er verkrygen. Eene
welfde zaak kan; niet teffens gelyk cn uitfteekend ; z p .
W a t gemeen i s , is enkel Naavolging, en Naavolging
gaat gemaklyk toe ; wat groot is en verheeveii, is,Vinding, en tof 'Vinding behoort Vernuft.
\
De Menscln dit inoet men erkennen, is een gezellig
Weezen, en Verkeering is een der grootfte,zegeningen:
maar, om dezelve.' een, zegen te .maakën in den volkosnenften • trap* «an dezelve hoogst vefmaaklyk te. doen
worden, en een voorwerp van. Smaak zo wel als van
Nuttigheid', moet .dezelve niet' éeütöonig weezem -De
Menfchen moeten niét denken en dóen als op het.JBevelgeevend woord. Zy. moeten verre j y n van te veranderftellen , dat de eenige te pasfe komende >ónderfeheidingen des leeveris die'zyn van Rang-en Rykdoni: want
deeze leveren geen onderfcheiding. noe genaamd op aan
een oog, op het fchilderagtig fenpón in Zedekunde aft
gerigt.
Het geen den eenen Mensch boven, den anderen vergheft, is meerderheid van Verftand, 't zy natuurlyk, 't zy
verkreegen. Wat ondêrfcheiding> brengt Rykdom aan?
Deeze mag iemand een hooger: zitplaats in een vertrek
doen verwerven.,- hem doen ryden als. een ander wandelt;
doch dit zyn louter kunftige onderfeheidingen; de eerbiedenis, welke zy die onderscheidingen a%rachen, is eijkel
werktuiglyk, heftaande in zekere lichaams-gebaaren, waarin de ziel geen deel heeft; óf eèl zeer ffegt, indien beinzeis van nvd daarin opwellen» -Indien Rykdom een
lensch tot weezenlyke onderfcheiding verheft, kan., het
alleen dan z y n w a n n e e r hy zyne fchatten gebruikt om
het geluk zyner Medèfchepzeleri te bevorderen ^ m a a r ,
zelfs in dit geval, kan de Man., fehaars van Middelen
feedeeki, zich zo zeer onderfcheiden als. hy die onnoenv
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lyHe fchatten. bezit Uit het voorbeeld vair hsÉ Petminp-kön der artne Weduwe, merkt de Bisfchop W I L S O N : op,
„ hebben dc Armen dit voordeel boven. den. JBLykeni^dat
^,-zy htome Milddaadigheid kannen overtreffen.''
De eenpaarige wyze, op welke het:gros des Monsclidoms leeft, elk eens anders voorbeeld volgende - zondör
•naadöiïken, en elkanders gevoelens onbedagt naaklappen4 e , opent, daar dezelve eigenaartigftiekt tot verzWKïkMng van 'het itelzei der .Zedekunde, een ruim veld voor
de zofianigan, die op zich genomen hebben het jnenschdöffl te onderwyzen. De Zedeleeraar en de Godgeleerde , d e Geneesheer en deWetgeever, z y n , van onheuchlyke tyden af, bezig geweest om der ftrekkingevan een
kwaad voorbeeld'tegen te werken, en de menfchen aan
t e -zetten om voor zichzelven te denken. •
: Men r zou
een voorbeeld kunnen aanvoeren, waarin alle deeze'Oudérwyaers noodig zouden weezen. 'tGeen men een Leëven
naar" de -groote Wereld heet, beftaat injeene aaneenfehakelng van Bedryven, die de Zeden bederven, de Beginsels des Christendoms verwoesten, de Gezondheid fchaad e n , £ n d i k w y l s aanleiding geeven tot Misdry ven,.ftrafbaar by den Wereldlyken Regter. Indien wy dit Leeven
-naar de' Tm wat naderby bezien, ja zelfs indien 'wy het
oppervlakkig -befchouwen, zullen wy bevinden, dat. .het
gelegen is in-eene onredelyke Naavolging van zekere
Gebruiken, welke men veronderftelt tot Geluk op te leid e n , e n gefcbikt te zyn om onze Agting te verzekeren;
doch, met de daad, de bronnen van 's Menfchen geluk
vergiftigt, en voor geen oogenblik den toets van beoordeeling kan -ïfoorftaan.
meer gevaars om door bedagtlooze
Naavolging te lyden dan de Jeugd. De begeerte om tc
behaagen, :en zonderlingheid te vermyden, in een leeftyd,
wanneer men het een misdryf rekent zonderling te weez e n , ftelt dezelve ten gereeden prooi van flegte voorbeelden.- Hoe veelvuldiger hunne Inwilligingen z y n , hoe
meer het hun aan wederftand biedend .befluit en moed
h a p a r t : „ E e n jong Heer," verklaart een onzer Zedefchryveren, „ moet ten rainften drie of vier jaaren
„ te Londen geweest z v n , eer hy Neen durft zeg„ g e n ; " en heeft hy hier toe zo veel tyds noodig, dan
föat 'het te dugten, dat hy dit Befluit duur gekogt heeft.
^ Een jong H e e r , " voegt'hy'er nevens, ,, fchroomt de^t
Hïenqn te wejgeren met. hem iaeenfierberg *s middags i»
« gaan
r
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gaan eeten; cn, als hy daaiTzich ryklyk goed gedaan
heeft,met een ander gezelfchap daar den Avondmaaltydl
te houden, of een ftout glas te drinken, of na eene
andere plaats zich te vervoegen, tot het pleegen van
alle verdere vborgeftëldè ongebondenheid. De vrees»
om voor gierig gehouden, of voor kmandvaangezien.
te worden die geen geld heeft, of dat hy zouTchy~
nen onder een te ftreng bedwang te ftaan van Ouders
„ of Vrienden, belet hem zyn eigen verftand te. jge«
„ bruiken, of vrymoedig de waare reden te zeggen; dat,
„ hy een afkeer heeft van het geen men hem vooxftelt,
Kon men deeze flaaffche Gereedheid te boven komen,'
„ het zou veelen behouden by hunne eerfte intrede in
de wereld."
Daar is >, nogthans, een ander uiterfte, waarin' de
Menfchen Ioopen, 't geen wy niet moeten verzwygen: té
weeten, eene gemaakte Zonderlingheid,en eene HebbCjlykheld om zich aan te kanten tege» alles wat de gewxxxne Leefwyze wil. Dit gedrag , fchoon het. niet algemeen kan worden, is hoögstaanftoetejyk als wy 't zelve
ontmoeten. Een Man van die geaartheid is de onaanenaamfte medgezel, en een nutloos Vriend. Infchiklyk-.
éid in zaaken, welke geene zedenfooze ftrekking heb-i
ben , of in onverfchillige dingen , is een der pfigten,
welke wy verfchuldigd zyn aan de Maatfehappye, van
welke wy zo veel vQOrdeels ontvangen , en aan welke
wy het onze moeten toebrengen. Rechtfchaape Beleefdheid beftaat in de zodanigen, met welken w y verkeerenj»
elukkig te maaken , voor zo verre zulks van ons afï
angt. Dit kunnen'wy doen, zonder eenig beginzel van
weezenlyk aanbelang los te laaten , of eenige daad van
erkende flegtheid te bedryven.
die op het Zonderlinge en
Kleinigheden gefield zyn , en eene hooge maate van
wysheid in Beuzelingen willen vertooneri , verraaden.
doorgaans eene ziel, op geenerlei wyze gefehikt tot het
volvoeren van groote en manlyke bedryven.
Met uitzondering van deeze gemaakte Zonderlingheid,
zal men het een pligt van -zeer groote aangelegenheid
vinden, nooit de daaden van anderen als voor erkeni
goed aan te zien, of ons te Ichikken wanneer Geweeten
of ernftig naadenken ons. de noodzaaklykheid aanwyst om
wederftand te bieden.
Wanneer de Leevenswyzen
veranderen, flaan zy doorgaans van het eene tot het
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andere uiterfte over 5- een gewisfe proef voorvvaar vm
0e bédagtloosheidi 'waaraan dê thans 'heérfcheride Lee-'
venswyzen den oörfprohg verfchuldigd zyn. Den miór
demveg tusfchen deeze twee üiterften te vinden 'zal
vóoi? • nienknd nioeilyk vallen , en dien te bewandelen
jial ons tot geene; oneére ftrekken. ' Büitenfpoorigheid in'
Klee'dirig of Leevenswyze, fchdon door de'Meerderheid
ingenomen , kan' niet lang ftaud houden i, als dézelvef
algemeen 'wordt, krygjtmen 'er afkeer van; maar wel-'
voëglykheid' eh gemaatigdheid zyn beftendïg, én kunnen nimmer verfmaadehd'uitlachen ten doel ftrekkèn.'
' Zelden' worden Kleedefdragt en Verdere Leevehs-toeftèl, enkel 'op zichzëlven aangemerkt,-" voorwerpen' van
epiftig overleg.
De kleur van een Lint, het fatfoeö
yah feen Kleed, zyn, in de daad, zaaken'van weinig of
|eene aangelegenheid; doch, wanneet dé Gebruiken der
Wereld o p ' d e Zeden inylo'ed hebben,' krygeri' zy gewigtsgenoeg 'om ónze ernftigfh? overleggingen gaande
fè niaaken. En wy zullen lintei 'voordeelt trekken van de'
ïcragt óf de bekwaamheden önzes verftands, en'nog'min
fe poogen 'hebben op onzen moed en ónafhanglykheid ,
3ls Wy 9 in zaaken' van deezen aart, ons te vrede!
hoilden met "oris te onderwerpen" aan de grilligheid Vaat
deii onkundigen^ dén loshoofdigen,, of on'gevoéligen.
' Waarlyk, den zodanigen, "die geene andefe verfchoo»ing weeten by. te brengen voor hunne bedoven'•>dan
de jammerhartige , dat anderen hetzelfde doen., zal het'
nooit' aan ve'rfchooning ontbreeken van" eenige. dwaasheid, hóé belachlyk, om 'eenig mi'sdryf, hoé fnoóqt, tel'
^ergoelyken.
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KOORTS.

(Medical FaSs. Vol. V.)

E*ene Dame, door het verlies,van haai* eenig Kind geXL? voelig getroffen, en uitgrmaa.ten verzwakt zynde, werd;
ï | het najaar door eene vry hevige derdendaagfehe. Koorts
I p g e t a s t , die-regelmaatig byna op het'zelfde, uur telkens
!¥§d§ifcw*HBt SéSooii in X begin geene; Geneesmiddelen wil-?
len-

HET NU* VAN BEN iETHER VÏTRTOLÏ.

lende gebruiken, beflootzy echter ten laatften, wegens de
töénéemende verzwakking, haaren Geneesheer te fpreeken.
N a de eërfte 'wegen'met een zagt yómitief, en daarna een
ligt laxeërrtfïddei, gezuivercl té"hebben, behandelde deeze de
Koorts op de gewoonëwyze, met vooraf'bittere, oplosfend e , verfterkeride, middelen, èn daarna de Kina 'op de vrye
ttygen, in eerie behoórïykë hoeveelheid,toe te dienen. Dan,
Üfi" weerwil van dit alles, bleef de Koorts op dezelfde wyJse, óp de gewoone tyden, aanhouden, en 'er wérd mètdeet # middelen niets gewonnen, behalveri eenige verbetering
van 't' geitel en vermeerdering der'kraëhten. ' Hierdoor;
'irTrsööostig gewórden, wilde zy igeerie Geneesiniddelen
meet gebruiken, 'en> bleef by dit voorneemen veertien' dkgenlang; dan, daar de Koorts ileeds met hetzelfde géWeld
bleef voortduureh, en zy intusfchen'wederom zeer'verzwakt en vermagerd was, verzogt z y © p - n i e u w , de hulp
yan haaren Geneesheer. Teleur gefteld.ïn het beproeven
der voorige geneesmiddelen, en'nïy te binnen brengende, dat
<Je Heeï W H Y T T , i h zyn voortreflyk- Werk over de'-'Zenuwziekten, ergens aanmerkt, dat zo wel afgaande Koortfen
als alle andere Zenuw - Ziekten, die regelmaatige aanvallen hebben, dikwyl kunnen voorgekomen, of althans
verzagt' worden' indien men, kort vóór het ac^es, een hevige pyn óf fterkè opfchudding in het lighaa^ri té 'weeg brengt,
befloot ik van zodanig een middel de groeve te neemen.
• — - Bewust van het groot vermogen van. den jEt/ier, als
Jfrarhpftillend' middel, en deszelfs fterke werking op' het
Zenuwgeitel, fchreef ik een Drankje met 6b droppels
van dit vocht voor, om op eens in te neemen, zo dra zy
het nünfte' van de Koorts ontwaar Werd. " 'Ér verliepen
echter eenige iriiniiuteh, na dat de koude begonnen was
èer zy het middel inham, en niettemin had liet de verlangde
uitwerking. Naauwlyks was het in dé maag gekomen, of het
' af haar een zo ftérken fchok^dat zy zich verbeeldde,of 'er,
y hét bereiden van' haare middelen,ook eenige rhïsfiag had
plaats gegrepen', het geen haar eenigzins deed ontftellen.
Niettemin was dé Koortskoude wel ras geëindigd, er
volgde ëën 'aangenaam gevoel van warmte op, dat door
geeh zweet vervangen' werd, en zy was. het overige van
den avond lugtig en opgebeurd.
Daar 'ik echter vreesde, dat ééne gifte niet voldoende
ware,'te meer, om dat zy het na 't begin der Koorts ingenomen had verzogt ik naar het middel andermaal te willen neemen, bp <Jen t'yd van den volgenden aanval, 't zy
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dezelve al of niet mogt plaats hebben.
Z y nam da?
ook op dien t y d , zodra zy bemerkte dat de nagel*
blaamv begonnen te worden Com haar eigen uitdrukking
te gebruiken), het Drankje i n , 't welk haar nog meer
aandeed dan de eerde reis; doch de beriaauwdheid duurde niet lang ; zy bevond zich wel ras weder beterJ,
en bragt het overige van den avond zonder eenig ougér
mak door.
Van dien tyd is de Koorts geheel weggebleeven, en zy heeft 'er geene aanvallen hoegenaamd
van terug gekregen. Eenige verfterkende mjddélen, die
zy, tweemaal daags, eenigen tyd innam; herftelden•voorts
haare krachten volkomen. Het is blykbaar, dat de Koort»
in dit geval alleen uit zwakt-; van 't Zenuwgeftel is
voortgefproten, en dus, even als de periodieke Zenuwziekte, met voordeel kon behandeld worden, door naaralyk, ten tyde van de paroxysmus, volgens het voorfchrift
van den Heer W H Y T T , eene fterke opfchudding in het
geftel te verwekken, de werking van 't Zenuwvermogen af te leiden, en daardoor de hebbelykheid van den
aanval te breeken.

BEDENKINGEN,
SCHEN

OVER
DE

DE

GELYKVORMIGHEID

PLANTEN

EN

TUS-

DIEREN.

(Overgenomen nit SULLIVAN'S View of Nature, in Letters to s
Travelier among the Alps.)

W

egens het weezen en de eigenfehappen des Leevens zyn wy ten eenemaale onkundig. Wat het
Leeven eigenlyk is , fchynt al te fyn voor ons verftand
om te bevatten, of voor onze zinnen om het te onder*
fcheiden. Alle Dieren zyn begaafd met Gevoel, of ten
minften met Aandoenlykndd (Irritability'):,
dit laatfte
heeft men aangemerkt als het onderfcheidend kenmerk
van Dierlyk Beftaan. W y kennen gewaarwording toe
aan bezintuigde Lichaamen, wanneer w y bemerken, dat
zy Zintuigen bezitten gelyk aan onze eigene, of wanneer zy, in zekere omftandigheden, werken op dezelfde
wyze als wy werken. Indien een bezintuigd weezen bogen, ooren en een mond,heeft,dan befluiten wynatwHV
fyk, dat het dezelfde Gewaarwordingen hebbe, alsdeez»
Zmtuigen aan ons fchenken. Indien w y een ander wee*

zen
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«en zien, welks maakzel-uifits oveieenkomftigs oplevert
met onze ZintuigeH^'ofJonsuitwendigzintuiglykgeftel, en
tiogthans zich- fchielyk zamentrekt op. hei minfte aanraaken, het lichaam eetópaarig na het liclit wendt, kleine Infeéten met %rieien:*"of eene foort van armen, v a t ,
en dezelve: brengt--na-;eene .opening' in het voorfte ge
deeltè geplaatst, twyfelen. wy-niet hetzelve een Dier
te noemen. Snydt het die armen af, berooft het van
het vermógen om het lichaam' zameri te trekken, of uit
te ^breiden, de natuur van dit weezen zal rdaar door niet
veranderen.*,: maar wy zullen buiten ftaat zyn om te bepaalcn i f het eenig gedeelte van leeven bezitte. Dit
ijkten naasten by d e Haat-der kleinecdeelen van een
Polypus kfgefneeden., vóór dat het hoofd weder begint
aan'.te groeijen. Het Raderdiertje , de Aaltjes in bedorven koorn, de Slekken van welken de Philofophical,Tmnsd&ïoni gewaagenv leveren blyken o p , dat.alle
fchynbaarheid des Gevoels, óf zelfs van Aandoenlykheid,
niet voor maanden maar voor verfcheiden jaaren opgefehort
zvnde, nogthans het LeeVen deezer Diertjes niet uitgebluscht is: want zy betoonen te leeven als 'er gepaste
warmte of vogtigheid bykomt. Indien wy dan geene
tttiere kenmerken hebben om het Leeven te ondeiicheiden; dan Beweeging, Gevoel of Aandoenlykheid , zo
Kan, daar gemelde Diertjes jaaren lang kunnen blyven
in eenen ftaat, waarin elk een ze voor volftrekt dóód
zou houden, het Leeven waarfchynlyk bcftaan in veele
Lichaamen, die wy gewoonlyk even onbezield aanmerken
als fteenklompen.
Waar een vaatagtig Stelzel i s , behelzende een beweeende voedende Sap (Succus~) daar is Leeven; en waar
.eeven is, daar kan, althans men kan het tegendeel niet
bewyzen, een meer of min fcherpe bevatting plaats hebben. Dezelfde wyze van redenkaveling uit de overeenkomst ontleend, welke der Planten het vermogen van bezeffen zou ontzeggen, zou even zeer van Dierlykheid uitfluiten zodanige Dieren, die de llompfte Zintuigen bezitten,
vergeleeken met de zulken die met de meeste en fcherpfte
begaafd zyn. Het bevattend of gewaarwordend vermogen
van den Mensch fchynt oneindig grooter; vergeleeken met
dat der Koraalen, Zeepennen en Oesters, dan de gewaarwording van deeze die men voor Dieren erkent, als men
dezelve vergelykt met de tekens van gewaarwording ten
toon gifpreiii by veele die men Planten noemt. —•— üponT

f
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fen openen en fluiten derzei ver openingen;Koraalen en
Zeepennén fteeken derzelver takken uit, of haaien ze te rugge; .Schelpdieren openen of houden derzelver Schelpen ge?
flooteH, om voedzettë neemen, of eenig onheil af te wee.ï
ren, en het is uit deeze beweeging: der Spieren* dat wy,
opmaaken, dat de Weezens, welke dezelve betoouen,. bevatting hebben, of, V geen'op 't zelfde uitkomt,; dat. ze
Dierön ëyn. '
"
"
.
In het Groeiend Ryk ,• kan mén eene dergelyke fpieragtige Beweegihg by veele Planten waarneemen, zo volkomen, bepaald, en onderfcheidett zigtbaar, als hy* de Dieren
Van de evengemalde' foort. De Elanten, onder den naam
van Heliotrope bekend, keeren.zich dagelyks.met de.Zoq
o m : door fteeds haare. oppervlakten aan dat' Licht des
daags aan te bieden, fcnynen zy zo zeer 'eenig voedzei uit die flraalen te begeeren, als eene laag Oesters
dit van het Water .verlangt; de; Schelpen by het inbréeken
van den vloed openende. 'De Fiom SoJares zyn zo eenp a r i g in zich te openen en te fluiten, als de Dieren in
het in agtneemen van den tyd. om; zich "te voeden, en het
voedzel te' verteeren; eenige neemen, in deeze beweégingen, de Jaarfaifoenen niet in' a g t ; niaar openen enJluiten
de Bloemen, op het zelfde u u r , in alle Jaarfaifoenen ; andere, even als verfcheide Infe&én, die zich vertoönen of
niet te voorfchyn komen, naar maate van dehette des
Weêrs of der Lugtllreeke, openen zich laater öp den dag,
of geheel niet, als men ze verplaatst heeft van eene Zuidlykër na een Noordlyker Breedte. Men heeft eene menigte van Planten, die, by het aannaderen van regenagtig
weer, zo geregeld de Bladeren fluiten, dat zy. eene foort
van Inftinft of Voorgevoel fchynen te hebben , niet ongelyk aan dat der Mieren. En, 't geen nog zeldzaamer is,
de Planten blyken een foort van Hygrometers te zyn;
want by verfcheidene hefpeurt men eene uitzetting of inkrimping der vezelen, die, in alle opzigten, aan de yereischten van een Vogtmeeter beantwoordt. De vezelen dier
Planten, aangedaan wordende door de gefteldheid der Lugr,
•worden opgetrokken of uitgerekt, naar gelange het weer
verandert, en wyzen gevolglyk de graadén van droogte of
vogtigheid des Dampkrings aan. —— Jonge Boomen in
een digthegroeid W o u d , bevindt men dat zich wenden tot
éat gedeelte waar het licht doordringt, even gelyk men
dit waarneemt by Planten, gezet in een donkere'kamer-,
aich uitftrekkende na een lichtftraal, welke door een ga*
wordt
J
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Wordt ingelaaten; ên gelyk deKöörn-airen zich na het Zuiden ftrëkken. •
'
> ' .
Zo weet men ook, dat de Wortels dér Planten zich, met
eene foort Van afkeer, afwenden van alles wat zy fchadelylis ontmoeten;dat ze de gewööne rigting veflaaten, en zich
met eene natuurlyke en als önwederltandlyke aandrift keeren na waterverzamelingeft in derz'elver.bereik gefteld; Veele Planten toonen, op een ligt aanraaken* een ftuipagtige
tfëkking in de Vrugtdeelen. Wat eenfge uitwerking kart
baaren qp een Dieriyk Zintuig, als de drukking van andere licMamén, hetteen koude, d e damp van ontltooke zwavelj van vlug zout, het gebrek van lugt, enz. vindt men
dat Öök werkt op'dé'Planten", mét den'riaarri var! gevoelige Planten beftempeld. — Maar wy zullen niet ftaan blyven om verdere voorbeelden van die foort by te brengen.
W y hebben 'er reeds veele aangevoerd, die in vaardigheid
vafi^déeze aandoeningen het ichynen te winnen van eene
menigte' .Dieren.
N u , de beweegingeh ; Van Schelpvisi
fchen eh Zoophytén toe te fcbryven.'jaatl'.'een inwendig Sègihzèl van eigenwillige werkzaamheid; hier Van een Bewys
te óntleenën voor. dé gevoeligheid yata '.dje'. Weezens; „ert
de meer aanmerklyke bewcegingcn der. Planten toe te kennen aan zekere werktüiglyke uitzettingen' of • inkrimpingen
der d e d e n , veroorzaakt door een Van buiten aarigebragte
wérking is\ eene dwaaling tegen den regel der Wysbegeerte, die dezelfde" bdrzaaken jftelt voor üjtwerkzels van
dezelfde, foort.
De bewëegingen zyn, ih beidé de' geVallen, even zeer
gefchikt tot. behoüdenisfe van het Weezen., waar toe zy
behooren; ze zyn even ondeifcheiden en'eenpaarig, en
moéten even zeer uit werktüiglyke beginzelenafgeleid, of
erkend worden als merktekens 'van gewaarwording. De
Voortplanting, de voeding, het maakzel, het leeven, de
gezondheid, de ziekte, en de dood-der Planten, leveren
een onderfcheidend merkteken op tusfchen. dezelve en de
Meren. Eene vereeniging der Sexen ,. om zyns .gelyken
voort te brengen, behoort zo wel tot zekere Planten als
tot zekere Dieren. Uit- en inademing, uitwaafeming en
en indrinking, en waarfchynlyk een omloopend vogt, be±
hoort tot de Planten zo wel ais tot de Dieren^ Leeven
komt aan deeze Schepzelen der beidé Ryken even zeer
toe^ en fchynt in beide van hetzelfde beginfel af te hangen. Beide zyn ze buiten ftaat om alle foorten van voedsel gefchikt te dóen zyn voor haare zelfstandigheid: want
men
1
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men b e v i n d t d a t de Vrugten een fmaak van :den, grond
aanneemen , even als de melk, Het vlecsch, de *beénea*
en de pis der Difcren dikwyls aitwyzen, wefc;byzonder
foort van voedzel zy gebruikt hebbea Beiden, fterven.zj»
van ouderdom; van.overmaat van Jjpnger ert#j§e;n beiden
komen ze om door uitwendig aangebragt. leed, .door dec
ongenade des weêrs, of vergiftigend^yoeizel»

NATUURLYKE

De Bruine,

HISTORIE D E R

de Witte,

ONWEERSVOGELEN.

de Blaauwe, en de Gr-óoti,

(Volgens den Heer DE BUFFON.)

D

e Onweersvogel, met de benaaming van de Bruine oriderfcheiden, gelykt op de Kaapfclie, laatst, befchreeven C*)» volkomen, uitgezonderd in de kleur van zyne
Pluimadie, welker vlekken, in plaats van zwart,,bruin zyn
op een witten grond. —— Capitein C O O K noemt denzelven Petrel An&rStique,' en deèze naam fchynt zeeï; eigenaartig; dewyl men deezen Vogel niet aantreft dan op
hooge Zuiderbreedten ( f ) , en wanneer veele andere foorten van Onweersvogels, gemeen op laagere Graaden, en
inzonderheid de Zwarte, zich niet meer vertoonen ( 1 ) .
Zie hier 't geen w y , in de tweede Reistocht van deezen grooten Zeeman, over deeze nieuwe fóort van Onweersvogelen aangetekend vinden. „'• Op zeven-en-zestig
„ Graadèn en vyftien Minuuten Zuiderbreedte, zagen wy
„ veele Walvislchen rondsom de Ysfcfiotzen ïpeelén:
twee dagen te vooren hadden w y verfcheide benden
„ Pein:

(*) Zie Alg. Lett, voor 1794, bl. 284.
(f) Op de Zuiderbreedte van twee - en . zestig Graaden ,
tien Minuuten,en hoaderd tweeden-zeventig Graaden Lengte,
zagen wy het eerde Yseiland, en ten zelfden tyde een Pétrel
Antarüique, eenige graatiwe Albatwfeni Peintades-, en blaauwe
Onweersvogels. COOK, fecond Voyage, Tom. II. p . 141. — •
Op zes-en-zestig Graaden Zuiderbreedte, zag Capitein COOK eenige
Petrels Antariïiques in.de lugt,
Op zeven-en-zestig Graa.
den en acht Minuuten, ontvingen wy het bezoek van een klei»
getal Petrels Antarêtiques, p. 148.
(I) COOK, fecond Pèy'age, Tom. I. p . 120.
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„ Pfóntades (*) gezien, die ik Petrels Antarètiques, of
„ Zuiderpoolkrings Onweersvogels, noemde; dewyt zy In„ boorelingen fcheenen Van dit Gewest. Zy zyn, in alle
„ opzigten, van gedaante als de Peintadcs, van welken zy
„ niet verlchillen dan alleen in de kleur: de Kop en het
„ voorfte gedeelte des Lyfs van deezen zyn bruin; en
„ het agterfte van den R u g , den Staart, en de uiterite
„ tippen der Vleugelpennen, zyn witagtig C f ) . " Op eene
andere plaats fchryft h y : „ terwyl wy Ys verzamelden,
vingen wy twee Zuiderpoolkrings Onweersvogelen; dey, zelve van nader by beziende, bleeven wy in het ge„ voelen, dat zy tot het Geflacht der Onweersvogelen behoorden. Zy hebben bykans de grootte van een groote
v Duif. De Veeren van den Kop, van den R u g , en voor
„ een gedeelte boven op de Vleugels, zyn ligt bruin; de
„ Buik en het benedenfte gedeelte der Vleugelen zyn w i t ,
„ maar bruin aan 't einde. Ik merkte o p , dat deeze Vo„ gels digter gevederd waren dan éenige die wy tot nog
„ gezien nadden; zo zeer heeft de Natuur zorge gedraa„ gen om ze te kleeden naar de Lugtftreek waarin zy
zich onthouden: deeze foort van Onweersvogels hebben
wy niet dan by het Ys aangetroffen Q.)."
' Niettemin verdweenen deeze Onweersvogels, zo veelvuldig onder de dryvende Ys-eilanden, even als al het ander
Gevogelte, by het naderen aan het vaste Ys, welks vervaarlyke bedding zich wyd en verre uitftrekt in de Poolgewesten van het Zuiden. Dit leert ons die groote Reiziger, de eerfte en laatfte misfchien der Stervelingen, die
moeds genoeg gehad en betoond heeft om aan dat Ysgewest te naderen! „ Naa dat wy in 't midden van het
„ Ys kwamen," zegt hy „ zag ons oog geen een enkele
„ Zuiderpoolkrings Onweersvogel (§)."
De Witte Onweersvogel draagt ook , zeer gepast den
naam van den Sneeuw - Onweersvogel^ niet alleen uit hoofd©
van de Witheid zyner Pluimadie, maar ook om dat men
dien fteeds in de nabuurfchap van het Ys aantreft, en
daar v a n , om zo te fpreeken, een droeve Voorbode ia
| H de Zee aan de Zuidpool. Capitein c o o K , dezelve
nog
(*) Hy noemt ze Kaapfcke Peintades.
( f ) COOK , fecond Pbyage, Tom. I. p . iao.
(i)
Tom. I I . p . 150.
(§)
lm. I. p . 143.
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hog hiet van naby gezien hebbende; befehreifze
alleen'onder de benaammg van Witte Vogelen
doch
.naderhand ,hieldt hy ze, van wegen het maakzel van den
B e k , voor' eene. foort van Onweersvogelen.. Zy hebben
de grootte, van een. Duif; de Bek "is donker blaauw, de
Pooten zyn blaauw;, de^Pluimadie .is, geheel wit £f).
„"Toén w y , " fchryft de Héér F O R S T E R , de kundige
en arbeidzaame Reisgenoot van den, onfterflykefj eooK,
„ aan een breeder! ftrook van vast Ys haderden, namen wy
„ aan den Gezigteinder een witte fchinftëring waar, welke
men, op de Groenlandsvaarders, gewoon is Tsopdoeming
„ te heeten: weshalven w y , op het vertoon van dit ver„ fchynzel, ons verzekerd hielden-* dat w y , naa weinig
„ mylen gezeild te hebben, Ys zouden ontdekken; ten
„ dien zelfden tyde zagen wy, zeer algemeen, vlugten van
„ Witte Onweersvogelen, van grootte als Duiven, die wy
„ d e n naam van Sneeuw-Onweersvogelen gaven, en met
„ de daad Voorboden van Ys zyn Q ) "
,
Deeze Witte Onweersvogelen, gemengd niet de even gemélde Bruine, of Zuiderkeerkringt., Onweersvogelen, fchynënbeftendig tieeze moedige Zeehelden vergezeld te hebben óp' hunnen tocht en onderfcheide ftreeken door hurl
bezeild, te midden van de Ys-eilanden ( T ) , tot in de nabyhéid ,yah het onmeetbaar Ysveld aan de Zuidpool. ——
De vlugt deezer Vogelen boven de baaren., en de beweeging
van eëmge Walvislchen in die ts-zee (**), zyn de laatfte
en eenigfte voorwerpen, welke ëen overblyfzel d^s'Leevens vertoonen op het tooneel derNatuure, die, ip deeze
ontzettend barre ftreeken, den geest fchynt uit te blaazen.
De Blaauwe Onweersvogel ontleent zyn naam van zyne
ligt
1

(*) Op den middag , op de hoogte van een • en - vyftig
Graaden, vyftig Minuuten , Zuiderbreedte , en een - en - twintig
Graaden Oosterlengte, ontdekten wy eenige Witte Vogels, om•
trent van grootte als een Duif, zwart van Bek en Pootén; ik
had nog nimmer dergelyke' gezien; ik kende ze riiet; dóch geloofde dat ze tot dé Onweersvogelen behoorden', Wy zeilde*
tusfchen twee Ys-eilanden door * die, niet Wyd van elkander
aflagen. GOOK, fecond Voyage, Tom. ï, p . 92.
Ct) Aid. p. 110.
Cl) Obfervations faites dans rhemisphere auftral, a la fuitt M
fecond Voyage de COOK, Tom. V. p. 64.
(5) COOK, fecond Voyage i Tom. I. p. i*c*
(**) Aid. p . P4.

DER.

ONWEERSVOGELEN*

ligt graauwe Plüimadie, Bek en Pooten van die zelfde
kleur (*)• Meiï ontmoet deeze allermeest in de Zeeën
aan de Zuidpool", van de acht en twintig óf dertig Graa*
den, en hoogerop na de Pool toe ( f ) .
Capitein c o o e
werd door deeze Vogelen vergezeld van de Kaap dé Goeds
Hoop tot één en veertig Graaden, tégelyk niet de Kaapfche.
Onweersvogelen ( j ) , d i e , ' by bet Verheffen dér hooga
Zee en het opfleékén der winden, fcheeriert te vermenigvuldigen ( § ) . Vervolgens zag hy de Blaauwé Onweersvogelen
op nieuw, van d e vyf en vyftig tot de acht eh Vyftig Graa*
den (**), e i ongetu'yfeld worden ze gevonden op alia
hoogten tusfchen de twee gemelde, in deeze 'Zeeè'n.
Het geen men allerzonderlingst viridt in deeze Bladüwa
Onweersvogelen is de verbaazende wydte van den Bék eri
de dikte van de Tong. Zy zyn een weinig grooter dan
de Witte Onweersvogelen Qf).
In de ligt graauwe Plüimadie , welke het geheele boven Lyf d e k t , ziet men eert
Veel donkerder ftreep, die Over de Vleugelen en het be*
nederjfte van den Rug doorloopt; het uiterfte vah den Staart
is desgelyks van dezelfde donker blaauwe kleut, de Bnile
en het onderfte der Vleugelen zyn ligter blaauw
da
Plüimadie in 't geheel is digt en dik. ,, De Blaauwe On*
„ 'weertvógels ïchfyft F O R S T E R ,
\yelke men in deeza
„ öngemeete, Zee 2iet, (tusfchen America en Nieuwe Zee*
„ land,') zyn niet min tegen de koude befchut dan.de
„ Pinguïns; twee vederen, in ftede van één, komen uifi
„ denzelfden wortel voort; 2y leggen óp elkander, en Vor
men eén zeer warm dekzel: naardemaal zy zich fteeds
„ in de-lugt onthouden, zyn hünrie Vleugels" zeer fterk
„ e n zeer lang. W y hebben ze tusfchen Nieuw* Zeeland
„ en America op meer dan zeven honderd mylen van land
„gevonden: eene ruimte welke zy niet, konden overvlie*
„ gen, indien hunne beenderen èa fpieren geéne Verbaa«
„ zende fterkte hadden, en zy niet geholpen wexderi doofi
„ lange vleugelen.
De«*
n

a

( * ) COOK, fecond Voyage, Tom. I . p. 3 8 en 104,.
(t) Aldaar.
Xfy Coot noemt
Peiniades; de Procellaria GapeH/ii,
(§5 — — fecondVoyage, Tom. I. p. 8 8 .
(**) Aldaar, ,p. 108.

( t t ) D e -Blaauwe Om>e»rmgti> i£ omtrent
«64 kleine Duif, p. 104.
(Jft Cao* fecttui Voyage, Tm."I. p". 104.
MENG. 1795' KÖ. 1*
»' '

ffóöt < |

13

NATUURXYKE

HISTORIÉ

„ Deeze zeebouwende Vogels, mag ïk ze z® n©è*
men," vervolgt_de Heer T O R S T E R ' , „ leeven misfchien een.geronnen' tyd zonder vuedzel.... Onze onderyjndïng bevestigt, in eenige opzigten, deeze verondèrftelling. Wanneer wy eenigen deezer Onwecrsvogelen iloegen en kwetften, fpoogen zy op 't eigen oogenblik eene verbaazende hoeveelheid van Iymerig voedzei uit, niet lang geleden ingeilokt, welke ftofte anderen
met een zo groote greetigheid opaten, dat w y ' e r uit opmaakten dat zy lang gevast hadden. Het is waarfchynj y k , dat op deeze Yszeeè'n veele foorten van aas by
ichoon weer dryft, waar op deeze Vogels aazen(*)."
Die zelfde, Waar'neemer vondt deeze Onweersvogelen in
gropten getale in Nieuw- Zeelandvergaderd
om te nesteten, „eenigen vloogen, anderen waren iu.'t midden van
,^,hej: bosch in holen, onder de wortels der boomeri, en
„ i a rotsfpleëteii, waar men ze niet kon krygen; hier
„' bróedëri zy buiten twyfel. Het geluid, 't welk zy flaan,
„ heeft veel van. het gekwak der Kikvorfchen; geen dee„ zer Vogelen vertoonde zich over dag; doch izy vloogeji
„ iii menigte by nagt (+)."
Deeze Blaauwe Onweersvogels behoorden tot die met eek
wyden B e k ; , maar Cap^itéin C O O K fchynt. eene andere foort
aari te duiden, als hy vermeldt: „ W y doodden verfcheide
„ Onweersvogelen van de Blaauwe foort; maar zy hadden
„ geen wyden B e k , a.ls die van welken ik gefprodkéfi
,i h e b ; de uiteinden van den Staart waren wit, in ftede
„ van donker blaaüw. Onze Natuurkundigen .verfchildea
„ met elkander, 'of. dié, gedaante van den Bek en diè
^,,'Kléui-verfcheidenheid enkel ter .onderfcheiding van'., het
• Mannetje 'en Wyfje dienden ( | ) . " Het is niet.wiarIchyrilyk dat 'et. zjch;?ulk een groot, verfchilropdoet tusfcjjéri. het Mannetje en Wyfje van. één.en dezelfde .foort';
net fchynt" dat mén hier twee 'fóórte'n yan Blaauwe ,On'frsvogelen moet plaats geeven, de eeffte met eert wydéft
ek", de tweede meteen naauwen, met witte Staartpunten.
D e Groote Onweersvogel. Deeze wordt by d e Spanjaarden, beïlempeld met den naam. van Quebrafita~
liucsjlf, 't geen zo veel zegt als Éeenbreeker. Eené.be-
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(I) Wy bevonden: ons, op acht-en yyftig' Graj^ej». Zuidérfoeedte. COOK, fecqgd r^age, Toto»A.&iöè,'
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ftïaaiing ongetwyfeld betrekkelyk op de k'ragt van dep
g e k d e e z e s grooten Vogels, die men wil dat in'grootte
de Jlbatrosfen naby komt (*). W y hebben dien nooit gezien vmaar dé Heer F O R S T E R , een zo kundig als naaüwkeurig L)ierbefchryver,' * duidt' die grootte aan, en rangfchikt hém ondertieOnweersvogelen'(/f). Elders zegt h y :
W y "vonden, op- 'Staaien-Eiland'-graauwé"
Onweersvogelen Q.) van geftalte als de Jlbatrosfen, van die foort v
welke de Spanjaarden den naam van Quebrantaluicsfos,
of Beenbreekers, geeven. Onze Matroozen noemden dieri
Vogel Mcrecaray; zy aten 'er van, en vonden ze zeer
goed (£).
Een natuurlyke trek, die deezen Vogel op de Onweersvogelen doet zweemen, beftaat hier i n , dat ze bykans!
nooit by de Schepen komen, dan als 'er liegt weer op
banden i s ; dit wordt verhaald in de Hist oire Generale des
Voyages; waar men, ten aanziene van deezen Vogel, eenige bel'chryving geeft, die wy voor rekening des Opilellers
faaten, en hier byvoegen. „ Z y , die de Zuidzee bevaaren,
, hebben, zints langen tyd, waargenomen,"dat,' wanneet
j , - d e Noordewind.zai opblaazen, men één of twéé dageti
,V te vooren, aan de zyden én rondsom dé Schepen, eeneJbott
„ v a n Zeevogelen" ziet, die zy Qüebraoiahuesfoi \ '*:dat'3g
'„ Beenbreekers, noemen; zy vertoonen zich op gqen anderen^
„ tyd; zy ïlryken neder,, houden zich aan 't wand vast',
„ zonder zich van het Schip te verwyderen, voor dat hét
„ weer bedaard is. Het is waarlyk zéér vreemd,'dat"z^
zich buiten die tyden nooit op 't water öf op 'flanel
vertoonen, en darmen niet weet welke,de wykplaatzen
„ zyn, waaruit zy zo ftipt te voorfchyA kamén, wanneet
' een natuurlyk Inltincl: hun doet bemerken,' dat het weef
zal veranderen.
Deeze Vogel is
$ dan eén Eendvogel,, hy heeft een dikken'Hals, chekort:
5, en een weinig geboogen i s ; de K o p g r o o t , 'de Bek
breed en lang, de Rug hoog; de Vleugels zyii gróót',
„ de Pooten klein; deezen hebben ee'nè witagtige Pluima*
é die met donker bruine plekken; anÜererr he&beadetf ge>
:

?

1

?i

''"'''.

' '•-' .^heé*
....

(*) GooK, fecond Keyage>, Tom. IV. p. 73. ..
( t ) FQRSTER» Okferv. , j . 1,84* •'
.(4) Elders Bruine ge"he$ten. COOK, feem^ffjja^,

' S^Vqï , .fictó^^^Tom,

IV» p. Hè-.
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NATUURLYKE HISTORIE B E R

ONWEERSVOGELEN*

heelen Krop» het binnenfte gedeelte der Vleugelen* eH
het benedenfte gedeelte van den Hals en den geheeler*
Kop, volkomen wit; maar de R u g , het boventte der
Vleugelen, en den Hals, donker bruin, op 't zwart trek*
kende; zy worden onderfcheiden door den naam van
lomos prietos (zwartruggetï).
Men houdt deeze Vogelen
voor de zekerfte Aankondigers van zwaars Storm win*
den C*) "
(*) Hist. Gen. des Voyages, Tom. XlII. p . 4p8.
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n het algemeen zyn de Bergbewoonders van Indie aartgemerkt als Wilden, zonder'Wet of Zeden, geheel
aan roof en plundering overgegeeven. Nogthans heeft men
bevonden, dat eenigen hunner, door eene goede behandeling, befchaafd en vreedzaam konden gemaakt worden; en
uit de Waameemingen , op de Bewoonders van het Gebergte Garrow gedaan, door den Heer E L I O T , den eerften
Europeaan die dezelve bezogt heeft 4 fchynt men te mogen opmaaken, dat foortgelyke gunftige gevolgen, als men
omtrent eenigen heeft waargenomen, verwagt mogen worden, .van .eene gunftige behandeling omtrent het Volk in 't
algemeen.
De Landftreek, welke de Garrows bewoonen, is ryk e»
vrugtbaar. in aangelegene voortbrengzelen.
Een Garrow, dus wordt hy door den Heer E L I O T afgetekend, is een rustig, welgevormd, Man, fterk, en in
ftaat om veel werks te doen, van een ftout uitzigt, ^ e t
eenCafers neus, kleine oogen, doorgaans blaauw of bruin,
een gerimpeld voorhoofd, en overhangende weiikbraauwen, breed van ffiönd,dik-van lippen, kort en rond vaa
aa^gezigt; hun kleur is ligt of donker bruin; Hun Kleeaing "beftaat uit een bruine gordel*," omtrent drie duimen
breed, met een blaauwe ftreep i n ' t midden, dezelve gaat
readsorn den middel tusfcjien de* beenen heen, en is van
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agteren vastgemaakt ; een end of flip hangt van vooren
Hederwaards, en is omtrent acht duimen lang. Zomtyds
is deeze vercierd met koperen Plaatjes, met ltrooken van
yvoir, of een witten fteén, in de gedaante van den kop der
tabakspypen, omtrent een half duim lang ; de koperen
plaatjes gelyken na een knoop, of een Apothecars gewigt;
doch zyn meer getand; eenigen hebben den gordel ver»
cierd met kleine ftukjes koper, van gedaante als een bel.
Zoramigen draagen een cieraad op het hoofd, tusfchen de
drie en vier duimen breed, vercierd op dezelfde wyze als
de flip van den Gordel, dienende om het hair, van het
aangezigt te houden; dit zet hun een wild en woest voor
komen by.
Deezen ftryken het hair op den kruin des
hoofds op eene agtlooze wyze zamen, terwyl anderen het
ftyf opbinden. De Booncachs, of Opperhoofden, draagen een
zyden Tulband; aan den Gordel hangen zy een zak, waar
in zy hun Geld en Pawns doen, als mede een net, met het
gereedfchap om hun pyp te ontfteeken, wappert 'er aan.
De Vrouwen der Garmvs zyn de lelykfte vrouwlyka
Schepzels die ik ooit ontmoette, kort en plat van geitalre,
met manlyke aangezigten; in de trekken geheel overeen
komende met de even opgegeevene, Haare Kleeding be
ftaat in een morfig roode ftoffe met blaauwe of witte
ftreepen, omtrent zestien duimen breed, 't welk om'den
middel gaat, en bykans drie vierde van de dyen bedekt.
Het reikt nimmer tot de knieën, en even lang genoeg
zynde om boven aan op de flinker zyde vastgemaakt te
worden, komt een gedeelte van de flinker d y e , als zy
loopen, bloot. Om den hals hebben zy een ftreng van
de bovengemelde naar tabakspypen gelykende cieraaden,
dertig of veertig maaien daar omgeflaagen, doch geenzins net,
of met eenige agtgeeving op geregeldheid. De borften zyn
geheel aan 't oog bloot gefield; de eenige Kleeding is de
boven aangeduide Gordel. Aan de ooren hangen gene
menigte van koperen ringen, in wydte toeneemende van
drie tot zes duimen. Ik heb dertig van deeze ringen in
één oor geteld; een fpleet wordt 'er gemaakt in den rand
des oors, welke verwydt door de zwaarte der ringen, e n ,
met den tyd, het gezegde groot getal toelaat plaats te
vinden. Dit_gewigt wordt, egter, deels onderfchraagd
door een koord, welke over het hoofd heen gaat; een
band, drie duimen breed, bindt het hair o p , zo dat het
niet over het voorhoofd heen kan hangen, hoewel het door
gaans met een koord op den kruin is zamengebönden. —
B 3
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© e V r o u w e i der Booncacks dekken haare hoofden met eerte
ibort van ruw doek, dertien of veertien duimen breed en
twee voeten l a n g , het einde daarvan hangt met het hair
agterwaards los op den rug af.
De Vrouwen arbeiden
20- wel als d a Mannen. Ik heb, 'er gezien, die zwaare
lasten torschtert. De handen der Vrouwen, zelfs.die der
BoonéacAs, draagen de duidelykfte kenmerken van werkzaame bezigheden.
,
De Garrows zyn omtrent het Vocdzel niet zeef bekommerd, zy eeten, om zo te fpreekert, alles wat hun voorr
komt, hunrie Kookery is zo moriig als onvolkomen^ Sterke
dranken drinken zy , overmaatig, en gewennen de jonge
Kinderen om ze te gebruiken..........
.
,
Zo veel j k , itaande myn verblyf onder de Garrow's-, heb
kunnen opmaaken, is de geaartheid deézes Volks zagt en
eerlyk, tot het vrolyke; ett werkzaame uitfpanningen, overhellende; inzonderheid als de fterke drank htm verhit.
Een zeldzaame omftandigheid gaat by hunne Huwelyken gepaard. Wanneer, naa dat de Partyen het zameri
eens zyn, dé Ouders van een der beide zyden de toeitemming weigeren, komende Vrienden en Buuren van de
andere party zamen, en deelen zo lang llagen. uit, tot zy
in de_ Egtverbintenis verftaan. -De Huwelyksplegtigheid
gaat verzeld, met de. Offerande van een Haan en H e n ;
iiit de omfhndigheden, welke deeze Opoffering vergezell e n , leidt men voorfpellihgen af wegens den.uitflag van de
geflooterie Egtverbintenis:, Op het Huwelyksfeest wordt,
gelyk elders,, het eeten etl drinken niet vergeeten.
Ópmerkelyk is het, dat de jongfte Dogter in een Huisgezin- Erfgenaam - is, en, uit kragt.van dit regt verkrygt
haar Egtgenoot den eigendom.
De. Godsdienst der Garrows komt zeer na aan dien van
de Hindus. Zy eeren M A H A D E V A , en, op zommige plaatz e n , de Zon eh de Maan. Zy flachten Offerdieren, welke
2 y vervolgens Feesthoudende nuttigen.
De wyze van. zweeren. der Garrows wyst ten fterkflen
uit de kragt van Godsdieiiftig Geloof Onder een wild
Volk. Hunne Eedftaaving heet Ghofegong. De Eed wordt
afgelegd op een Steen, dien zy eerst groeten; dan roepen
Zy, met zanïengevoegde en opgeheven handen, de oogen
onwrikbaar óp bet Gebergte gevestigd houdende, M A H A D E V A op het aüerplegtïgst aan ; hem noemende de Getuige van het geen zy verklaaren, en dat hy weet of zy
waarheid dan leugen fpreeken. Daarop raaken zy den Steeii
i
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Weder .aan met alle blyken van het uiterfte ontzag.; b u t
gen 'er het hoofd op neder; andermaal M A H A D E V A aanroepende.
Geduurende het berigt, 't welk zy geeven,
liouden zy het oog onwrikbaar op het Gebergte geflaagen,
en met de rechter hand den,Steen vast. Wanneer de eerlle Perfoon by my den Eed in deezer
yoegde .ftaafde, trof het ontzag en deeerbied, met welker
hy-die plegtigheid verrigtte, my ten uiterfte; myn Moherrir, of Schryver, was naauwlyks in ftaat om behoorlyke
aantekening te houden, zo zeer voelde hy zich getoerd
door, het eerbied wekkende deezes bedryfs.
Op zommige deezer Gebergten neemen zy een Tygerbeen tusfchen de tanden, eer zy verilag geeven yan de
zaak, waar over de Eedzweering zal, gefchieden; anderen
neemen een kluit Aarde in de hand, terwyl- nog anderen
met de Wapenen in de vuist zweeren.
Ik begryp het in dier voege, dat-zy in 't algemeen gelooven, dat hunne Godheid in de Bergen woont; en,
fchoon dit begrip dnbeftaanbaar moge ichynen met het
ontzaglyk denkbeeld van de Godheid, blykt hét dutdejyk,
dat dit Volk den diepften eerbied hebbe voor de Godheid
door 't zelve vereerd, uit vreeze dat deeze hun zal ftraffen, als zy eenig misdryf gepleegd hebben, op hunne
veelvuldige uittochten na deeze Bergen,
De Garrows houden hunne Staatsraadpleegïngen in
openbaare Vergaderingen; op . d e r i v e hebben de Vrouwen hunner Opperhoofden zo veel gezags als haare, Egtgenooten.
Zy regelen de betaalingen, en houden rekening met ftukjes hout.
Eene zonderlinge. Krankzinnigheid treft men by de Garrows aan, by hun de Herfchepping in een Tyger-geheeten»
ter oorzaake van de geneigdheid deezer ongélukkigen om
in eenzaamheid'rond' te zwerven. Dit moet "elk doen
denken aan de oude Lycanthropia.
; ,.
Aan den voet van dit Gebergte woont een Vólksftam,
Hfljins genaamd , die in Godsdienstplegtigheden. meet
zamenftemmings heeft met de Hindus, en ook befchaafder
is dan alle de overige.
t
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(Uit htf Engekch,)

W

M U R R A Y , Graaf van Mansfield,
een der
uitfteekendfte Edellieden, eri voortreflykfte Regts-.
eleerden deezer Eeuwe, was de vierde Zoon van D A V I D ,
en Vyfden Markgraaf van Stormont, en werd op den
tweeden, van Maart M D C C V , te Perth, in Schotland', geboóren. In den Jaarè M D C C V I I I , niet meer dan drie
jaaren oud zynde, kwam hy te Londen: eene omftandigKeid , welke reden geeft, waarom hy geene byzonder^
heden in zyne. uitlpraak Had, eigen aan het Land zyncr
geboorte.
De eerfte beginzels zyner Opvoédinge kreeg hy op de
Westminfier-School', waar hy, van wegen den Koning, eene
plaats kreeg op zyn veertiende Jaar. „Staande den tyd,dien
•i-, hy op deeze School doorbragt," fchryft een waardig
Kerkvoogd, „ gaf hy vroegtydïg.blyken van zyne onge„ meene bekwaamheden, niet zo'zeer in de Dichtkunde
„ dan wel in andere Schooloefeningen; en allerbyzonderst
„ in de Redenvoeringen, die de zekere voortekens waren
„ van die Welfpreekenheid, welke in de Pleitzaal tot eeuö
, , zo nooge maate van volkomenheid opklom, en zich, in
„, beide de Huizen van het Parlement, met ,zo veel kragts
, liet hooren (*)."
By de verkiezing in Bloeimaand des Jaars MDCCXXIII,
ftóndt hy de eerfte op dc lyst der Heeren, die toen na
<3e Univerfiteit van Oxford zouden gaan. Op' den acht-,
tienden van Zomermaand des gemeklen Jaars tradt hy in
Christ'Ghurch College.
In den Jaare M D C C X X V I I ,
werd hy bevorderd tot Bachelor der Kunften, en maakte
2ich'in dat zelfde jaar-békend door eenige Latynfche Ver«en'ep den dood van G E O R G E D E N I.' Op den zes-en-twintigften van Zomermaand des Jaars.MDCCXXX, beklom
"hy den trap van Meester der Kunften; en, geduurende zyn
verblyf op de Univerfiteit, befchreef h y , in, zeer fraai La-.
tyn,\\tt Characler van D E M O S T I I E N E S ; ook vloeiden uit
zyne pen eenige fchoone La/yvfihe Verzen op bet heerlyk
Paleis van Blenheim.
Dc
ILLIAM
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(*; Life of Bhfchop NEWTOIC, p . 21.
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De Univerfiteit verlaatende, deedt hy eene reis door
•Europa, om in Mensch- en Zedenkennis, zo wel by
Ondervinding als by Boekoefening, vorderingen te maaken. By zyne wederkomst, beflooten hebbende dat Beroep te volgen, 't welk thans in Enge/and den weg baant
tot verkryging van Rykdom en Eere , werd hy Lid van
de Sociëteit van Lincoln's Inn.
De oorfpronglyke bekwaamheden en verkreegene talenten
van Mr. M U R R A Y liepen thans dermaate in het o o g , dat
zyne verkeering fterk gezogt wierd door allen, die het
meest uitvlaken in Vernuft en Geest, in Weetenfchap en
Geleerdheid; en- deeze hoedanigheden, in dat tydperk, de
Charactermerken zynde van eenigen der Aanzienlykften
en Rykften in Engeland, is het geen wonder, dat Mr.
M U R R A Y ' S eigene fchitterende talenten, komende by zyne
liooge Geboorte , hem een gereeden ingang verfchaften in
de eerfte gezelfchappen, en gemeenzaam deeden worden
met Perfoonen van den hoogften Rang.
De Dichter P O P E , in 't byzonder , floeg zvn opkomend
Character gade met de warmde toegenegenheid, en misfchien verdiende niemand meer dan hy immer een Poëet
tot zyn Vriend te hebben. , In hunne, onderlinge verkeering, hadt noch trots, noch paityzugt, noch vrees, eenigen
invloed op hun gedrag. Mr. ' M U R R A Y hieldt zyne eifchen
op de byzondere verkiezing van P O P E ftaande, door alle
de goede dienften van de edelmoedigfte en ongemaaktite
Vriendfchap; terwyl de laatstgenpemde, in eenige zyner
Dichtftukken, grootsch was van -zynen Vriend te fpreeken,
niet op den lastigen toon der vleierye, maar met die keurigheid van lofïpraakc, welke hy oordeelde verfchuldigd
te zyn aan een der fchoonfte Mannen , en der beste Characters van zynen tyd.
Mi*, M U R R A Y tradt, met den Jaare MDCCXXXI, ter
Pleitzaale in, en werd welhaast overlaadcn met bezigheden
van den gewigtigften aart. Zodanig in de daad, was de
agting, die hy reeds h a d , dat 'er zeer weinig tyds verliep tusfchen zyne eerfte verfchyning aldaar, en de raadpleeging van hem in alle zaaken van aangelegenheid. Met
eén woord, toen Mr. M U R R A Y zich in dien ftand bevondti
waarin de meeste Regtsgeleerden na werk om en uit zien
hadt hy in de Pleitzaal net overdruk , en - kwam 'er geen
zaak van aanbelang voor, of zyn byftand werd vuurig begeerd van beide de Partven.
fo 't Jaar MDCCXXXVIII begaf Mr. M U R R A Y zieh in
B 5
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den Echt met Mejuffrouw E L I S A B E T H F I N C H -Dochter
van D A N / E L , den Zesden Graaf van Winchelfca. Dèeze
verbintenis aan eene "edele Familie, die zich zeer onderfcheidde door de vriendfchap, welke de laastsoverleedene Koning aan dezelve toedroeg, moest ten hulpmiddel
ftrekken om hein een fpoediger opgang te doen maakeii.
Hy werdt, diens volgens, in 't Jaar M D C C X L I I , tot
Solliciteur-Generaal aangefteld; reeds eenigen tyd geleeden bevorderd zynde tot den rang van'sKonings Raads^
heer. Ten deezen tyde koos men. hem tot Parlementslid
voor Boroughbridge in Yorkshire. Hy bekleedde, die post
andermaal in de Jaaren MDCCXLVII en MDCCL1V;
een werkzaam deel neemende in alle de opkomende gefchillen, tot zyne daar op volgende verplaatzing in het Hoogerhuis.
Met den Taare JVÏDCCLIV, volgde hy D U D L E Y R Y D E R
op in de Bediening van Attorney Generaal,en men herinnert
zich nog, dat h y , geduurende al den tyd, welken hy deeze
gewigtige post bekleedde, in veele Burgerlyke en Lyfitraflyke zaaken, voor den Koning, wel flaagde, en 'er
nimmer één verloor; om dat hy het zich ten altoos vastgehouden Regel ftelde, dat de Koning duidelyk gelyk
moest hebben, en hy op het obgenblik, wannéér hy duai*
aan twyfelde, de zaak opgaf.
Op den achtften van Slachtmaand des Jaars M D C C L V I ,
kreeg, hy de aanftelling tot Oppèrrëgtcr van 'sKonings
Regtbanle, in plaats van den overledenen D U D L E Y R Y D E R ;
kort daar op werd hy verheven tot Pair van Groot-Brit*
ianj'e, onder den tytel van Baron van Mansfield; van
Mms field, in het Landfchap Nsttinghatn.
Omtrent dien zelfden tyd werd hy Lid van den Geheimen Raad.
Zihts' toen was het verbaazend druk voor
's Konings Regtbank.
Niets bleef onafgedaan hangen';
geen' listige ftreeken konden de naafpeuringen van zyn
doordringend oog ontduiken. Hy was alle zaaken, welke
voor hem gebragt werden, volkomen meester, en van elk
'onderwerp 't geen hy voornam te behandelen; -hy ontvouwde op de gcmaklykfte wyze de neteligfte gevallen ,
en lag ze voor anderen bloot met alle klaarheid en naauwkeurigheid. De klem zyner Welfpreekenheid was onwederftaanbaar, zyn ftem allerwelluidendst, zyn houding bevallig, zyn taal geheel zuiver, zyn ftyl kragtig, bondig
en duidelyk. Hy bezat eene vlugheid van bevatting, en
een zeer vast geheugen; zo dat h y , als Regter, even vaar-
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dig was om gevallen uit de geagtfte Schryvers by te
brengen, als om dezelve met eene kragt van overtuiging
toe te pasfen op het geval voorhanden; Ih den' Raad
liet men het niet zelden op hem alleen aankomen, als het
de bepaaling betrof der zaaken, de Volkplantingen, of de
Pryzen, betreffende» De juistheid, de onpartydigheid en
de fpoed» met welke de laatstgemelde werden afgedaan,
ftrekten der geheele wereld tot verwondering, eh verwierven eene algemeene berusting en voldoening , binnen en
buiten '«lands (*).
_
Niet alleen in "s Konings Regtbank, maaf öokih 'tHoogerhuis , • was deeze Regter altoos een Voorfpraak van
Verdraagzaamheid en Godsdienstvryheid, en een geflaagerj
vyand van alle Vervolging wegens Godsdienst-begrippen.
Een Roomsen Catholyk Priester werd voor, 'sKoningsRegtbank boosaartig vervolgd, wegens het leezen der
Mislé. Lord M A N S F I E L D doorzag, met zyne gewoone
fneedïgheid, welhaast, hoe drift tot Vervolging hier den
meester fpeelde; hierom vroeg hy den voornaamflen Getuigen; „ Gy zyt dan verzekerd, dat deeze Man èen^
Paapsch Priester is, eh de Mis gehouden heeft?"
Ja,. My lord.',
„ ö , Gy weet dan'waar In de Mis
:,, beftaatV" Hier ftondt de Getuige verlegen, en gaf*,
naa eenig flilzwygen, een ontkennend antwoord. Waal
op de menschlievende, verftandige en ruim denkende, Regter de Jury dus onderrigtte: „ Om deezen. Man fchuldïg
te vindeii, moet gy een voldingend bewys hebben,
„ dat hy de Misfe geleezen heeft; en gy moet desgélyks
„ ten vollen overtuigd weezen, dat het de Misfe was
die hy las , toen de Getuige hem eene. daad' zag ver„ rigten, welke deeze voor het houden dér Misfe hiejdf;
„ gy moet, derhalveo, voor u zei ven oordéelen of uw gc•ï, weeten geheel voldaan-is over dit
ftuk."
De Jury
fprak op 't Qogenblik den gevangenen vry.
De groote zaak tusfehen de Stad Londen en de Disferiters in den Jfuare MDCCLXVI1 is nog wel bekend. Ingevolge van' de Test A£t, was een Bis/enter,
die eenige
Bediening aanvaardde, zonder zich, volgens de uitdrukkingen van de Test Acl, daar toe bevoegd gemaakt te heD
beu,
:

(*•) Ö'e gunftige beoórdeeling was «iet algemeen ; wegens

de Pryzen, althans hier te Lande, zie wag'Naar*s Verzameling
van ïïijh & Polit. Tra&aaten, bl. 233 en 2-37.
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hen, ftrafbaar; onder de Bedieningen, welke hier in aafj«
merking kwamen, was die van Sheriff; doch, volgens de
bykomende wetten van de Stad Londen, was een Perfoo», die weigerde deeze Post te aanvaarden, onderhe
vig aan het betaalen eener zwaare Geldboete: w'eshalven
een Dis [enter, in deeze omftandigheden, ftrafbaar was, in
dien hy de Bediening op zich nam, en desgelyks ftrafbaar,
als hy dezelve weigerde te aanvaarden. Mr. E V A N S , een
Disfenter, vervolgd zynde wegens het weigeren van deeze
Bediening op zich te neemen, werd 'er m het Hof van
's Konings Regtbank een vonnjs geweezen, 't welk de
jStad iu 't ongelyk ftelde: waarop de zaak getrokken
werd voor 't Hoogerhuis. Lord M A N S F J E L D ' S Aanfpraak
te deezer gelegenheid zal hem tot onfterflyke eere verilrekken, en wy doen zyner naagedagtenisfe niet meer dan
regt,- als wy hier een gedeelte daarvan overneemen, 't
welk zyne gevoelens over Verdraagzaamheid en Gods*
dienstvryheid in 't algemeen klemmend uitdrukt.
„ Het Geweeten," dus fprak zyne Lordfchap, „ h e t
Geweeten is 'niet dwingbaar door Menschlyke Wetten;
, noch verantwoordlyk voor Menschlyke Regtbanken.
„ Vervolging, of poogingen om het Geweeten geweld aan
„ te doen, zullen nimmer overtuiging baaren: en zyn alleen in ftaat om Huichelaars of Martelaars te maaken.
„ Mylords! 'er was nooit een enkel voorbeeld, van
„ de Saxifche tyden af, tot de onze toe, by 't welk een
,, Mensch immer geftraft werd, wegens dwaalende be„ grippen over Plegtigheden of Wyzen van Eerdienst, dan
„ volgens eene Stellige Wet. De Algemeene Wet van
„ Engeland, welke alleen op de algemeene Rede of Ge„ bruik fteiint, weet van geen Vervolging enkel om Gevoelens. Wegens Atheistery, Godslastering, en het
„ verfmaaden van den Christlyken Godsdienst, heeft men
,, voorbeelden van Perfoonen, uit kragte van de Algemee„ ne Wet vervolgd, en geftraft: maar enkele Nonconfor„ mity, of Nietzamenftemming in de by den Lande aangenomene wyze van Godsdienstoefening, is geen Misdryf
volgens de gemeene. Wet: en alle ftellige Wetten, die eenige ftraffe dreigen op -Nonconformity in de wyze van
Eierdienst, zyn herroepen door de ABe van Tolerantie,
„ en zyn door deeze de Dis/enters van alle Kerklyke ftraffen ontheven.
„ Hoe veel bloedftortings, hoe veel venyarrings, is 'er
,, niet veroorzaakt, zints de Regeering van H E N D R I K D E N
« IV,
9
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IV*, toen me» de eerfte ftrafdreigende vastftellingen
maakte, tot aan den tyd der Omwentelinge toe,, in dit
Koningryk, door Wetten ingerigt om het Geweeten té
dwingen. Niets zeker is 'er onredelyker, onbeftaaribaarder met de Regten der Menschlyke Natuure, of
ftrydiger met den Geest en de Voori'ehriften van deft
Christlyken Godsdienst, niets onregtmaatiger, fnooder
en onftaatkundiger
dan Vervolging. Deeze loopt
aan tegen den Natuurlyken Godsdienst, den Geopenbaarden Godsdienst, en gezonde Staatkunde.
„ Droeve ervaarenis en een uitgebreid hart leerden
„ dien grooten M a n , den Prefident D E T H O U , deeze
,„ Leere. Dat iemand leeze de veelvuldige fchoone din„ gen, welke hy, fchoon een Roomsch Catholyk, over dit
„ Onderwerp heeft durven fehryven, in de Opdragt van
„ zyne Gefchiedenis aan H E N D R I K D E N I V , Koning van
„ Frankryk, een Opdragt die ik nimmer dan met ver„ rukking las, en hy zal zich ten vollen overtuigd voe„ len; niet alleen hoe wreed, maar ook hoe onftaatkun„ dig, het i s , Vervolging wegens Godsdienftige Begrippen
„ a a n te rigten.
Zyne Landgenooten hebben de oo„ gen beginnen te openen, hunne dwaaling te zien, en
„ z y n e gevoelens te omhelzen.
E n , in de daad, het
„ was niet noodig geweest, in dat R y k , het EdiEt van
„ Nantes te herroepen; de Jefuiten hadden alleen noodig
„ gehad een Plan te volgen gelyk aan dat waarvoor met*
„ in het hier thans hangend geval pleit. Naamlyk, eene
„ Wet te maaken die de Hugenooten buiten ftaat ftelde
„ o m eenige post te bekleeden, en eene andere, welke
hun met Straffe dreigde, als zy weigerden die waar te
„ neemen. Indien zy de post aanvaarden, ftraf hun ([want
„ het wordt van alle zyden erkend, dat de Perfoon, in de
„ zaak thans voor uwe Lordfchappen gebragt, in een ftaat
van Vervolging i s , om dat hy de Bediening op zich
„ genomen heeft,) indien zy het weigeren, ftraf hun:
„ indien zy ja zeggen, ftraf hun, «indien zy neen zeggen,
„ f t r a f hun!
„ Mylords! men vindt zich in eene engte gebragt uit
„ welke geen ontkomen i s ; men mag het een Val heeten
„ w a a r uit geen Mensch zich kan redden; het is eene
„ Vervolging zo flegt als de daad van P R O C R U S T E S ;
„ zyn ze te kort, rekt ze u i t ; zyn ze te lang, knot ze
„ af. —— Kranke troost zou het geweest z y n , h u n ,
„ van
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van Nantes wordt ongefehohdeii gehouden: gy hebt hét
voHe, genot van die Vergunning van Verdraagzaamheid j
gy moogt itrafloos het Sacrament op uwe wyze gebrui?
ken j gy* wordt niet gedwongen ter Misfe te gaan. —-rWanneer men dit geval in de Stad Londen verhaalde
als iets 'in Frankryk gebeurd, hoe zou men daar uitvaaren tegen die Jefuitifchc Onderfcheiding!, En nogthans die Onderfcheiding komt uit haar eigen boezemt
voort, die Onderfcheiding is van haar maakzel; de Jefiiiten dagten 'er nooit om. Toen zy ten oogmerke
hadden de Vervolging aan te vangen, werd de Acte

in een edeler gezigtpunt plaatzen dan deeze be
roemde Aanfpraak. H y hadt de kwelling niet van. dik*
wyls een wederfpraak van zyne Beflisfingen'te ondervin
den. Sir J A M E S B U R R O W S berigt ons, naa het berugt ge
val van PERRiN-eri B L A K E vermeld te hebben (f),
hoe
het opmerklyk w a s , dat, uitgenomen dit geval, en een
ander in 't zelfde Boekdeel vermeld, van den 8 Nov.
M D C C L V I tot den tyd dat hy dit Werk uitgaf, den 26
May M D C C L X X V I , 'er geen verfchil in het eindelyk
uitvvyzen ten Hove in eenige zaak geweest was.' ,, Het
„ is mede," voegt hy 'er nevens, „opmerkenswaardig,
„ d a t , uitgezonderd deeze twee gevallen, geen Regt*
„ fpraak, in het zelfde Tydvak, gewraakt is, of in de Ex„ .chequer Kamer, of in het Parlement; en dat zelfs over
„ deeze twee gewraakte Regtfpraaken onder de Regter^
„ eene groote verfcheidenheid van gevoelens plaats vondt."
FIELD

(Het Vervolg hier na.~}
f * ) . D i t gedenkwaardig Gefchil werd den 4 van Feb. 1767
beflist, door het eenpaarig oordeel van het Huis der Pairs, ten
voordéele van ALLEN EVANS Esq. De geheele Aanfpraak va»
Lord MANSFIELD is te vinden in the Appendix to FURNEAUX'S
Letters to Mr. Jufiice BLACKSTOME.

(\)

Reports, p. 2582.
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Ua ridicule refit* & e'efi ce qifU leur faut.
PIRON.

et tegenwoordig genoeg bekende Sentimenteele is éene foort
yau Volksziekte of verdervende P e s t , die even zo veele
zedelyke als lichaamlyke verwoestingen aanricht, zich even zo
geheim als fpoedig uitbreidt, gebeele Natiën aanfteekt, hun
karakter misvormt, hunne kragten ontzenuwt, en hunne werkzaamheden verflikt.
Hoe ras heeft dit kwaad zich, uit het midden van Duitschiand, naar het Noorden verbreidt ? Niet flechts de zoonen van
die dappere Ceraskers, die ARMINIUS Vaa;ien volgden, of het
nakroost van die Leeuwen, die onder CIVILIS het fterke Castra
Vetera zo manmoedig beftormden ; maar zelfs de Aframmelingen der Gethen^ en Cimbrm
wies heldenmoed hen naar het
Oosten, en in het verzengde Afrika, voerde, zyn van dat vergif aangeftooken , en beginnen reeds tegen de Maan te lonk e n , en van gevoel te fmelten. Reeds heeft men Sentimenteele Tooneelfpellen op de Schouwburgen in Duinchland, en
v>eggewerther4e gekken op de Doodbaar, gezien. Reeds koopen .edele lëdiggangers gevangen Kapelletjes, even als de Vaders Trinitarisfen Slaaven, los; terwyl, by fommige groote Jongens en Meisjens, het lyden.van SIEGVVART, en de neiging-van
LOTJE, zich in volle werking vertoont. — — Cetera quii
vefcitf
Ietter Schryver, die eenige hoop heeft om gelezen te word e n , is verplicht, om het zyne, tot verdelging van deeze Pest,
bjr te draagen. Alle zyne kragten moet hy tegen dat Monfter
wenden: hy moet niet moede worden in hetzelve te vervolgen, tot dat 'er geen fpoor meer van te vinden is. In Duitsctland heeft TODE alle de pylen uit zyne Satyrifche koker op
deèze Syrene verfchoten. Zyn Sir ARTHÜS, in het Tooneelfpel .de- Zeeofficieren , heeft aldaar eenige uitwerking gehad;
zyne Gezondheidstyding nog meer; en zyne onderhoudende Am
heeft den aanval vernieuwd. Zo het hem gelukte, om. met her
volgende, dat Ondier eene doodelyke Heek toe te brengen, of
ten mtoften de wonden weder open te rukken die CAMPE reeds
gemaakt hééft, dan meent hy daar irotfcher- op te mogen z y n ,
5an .wanneer hy een. ïiieuw: middel tegen^de Veepest had uitgevonden. Wane wat is de Veepest tegen het Sentimenteele ?
Indien een Leezer mogt vraagerf : „ w a t is. Sentimenteel? *
adawian" men teem geluk wertfeheri met deeze zalige onweüetenèeid;:-.m'«t dit bewys van eene cmbedorvèa ziel. Ter z y n *
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leeringe kail men zeggen,, dat die Gevoeligheid, die thans Zö
fterk in de Mode i s , en die men, om dezelve Van het waaf
gevoel, en van de edele, echte, tederheid; die eene Deugd,
eene gave van God, is, te onderfchéfiden, Sentimenteel noemt},
dat deeze eene foort van wezeniykeen gemaakte krankzinnigheid i s , in welke men zich opzettelyk'ftort, en 'er zich ge«
heel aan overgeeft; in welke men met open oogen droomt,
en zyne ziel zodanig misvormt, dat men op het laatst al tyd ia
dien toeftand moet blyven, en ook tot niets :anders «p deeze
Waereld meer gefchikt is. Welke krankzinnigheid zich, vaa
veele haarer Zus teren, onder anderen van de Goudmaakery en
Dvveepery, daar door onderfcheidt, dat zy zich mee een ydel
gevoel, en met gewaande Aandoeningen, bezig houdt. Zie
daar het tegenwoordig Sentmenteele, door het wejk veelen
reeds hun verftand bedwelmd en verlooren hebben.
Maar welk gevoel heeft de Sentimenteele ? Voelt hy , dat
men die kragt en-neiging, welke den Mensch tot Roem en
Deugd aanzetten , hooger moet achten dan de Natuur en de
Reden ? Kan h y , als een DON QUICHOT , ' het zedelyk kwaad,
waarin de Waereld als bedolven ligt, het onrecht, de vervolging, de list en het bedrog, aan welke het Menschdom is
blootgefteld, niet zien en hooren zonder voor den lydenden te
voelen; zonder van het hartelykst medelyden geroerd, en door
den vuurigften wensch, om zo veele kwaaien af te weeren,
bezield te worden?
Neenl Deugd en Roem, Godsdienst
en Braafheid , zyn minder ir» ftaat om den Sentimenteelen tot
zuchten en weeklaagen over te-haaien, dan ellendige Kleinighe»
den. De Barmhartigheid van eene oude Vrouw , de Liefde
van een teemend Kind, de Grillen van een Lediggangen, de
Gezichten eens Droomers, de Denkbeelden van een' Bloodaart,
zyn de voornaamfte Voorwerpen die. zyne Ziel bezig houden ,
én zyn gevoel opwekken.
Een medelydend, teder en toegeevend, hart i s , buiten twyffel, het efielite in de Natuur. Deelneeming in het lyden vaa
zyn medefchepzel is jnist dat geene, dat den mensch' veradelt , wat hem het meest boven de Dieren verheft. Barmhartigheid is van een Hemelfchen oorfprong, afftammende van den
«euwigen barmhartigen Vader. De Schepper is barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid en trouwe. De God van Is*
raèl belooft zyn Volk nog meer liefde toe te zullen draagen,
dan eene Moeder voor haar vrucht draagt.
Ook de Heidenen hebben: deeze beminnelyke eigenfch.apv.an
het Opperwezen gekend, gevoeld en gepreezen. De Ellende,
zegt HOMERUS, is den Goden heilig. Het zou derhal ven een
hard gevoelloos, of barbaarsch, menscb'moeten z y n , die aiet
wilde erkennen, dat het medelyden een heilige pligt der Men»
fchen i s ; dat het een van hunne fchoonfte deugden-.uitmaakt j
dat he{ &e» veredelt• ea verhoogt i dat het.de zuiverfte ea
z%-
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Mlfgfte genoegen» verwekt,, en den Mensch nader by den Schepper brengt, die 'er een welbehaagen in heeft.
Maar.zal het Medelyden een deugd, een fierfel j een bron
van onfchuldig vermaak, en aan het Opperwezen welbehaagl y k , zyn, dan meet het door de Reden geleid worden, eh dan
moét 'er nut uit ontdaan. Men moet het niet ontheiligen,
door het aan onwaardige Voorwerpen re fchenken. Het moet
ons onze mannenmoed en mannenkragten niet ontroóven, het
moet ons tot, geen zwakke Vrouwen, tot geene zedelyk verminkten, of kaltraaten, maaken. Het medelyden moet zich in
geen ftroom van klagten, in geene rymen zonder zin, in geen
zenuwtrekkend fidderen en beeven, in geen kinderachtig kermen, verwonen; neen, het moet in het aanwenden van allé
onze, kragten en poogingen, om den lydenden te heipen,
yooral zichtbaar zyn.
Dit laatfte echter kan men by de
Sentimenteelen van onzen tyd niet aantreffen; nadien Barmhartigheid en Medelyden by hen geene-andere vruchten voortbrengt,
dan een ydel fteenen, klaagen, grynen en huilen.
Zo dra zulk een Maanfmeeker zich moede geiteend , en
heesch geklaagd heeft, dan gelooft hy alles gedaan te hebb e n , wat hy zyneu lydenden medemensen fehuldig was te doen.
Hy vergeet en verzuimt, om voor hem te werken; zelfs veracht hy dit. En waarom?
W e l , hy heeft gevoelt, hy
is in Droefheid verfmolten, in Onmagt verzonken, in Traanen
weggedropen, eri in Zuchten en Klagten geheel vervlogen!
. De arme ziel van een' Sentimenteelen is geduurig in bêweeging. Nu wordt zy gefpannen, even als het Laken iri de Raamen. Dan draait zy zich been en w e e r , gèlyk een Weêrkaan. Nu eens wordt zy van fmerten doerftoken, als een Speldekusfen; dan weder fmelt z y , als Boter in warme Zemelen.
Zelfs piept zy nu en dan , gelyk een Kriekje agter een Bakkersoven. — — En voor wien lyd zy zo veel ? Voor verlaatèn Weduwen, voor hulpeloze Weezen, voor noodlydenden en
bedrukten , voor ellendigen en zieken ? — — %ekeilyk oofe
nu en dan wel eens voor die; doch , zo als wy gezegd fceb*
b e n , het meeste en het lieffte voor een paar elkander teder
lievenden, veor Torren en Vliegen, voor Mariebloempjes en
Vergeetmynietjes.
Uit duizend belachelyke voorbeelden, zal men het volgende aanvoeren, het welk de bekende ZIMMERMANN, in het Hun*
xovers Magaxyn, heeft medegedeeld, en dat hem reeds verfcheidene Sentimenteek Stormloopers hebben naverteld. Een groote
Paardevlieg w a s , by toeval, in eene Kamer gevlogen, i a
welke een Sentimenteel gezelfchap vergaderd was. De gevoelig» Vrouw yan den huize gebood een* knecht, dat hy dit
arme onfchuldige fchepzel weder in de vrye lucht zoude brengen. De knecht opende een venfter; doch keerde zich aanSonds om, en zeide: dat \\*\ zonde w a s , dat med dit arme
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fchepzel in de lucht zoude laaten, nadien het véél te fte*
regende.
Er is niets affchuwelyker, dan wreed te zyn tégen de Die
ren. Ja h y , die een levenloos fchepzel, in het welk de Schep-»
per zyne almagt, wysheid en goedheid, geopenbaard heeft, .ge*
ring achten en verwerpen kan, toont, dat hy zelfs een verachtelyk Schepzel is. Maar Dieren en Bloemen meer opmerkzaam
heid te fchenken, of hen veel hooger te fchatten dan zy waar
dig z y n ; wezeölyke pligten te verzuimen, om hen n a u w k e u 
rig gade te flaan, en van dienst te wezen; ons medelyden en
genegenheid, welke de Schepper tot beter doeleinde in ons
harte gelegd heeft, aan hen te verfpillen; het verlies van on
vernuftige Schepzelen te beklaagen en te bejammeren, even of
men zyne lieffte Vrienden en waardigfte Medeburgers veriooren had ; de Dieren, die o n s , of andere Schepzelen , meer
verheven dan z y , befchadigen; die ons het voedzel ontfteelen,
of onze gezondheid in gevaar brengen; zulke Dieren te wil
len verfchoonen of te redden, dit alles is volkomen dwaasheid.
Het Opperwezen wil niet, dat wy ledige Aanfchoüwers, lof*
zingende Dagdieven, zullen z y n ; wy behooren te arbeiden,
onzen inedemenfchen ten nutte te zyn , den Staat te onderiteun'eh; tot welzyn van het geheel, het onze, zo veel mógelyk, by te draageu.
Niets kan een Man ©f Vrouw, die zich op het befpiegeleit
der Natuur hebben toegelegd, de Bloempjes op het Veld befchouwen', en de lieve Vogeltjes koesteren e n ' v o e d e n , van
nuttiger bezigheden, en het vervullen van wezenlyker pligten,
ontflaan. Een tydverdryf moge het zyn , maar een hoofdwerk
behoort het nimmer te worden. Dit laatfte is intusfchen hét
geval' by veele Sentimenteelen , dia zeker' niet met TITUS zullen
klaagen, dat zy één dag verlooren hebben, Wanneer zy flechts
met de herinnering, dat zy in Siegwart, of Karei van Burgheim,
geleezen, of Madeliefjes en Vergeetmynietjes geplukt, of de
lieve Maan een Compliment gemaakt hebben, naar bed kunnen
gaan.
Even zo gaat het met de Schryvers. Hoe nuttig, hoe dier
baar , is hy niet, die verftand en gaven gebruikt, om Kundig
heden te verbreiden, Waarheden te verdedigen, de fchoon*
h'ëid der Deugd te fchilderen, de Zeden te verbeteren, en de
Vooroordeelen te verdryvea? Maar hoe veele van hen, die dit
kunnen doen, verbeuzelen tegenwoordig hunnen tyd en moei.
ten niet, in het befchryven van nutteloze grillen, in het pre
diken van Miniiekozeryën , in verwyfde weekhartigheid, ver*
derfelykë werkloosheid , in gewaand gevóel in IVerthtry en
óiegwarttry?
Bezit men een teder, deelneemend, hart; kan men de zoet
heid fmaaken , welke in Medelyden en Barmhartigheid ligt o p .
gefloten; willen wy onze Ziel aan de edelfte Aandoeningen
overr
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oyêfgeeven; o Iaat ons die aan geene Bloemen en Keren verfpillenl Er zyn al te veel waardiger Voorwerpen. Wy hebben
Jydende Medeburgers, Weduwen en Weezen, Zieken en Ellendigen, Armen en behoeftigen, in menigte. Laat ons gebreklydeade en hulpelooze Menfchen opzoeken, en geene Bloempjes of Kapelletjes. De Zieke , de Hongerige, is de waare
Vergeetniyniet Voor den wezenlyk gevoeligen mensch.
De traanea des Medelydens zyn een veel te kostbaar gefchenk, dan dat men dezelve wegwerpen, dat men die aan het
redenlooze Vee zoude wyden. Onzen Medemenfchen alleen bejooren zy. Evenwel komt hen nog iets meer toe dan traanen.
Wy zya hen niet alleen een teder beklaagen fchuldig, maar bovenal daadelyke byftand of hulp. De hand of de mond moeten wy openen, rykelyk geeven, of vrymoedig fpreeken. Wy
moeten niet enkel in het lyden, maar tevens in het onrecht,
van onzen naasten deel neemen , wy moeten hem helpen.
Dit is zeker de zaak van den Maanfmeeker niet; wanneer 'er
van hulp gefproken wordt, dan is zyne gevoeligheid ftom of
Jam. werkzaam te zyn, nut te doen, alle poogingen aan te
wendqn om van dienst te wezen, te onderfteunen, te verdedigen, te redden, loopt geheel tegen den aart en het wezen
van het tegenwoordig Sentimenteek aan. Deeze kan niets meer.
der dan -zuchten, klaagen, weenen , grynen en huilen. Zy
gelykt volkomen een Doedelzak. Die is ook in haare heerlykheid wanneer zy vol wind is; en wind te maaken, te klink e n , te piepen, is alies wat de Sentimenteek doen kan.
Wanneer men den Sentimenteelen, over een toeval in den
minnehandel van een verliefd paar, droevig hoort zuchten;
over een dooden Ezel, in YORICÜ'S reizen, teder ziet treuren;
over een gekwetst Uiltje ziet traanen ftorten; dan zou men
gelooven, dat h y , die het lyden van een paar Verliefden, van
een Ezel, en van ee.n Infeét, zoo fterk gevoelt, zekerlyk op
het zien van een' ellendigen, die duizendmaal meer recht heeft
op zyn medelyden, in onmagt zal vallen, ftuiptrekkingen zal
krygen, en by den dood af zal lyden; dat hy zich, wanneer hy
al in het leven blyft, daadelyk zal opmaaken, e n , tot redding
van zynen naasten., wonderen van liefde en barmhartigheid zal
uitrichten. Dit laatfte gefchied evenwel niet. Hy kan, door enka)
medelyden, deelneeming en erbarming, niets van dien aart verrichten; want, nadien hy zyne verachteJyke Kol. zo dikwyls
fpeelt; terwyl hy gewoon is geworden, by de ellendigfte kleinigheden , zo veel te voelen, dat het door merg en been heenen
dringt, zo is hy eindelyk geheel verwyfd of vertederd geworden.
Een geruisch in het Bosch doet zyn<4iart van angst
reeds kloppen.
Een fchot doet hem beeven, en op een gefchreeuw vak hy in onmagt.
By de minfte voorvallen fiddert
hy; weet zich ia zyne verlegenheid niet te redden ; verliest
alle tegenwoordigheid van geest, wanneer hy in gevaaren
C 2
komt;
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kotflt; en allen moed, wanneer het Ongeluk nadtrt. Hy üfrüï*
kelt en valt, wanneer, hy als een Toóren, moest ftaan; hy
kruipt, daar hy als een Reus moest voorttrêeden; zwygt, als
h y , gelyk" een M a n , behoorde te fpreeken; en huilt, Wanneer
h y , als'een Held, ten ftryde moest'trekken. By alle gelegenheden gedraagt hy zich zo weinig als man, dat men by na zoude twyffeleh', of zyne kinderen «Ie kragt der lendenen van zult
een Kaft'raat wei zyn.
Dit alles is een zeer natuurlyk gevolg van zyn-vertederd
gevoel.
Mannenmoed en Mannenkragt, zo wel ïi ziel als lichaam", moet door Oefening behouden' worden ; anders verliest men dezelve, even als men d e M u z y k , het Danfen en
andere bekwaamheden, verliest, wanneer men die niet beoefent.
De vermogens der Ziel moeten, even zo wel als de leden vaa
het lichaam, gebruikt en gehard worden. Een Vader, die
zynen Zoon tot een nuttig Burger wil vormen, en zyn toekomend geluk wil verzekeren, behoort hem by tyds te gewennen , om fmart te kunnen iyden , moeijelykheden te verdraagen, gevaaren te trótfeeren : in één woord, om vleesch ea
bloed te overwinnen. Lafhartigheid, verwyfde tederheid, moet
j»en hem als haatelyk voorftéllen; laage Eigenliefde en Zelfs*
heid nipet men door Reden en Slagen uit hem dry ven: want
anders'zal de Jongeling de ongelukkiglte , beklaaglykfte en
tevens de verachtelykfte, mensch op de Waereld worden; die
Zich zeiven en anderen, in plaatfe van tot nut, veeleer tot
last en plaage leeft. Hadden onze braave Voorvaderen hunne
Zooneh hief tot deugd, vlyt en dapperheid, opgetrokken, dan
zouden wy heden van zo veele groote Mannen in de Gefchiedb'oekén niet leezen.
Maar-, hoe wordt tegenwoordig de Jeugd opgevoed ? Veele
Ouders geeven hunne kinderen volkomen vryheid, om al
vroeg Sentimenteele Werken te leezen.
Straks zitten Jongeüngen en Maagden, van den morgen tot den avond, mèt het
Ljde» van den jongen WEBTHER , de Kloostergefckiedcnis. van
ÜEÓWART, Karei van. Burgkeim, en foortgelyke boeken, in de'
hand.
Intusfchen laaten zy nuttige Leerboeken eh Naaiwerk
]jggen, om zich in de edele knust van te gevoelen té oefenen.
Het Sentimenteele is hunne bezigheid, hun lusi.' hunne verdiende, hunne roem.
Veele jonge Heeren kunnen geen verftandig woord, ja diklyyls naauwlyks hunne naamen, fehryven; men ian hen tot niets
gebruiken: maar zy hebben den jongen Werthér geleezen. Zy
kunnen gevoelen j zy kennen liedjes aan de Maan; zy kunnen van Gevoel en Merifehenüefde praaten , ien, in alle gevallen, kunnen zy zich zeiven doodfehieteh, zo als de bejninde van LOTJE ; waarmede het Vaderland zomtyds een wezenJyken dienst gedaan worvjt. De jonge Heldinnen kunnen noch
naaijen, noch breijen, nóch iets van het huishouden; maar zy
kun-
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ktHraeti eett weinig op het Klavier fpeelen , ea een mooije
Litany aan de Maan zingen; ook weeten zy op hun duimpje,
hoe veel heilige kusfen SIEGWART, van zyne MARIANE, in de
Maanefchyn omving.
Wat is nu het gevolg van alle deeze Dwaasheden ?
.
Verlies van zyne gezondheid , ' onbekwaamheid in het vervullen
der noodzaakelykfte plichten , en eene ellende zo lang men
leeft. Wy zullen het zedelyk kwaad, dat uit het leezen van
Sentimeuteèle boeken voortvloeit, aanvanglyk voordellen.
"Wanneer" een jong mensch, zonder genoegzaame ondervinding,
deeze gévaarlyke boeken in handen krygt, dan blyft zulk een
al zeer ligt in de fchakels hangen. In den zorgelyken ouder,
dom van veertien of vyftien jaaren, is het hart der beide
Kunnen altoos onrustig, wil telkens iets te doen hebben, het
voelt eene zekere ledigheid in zich zelven, eene zekere drift
pf neiging, een verlangen, men weet zelfs niet recht waarnaar.
Men bevindt zich zo w e l , zo vergenoegd , wanneer men in
gezelfchap is met een jong perfoon van eene andere Kunne.
— — Maar wie weet niet, uit eigen ondervinding, welke omwentelingen in ons hart, geduurende het vyftiende jaar, kunnen,
voorvallen ?
Verftandige Ouders weeten dit, geeven in dit zorglyk Tyd-,
perk de jonge kirrende Duifjes iets anders te doen, en draagen
Vooral zorg dat de Doffer het kirren niet hoort.
Maar alle
voorzigtigheid is te vergeefse», wanneer de . Meisjes, die het
ontbreekeiide ge voelen, fentiraenteele Historietjes in handen komen! Veertien dagen breeken dan alles af, wat veertien jaajen opgebouwd hebben. Vermaaningen en Verzoeken, Leeringen en Voorbeelden, verzinken in dat voortgolvend gevoel;
en waar de Deugd voorheen haar Paradys had, komt nu een
verzengde onvmehtbaare Rots ivoor den dag. Want wat leer?
het lieve Kind uit zulke Rominnen?
Dat de Liefde de
zaligde vreugde onder de Maan , het hoogde goed op
Aarde , i s ; het oogmerk waar op ons geheel aanzyn doelt;
de heiligde plicht ,die wy te vervullen hebben j eene Wet
die alle andere opweegt; een Drift aan welke wy ons, als eene
onweêrftaanbaare neiging , geheel moeten overgeeven; eene
ibort van Godsdienst, door welken wy aan het Opperweezen
behaaglyk zyn. Zy leeren d
uit, dat God en zyne Engelen hunne vreugde daar. in vinden, dat een jonge Weetniet
$n zyn Nufje eikanderen in de Maanefchyn vryen ; dat zy
dezelve in hunne befcherming neemen; ja hun, op het laatst,
gelyk een paar trouwe Martelaars, ten Hemel voeren, wanneer
zy hier op Aarde geen Bruiloft hebben kunnen houden. '
Kan een onervaaren , onnozel, Meisje zodanige Gefchiedenisfön wel met opmerkzaamheid leezen , zonder te denken:
heden gy, morgen my ; en 'er derhalven zo veel deel in ufr.
neemen, dat zy mede droomt in die Romaneske Waereld verplaatst te zyn ? Moet haar niet, by elke geheime zamenkomst,
C 3
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vaa welke zy leest, het hart kloppen; by elk kusje de tattfien
wateren? Moet zy niet, als zy het boek neerlegt, bok naar
zulk een zoet lyden verlangen , en uitroepen: zulk een LOTJE»
zulk eene EMILU, zoude ik ook z y n , wanneer ik een WERTHKR,
of een SIEGWART, vond!
'Er ontbreekt dan nog aan, dat'er een van die gevoelige Pape^
gaaijen by komt, die van Edele zielen,van Maanefchynen, van
Gevoel, enz. weet te kakelen; dat deeze met haar de heilige
fpraak der liefde {preekt, haar eenige gevoelige plaatfen uit
boeken voorleest, en haar eindelyk weet te overtuigen, dat hy
de Man is, die de Hemel voor haar beftemd heeft.- Dat zyne;
ziel en de haare één zyn. Dat hun Huwelyk in de Maan befloten is. Dat de' Natuur hen gebied om voor elkander weg te
finelten, o m , in fpyt van misgunftige Tyrannen van Ouderen
en Voogden, elkander te beminnen; elkander in 't geheim te
bezoeken , ^en eeuwige Seraphynfche liefde-eed te zweeren,
Zy kunnen den vaderlyken zegenf, erfgoed en levensonderhoud,
ontbeeren, wanneer zy flechts gevoel hebben.
Gevoeligheid
is hun grootfle rykdom ; en het heerlyk gezicht van een
paar trekkebekkende Duifjes is voor hen een vrolyk feest.
De eenvoudige van gevoel doordrongen" Gekkin gelooft dit
alles als een Euangelie, werpc zich de heilige N a t u u r ,
de heilige Liefde, in den heiligen Maanefchyn,
in de ar
m e n ; let niet meer o p - d e verzoeken en waarfchouwingen der Ouderen; hoort de ftem der Reden, der Deugd, der
E e r e , of die van den Godsdienst, niet meer. Zy geeft zich
geheel aan den Vriend haarer Ziele over, op welke zy zich
volkomen verlaat; en wederzydfche kusfen en omhelzingen be
vestigen de wederzydfche beloften.
Op deeze wyze kan het fchoonst, onfchuldigst en bemlulykst,
Meisje verleid, en van alles wat haar lief en dierbaar was, b e .
roofd worden. Het Sentimenteele is erger dan de fterke dran
k e n ; de bedwelming, die deeze veroorzaaken, kan men weer
uitflaapen ; . maar de dronkenfchap van "het Sentimenteele blyfr,
ons geduurig b y , neemt toe, en klimt tot krankzinnigheid. Men
onderhoud en voedt dit verteerend vuur met alle vlyt; men
onttrekt zich zeiven aan alle die bezigheden en middelen, die
de bedwelming kunnen verdryven; men zoekt de Eenzaamheid,
en ontfteelt zich zelve den Slaap, om zich aan die zoete
Dweepery geheel over te geeven. Is het verftand daar eens
door verbysterd , de verbeelding eenmaal verhit, dan ziet het
arme Meisje dingen, die geen fterveling zien kan. Zy ziet
eenen Seraph in eiken Baviaan , in eiken Sater, die als een
SIEGWART weet te fnappen. En wil zy niet finelten, dan neemt
de Verleider een Pistool , en dreigt een WERTHER te worden ;
het Aapje beeft voor den verfchrikkelyken pof! en geeft' zich
fever, op genade en ongenade. — — Menigmaal is zekerlyk
zulk een Sentimenteele Verleider niet aauftonds by de hand.
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BY geluk kunnen deeze Gieren niet eiken roof wegfleepen.
Maar een Meisje is daarom nog niet zeker, wanneer zy zich
eenmaal in de Sentimentêele Romans heeft laaten verftrikken.
De gevoelige Ziel w i l , en m o e t , de Theorie in Practyk bren$en ; het geleezene naarböotzen, het geprezen zoet zelfs finaaken, al zoude het maar in fchyn zyn.
Zy zoekt een Sentimenteelen Correspondent; fchryft aandoenelyke Brieven, maakt
Sentimentêele Verzen; en khaopt dusdoende een heiligen Sentimenteelen knoop , dien zy weer los wil maaken, eer het te
verre gaat.
Maar nu heeft zy de Rekening zonder den Waard
gemaakt. Het geen zy uit fpotterny , tot tydverdryf, of om de
proef te neemen,begonnen heeft, wordt iri vollen gloed voleind.
Met de Liefde is niet te fpotten. ' E r is niets gevaarlyker dan
voor een verliefden te willen fpeelen; wan: men blyft aan de
Rol hangen. Verbeelding en Gewoonte zyn twee groot»
Meesters. Zy maaken den vooronderftelden aanbidder. tot een
waaren flaaf van zyne zelfs gekozene Godin* Zy geeven, aan
eene verdichte neiging, wezenlykheid en kragt; zo dat geene
Reden, geene verandering in ons leven, geene afwezenheid,
geen tyd, hen kan verdelgen: alleen het bezit'der Geliefde
opent den Dwaazen de oogen.
Buizende jonge Lieden hebben zich, uit fpotterny, in zulk
een "minnehandel ingelaaten : zy hebben zich willen vermaa.
ken, of wel willen oefenen ; zy meenden dat zy den Roman
konden doen eindigen wanneer zy het goedvonden.
Maar
zy zyn het offer hunner Nieuwsgierigheid geworden: de R o man is met haar verftaud, en niet zelden met haar tydelyk geluk , geëindigd. Deeze droevige gevolgen van het leezen van
Sentimentêele Schriften behooren de Ouders waakzaam te doen
z y n , om de Boeken hunner kinderen na te zien, ja nu en dan
alle hoeken, kasfen en bedden, te doorzoeken,, of daar moge*
lyk zulk een vergiftig Werkje verborgen is.
Men noemt deeze foort van Gefchriften, zonder fchroom,vergiftig, want zy doen ontzaglyk veel nadeel. Zy richten verscheidene ongelukken aan, beneemen honderde menfchen hunne
gezondheid, en tydelyke en eeuwige welvaart,
In Denemarken is de jonge WERTHER reeds by verfcheidene tot eene
aanmoediging geweest, om eene overfpeelige liefde te koesteren, én, in naarvolging van LOTJE'S B o e l , een Zelfmoord te
begaan. Om van veele andere droevige gebeurtenisfen, ten deezen opzichte, te zwygen.
Het zy verre, dat

wy een LA FONTAINE, een

GUECOURT,

een vertaalden PETRONIUS , en andere zedelyke Brandftichters,
een voordeele zouden fpreeken; maar men kan verzekerd zyn,
dat zy naauwlyks gevaarlyker voor de Jeugd z y n , dan de Sentimentêele Romans. De eerfte verleiden de Zinnen, maar niet
het Hart, ten minften het Verftand niet. Elke begeerte, die, by
zulke Tooneelen, ia den jongen boezem ontftaat, werkt altoos
te-
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tegen een inwendig gevoel. Maar van de Sentimenteele Histo
riën wordt de Ziel zelve aangeftoken ; de zueht tot waare,
werkzaame, deugd verflikt) de denkwyze bedorven. Verftand,
hart en zinnen verbinden zich met eikanderen j om te bemin*
nen en te gevoelen; maar de Sentimenteelen beminnen en ge
voelen alles ten nadeele van anderen, die zy aan hun gevoel
opofferen.
{Het Slot in onze volgende.')
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I

n den tyd van den zögenaamden Gódsdienltigen Oorlog in Frank'
ryk,noodigde BENÖ VAN CHAMPAGNE, Heer van Pecheruel,op"
zyn Kasteel, onder het masker Van Gastvryheid, allen de zödanig e n , die hy verdagt hield de Nieuwe Begrippen toegedaart
te weezen, en deedt hun verdrenken in een Vischvyver by
de Poort des Kasteels. Deeze onaandoenlyk wreede noemde dit:
iyne Gasten uit de groote Kom te laaten drinken. Hy kreeg eens
een bezoek van Koning CAREL DENIX,hem in onaandoenlykheid
en wreedheid gelyk, zo niec overtreffende. Een Kasteel, ver
maard geworden " door deeze ten Hemel fchreiende mishande
lingen, fchaamde hy zich niet te gaan zien.
By den Vyver, waarin zo veelen zyner getroüwfte Önderdaanen verdronken waren, vroeg hy lachende aan den thoo.
den R E N é : Hoe veikn hebt gy uit uw groote Kom laaten
drinken? —— „ Ik heb" was het antwoord, „ myn geheugen
met bezwaard met het aantal deezer Snooden!"
Welk eeri
onderhoud!
Dan men herinnere zich hier, dat de ontmenschte Koning CABEL DE I X , geduurende den St. Baftholomeus'
nagt te Parys, .zich aan een der venfteren Van de Louvré bevondt, en zich vermaakte met te fchieten op de elendige Vlugtelingen', die het doodsgevaar zogten te ontwyken met de'
Seine over te zwemmen; en aanfcliouwde vervolgens, met ver
maak, het deerlyk mishandeld Lyk van COLIGNI, 't Welk lang
ömgefleurd, in 't water geworpen, daar weder uitgehaald, met
yzeren ketenen aan de galge gehangen,en van onderen met vhjv
geftookt werd.
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TOT FRAAYE LETTEREN, KJÖNSTEN EN WEEtÊN»
SCHAPPEN, BETREKKELYKi

GEWIGTÏGË BEDENKINGEN; OVER ZOMMIOE VERÖN'
DERSTELBE UITWERKZELEN DES CÏIIUSTLYKEN
GODSDIENSTS»
(ö^èrgenbrrreri uit 'PALEY'S Piet» of ihè Evidences of Christianity]}

at een Godsdienst, dié, oiider Welk èene gedaantö
ook geleeraardfpreekt van de eihdelyke Belöbnfrjg
3er Deugd, en de Straffe welke eens der Ondeugd t'&uis
komt,
dat'een.Godsdienst;' dien het wysfte en'-be*
fchaafdile gedeelte des Menschdoms voor goed en reéhjÊ
keurt, van zomriiigenniet gélööld worde,is zeer mogelyk$
hiaar dat die eigemtë Godsdienst, zo verre als: men dènzelveh
omhelst, geeii goed zou voorebTengenv maar veeleer eert
kwaad uitwerksel hébben op he't algëirrfeén geluk* is;^ehë?
Stelling die eene groote baarbiyklykheid -noQdig,6eeft-ora
dezelve gelooflyk' te 'maaken. Nogthans-zyri 'er niet weinigen gevonden, die deeze Wondèrtpreuk verdedigden *
en heeft men zich, niet Veel betrouwen, beroepen 'öjS
de Gefchiedehis en de Ondervinding * als "daar yoorfcöif
ftaande*
" .
;*• ' • •
In dé gevolgen, nogthans, welke deczö Scnryvcrs trekken uit het geen zy Ondervindihg noemen: feah men *
ftryns oordeels, twee bronhen van rhisilag ontdekken. — -4
De eerfte i s , dat zy den Invloed van den Godsdienst tef
Verkeerde plaatze zoeken. —— De andere, dat zy dett
Christlykén Godsdienst gevolgen ten laste leggen» waat
Vóór dezelve niet verantwóordlyk is.
'-Men hebbe den Invloed van deri Godsdienst rïiet te
zoeken in de Raadzaalen der Vórlten, in de twisten en
bëflüiten der Volksvergaderingen., in. her gedrag def
Staatsbeltuuren ten öpzigte van de Onderzaaten, of der
Staateh eh SoUVeraftien jegens elkander, ih 't geen. Overwinnaars doen aan 't hoofd hunner Legermagteü"; óf by
de t'hiiis zynde' t £trtyeti in den I a h . d e d i é elkatidêrpdQ
Magt betwisten,-(Bedryven nogthans •-, die' het" riiéêéf "dö;
;
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aandagt trekken, en de bladeren der Gefchiedboeken
vullen O maar men moet dien Invloed bemerken ; indiéö
zy te bemerken valle, in den ftillen loop des byzonde^reri
«n huisiyken Leeveris. ——- Ja zelfs daar kan die- Invloed niet zeer bloot liggen voor dén Waarneemer. Indien dezelve in zekere maate perfoonlyke ongebondenheid beteugelt; indien dezelve eene algemeene braafheid
in-bet bedryf te wege brengt; indien dezelve zagte en
naenschljevende Zeden by den grooten hoop der fiïaatfchappye veroorzaakt, en by zommige gelegenheden het
fcetoon van arbeid en geld kostende weldaadigheid by
•jc^jge-weniigen, zyn dit alle de uitwerkzels, die zich*
jfclve der uitwendige kennisneèming' aanbieden.
Het Koningryk Oer Hemelen mag^ in dien zin gezegd
Weeien van den Godsdienst uitmaakt, de hoop en dj;
vertroosting welke dezelve fchenkt, de mengeling daarvan
niet onze overleggingen te aller uure, de eerbiedigheid
des harten, het zelfö^eftuur over onze neigingen, en de
géïiadiger geneigdheid om den Wil van « O D te doen, zyn
alle, noodwendig onzigtbaar.
Van deeze nogthans hangt
ge P'eügd en het Geluk van Millioenen af.
Deeze. oorzaak brengt te wege, dat de,Vermeldingen
der Gefchiedenis, ten aanziene van den Godsdienst, onvolkomen en Dediieglylc zyn, in eene grootere maate dar»
ten opzïgte van eenig ander onderwerp." De Godsdienst
werkt meest op de zodanigen van welken de Gefchiedenfe
het minst weet; öp Vaders en Moeders in den kring huns
IJuisgezins, op Dienstknegten en Dienstmaagden, op den
geregeld handelenden Koopman, den dillen Burger, den
Handwerker en den Landman.
Onder de zodanigerti
kan de Invloed zamengenornen van eene enfehatbaare
waarde weezen; terwyl, ten zelfden tyde, de uitwerkzels
geinig te beduiden hebben by dezulken, die op het toe*
neet der wereld eene eerfte rol fpeelen. Zy, mogen *ef
ijdet* van weeten; zy mogen 'er niets van geloovenj/ zy
inpèen gedreeven worden door beweegredenen van een geweldiger natuur, dan die de Godsdienst kan verwekken.
Men Kan het, derhalven, niet vreemd vinden, dat de In*
vloed van den Godsdienst de kennisneeming der openbaars
GcÉchiedenis ontvliede , en waarlyk, wat is de openbaart Gefchiedenis veel anders dan een Register van de geJutóige flaagingen en de teleurftellingen, van de ondeugden,
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den, de dwaasheden en de gefchillénv der zodanigen, dié
elkanders Magt en Gezag betwisten?
Ik wil hier nog byvoegen, dat veel van den Invloed
des Godsdiensts gevoéld kan worden in* tyden vah'afgé*
meenen. rampfpoed; en weinig in dagen van welvaard' er$
gerustheid. Dit vermeerdert desgelyks de onzekerheid vati
eenige begrippen, welke wy uit Gefchiedkundige voordrag? ontleenen. De Invloed van den Christlyien Oodsdienst is niet af te meeten by de uitwerkzéls, welke dé
Gefchiedenïs optekent, W y beweeren niet; dat dezelve
zulk een noodwendig en ouwederftandelyk vermogen heb*
be over de zaaken der Volken, dat zulks de kragt vaft
andere oorzaaken overtreft.
De Christlyke Godsdienst werkt ook'op,openbaarc Gebriiï*
ken en Inftellingen, door eene werking die uit de tweede!
hand en niet rechtftreeks nlag heeten. Het Christendom
is geen Burgérlyk Wetboek. Het kan alleen den Invloed
óp openbaare Inftellingen uitftrekken door op byzonderé
C h m & e r s te werken. Nu kan de Invloed op byzotiderè
Charafters fterk zyn, terwyl nogthans verfcheide öptftbaare Inftellingen en Gebruiken, met de beginzelen Va»
dien Godsdienst ftrydig, blyven ftand houden. Om van
deeze ontflaagen te worden, moet het regeejend deel dejr
Maatfchappye wérken, en gezamenlyk werken. Doclihett
katt lang aanloopen, eer de Perfoönen, die dit liehaanröit*
maaken, genoegzaam getroffen zyn door' het €hrïs%ls
Charaftcr, om zich te vereenigen tot het verbafmen yan
zulke Bedryven, waaraan zy met de overige Leden deiMaatfchappye gewoon waren geworden, door hebbelykheW
en belang, welk den Mensch aan alles doet gewennerj.
Niettemin zyn <fe Uitwerkzéls des Christendoms, zerfs
uit dit oogpunt befehouwd, van aanbelang geweest.
ze heeft het beleid in *t voeren des öorlogsr, en d e r ^
handeling der Gevangenen, verzagt; het Beltalr Tari ï)e£.
•potike; Staatsbeituaren seteenigd; de Veelvvyvery-afèeKhaft; de lichtvaardige Echtfeheidingen bedwongen; iaii
het ter Vondeling liggen der' Zuigelingen, en h è r ' c b ö ^ Q
"der Slaaven, een einde gemaakt; de ftrycfender 2waSr&
ïchèrmeien (*)» als mede de Onkuisheden by veele zo:

O*) Lipsius vèrrekert, (Sat. B. I. c. 13,) dat de Speelen «Mr
Zwaftrdfchermeren zomtydï aan Europa' op twintig óf'c^Htg
duizend Leevens ia ééne aaand te ftaan kwamen; eu dat niet
O S
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genaamde Godsdienstple'gtigbeden, doen ophouden £ Onjtè*
tuurlyke zonden, zo niet verbannen, althans het dulden
van dezelve geweerd. Ja het Christendom heeft den ftaat
van het arbeidend, deel des Menschdoms, dat is te:zegen van den gröoten hoop in alle Maatfehappyea, verêterd,, door hun weeklyks een rustdag te verghaffen.
In alle Landen, waar de Chris tlyke Godsdienst gevestigd
is, zyn daaruit oritelbaareÏMchtiiigen. vöortgefprooteri, tot
verlichting van den druk der Zieken en der Armen, en
in zbmniige èehe geregelde en algemeene bezorging • door
de W e t bepaald.
Dezelve heeft gezegepraald over de
jSlaavërny in het Komeinfche Ryk vastgefteld; dezelve
"ftrydt nog tegen, en ik vertrouw dat dezelve ten eenigen dage zal zegevieren over, de nog erger Slaaverny in
de West-lndiënt
^
,. • ,
Eén Christen Sdhryver, zo vroeg als de Tweede Eeu-»
w e , draagt getuigenis van den gelukkigen wederftand dien
Eet Christendom boodt aan fnoode en ongebondene GeBruiken, fchoon dezelve door de. W e t en. Volksgewoonte . heerschten, „ Noch in Parthia geeven ó&Chris*
„ tenen, fchoon Farthers, zich aan de Veelwyvefy overj
„ noch in Per/ie, fchoon Perfiaanen, trouwen zy hunne
„ eigene Dogters; noch onder de ËaBfiof
Gallen, fchenn den zy de heiligheid des Huwelyks; noch, waar zy bok
„ gevonden' worden , laaten zy zich overheerfcheh door
„ kwalyk ingerigte Wetten en ilegte Zeden C ) - " '•
S O C R A T E S , rooide den Afgodendienst der Athenienferen
niet u i t , of bragt de minne omwenteling in de Zeden
zyn Lands te wege.
Maar het bewys', waar toe ik wederkeer, is', dat dé
wéldaadige Invloed van den Godsdienst, voornaamlyk.gevoeld wordende in het duister der byzondere BurgerftaHd e n , noodwendig de opmerking der Gefehiedenis ontvlugt.
Zints de eerfte algemeene bekendwording des Christendoms,-tot den tegenwóordigen dag,, werden in alle Eeuwen veele Millipenen van Menfehen gevonden, wier Naa-«
men men nimmer hoorde vermelden, daar door niet alléén beter gemaakt in hun gedrag,.maar ook in hunne ge*
,. _
'
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dfleeii de Mannen, maar zelfs de Vrouwen, van allerlei rang,
driftig gefteld waren öp dit flag van bloedige SchouwfpeieB.
Zie Blsïchop PORTEUS , Sermon XIII.
BARDfiSANEi, ap,, Eufeb. Prap. Euangel. VI: ! • •
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aartheid^ en gelukkiger, niet zo zeer in hunne' uitwendige omftandigheden, als wel in hun binnenfte, in dat,
*t welk alleen den naam van Geluk verdient, de Weltevredenheid met zichzelven eh dé troostvolle gevpëlerisj
daar uit h^rkoöiftig, jDe Christïyke Godsdienst is'vanderj
ïieginne af de bron geweest van Geluk en Deugd voor
Miiltöeiien eh Millioenen des Mefïschlyken Geflachts.
vyie'is 'er die niét zou wenfcrjen dat zyn Zoon een
Christen was?
Het Christendom heeft desgélyks,'in elk Land waar
hetzelve beleden wordt, een zeer merkbaaren , fchoon
geen volkomen, invloed gehad op het algemeen oordeel over
de Zeden^ en dit is eene zaak van vry veel gewigts, Want
2dnder de verbetering, welke hét algemeen gevoelen nu.
ën San ontvangt, kan geen mensch voorfpellen,'tot wel»
ke bultenfpoorigheden het kan afzwerven. Moord en Doodflag'.mbgt' dan -zó loflyk gerekend worden als het Tweegèvegt; Onnatüurlyke zonden tnogteti dan zo af koopbaar
Voorkomen als Hoerery. Langs deezen weg is het mogeryk, dat veelenvan Misdryf te rug en tot een geregeld
teeven gehouden "worden door het Christendom, die zelve
geen Christenen zyn, Zy laaten zich leiden door de Gcregeldheid welke die Godsdienst aan het algemeen gevoelen geeft.
Hun Gewéeten moge hun waarlyk hun
Pligt voor- en zy mogen deëzè inboezemingen toefchryven aan een Zedelyk gevoel, of de aangebobrené be*
kwaamheid des mënschlyken Verftands, daar z y , in de
daad, niet anders zyn, dan het' heerfchend gevoelen, by
terugkaatzing werkende op hunne gemoederen; een gevoelen , ' in eene zeer groote maate gewyzigd door de
Lesfen des Christendoms. ,, Vast gaat h e t , " om de
woorden van Dr. C L A R K E te gebruiken, „ en dit be„ tékent zeer, veel, dat de Christenheid in 't algemeen,
„ zelfs onder het geriiigfte en onkundigfte volk, recht-*
,,--fch'apërier •'en waardiger denkbeelden heeft van' G O D ,
„Juister en beter begrippen wegens zyne Eigenfchap*
„•pen en'Volmaaktheden, een dieper bezef van. het on„ derfcheïd tusfchen Goed en Kwaad, een meerder agtgeeving op Zedelyke verpligtingén, en 'op de zo een„ voüdige als noodzaaklyklte Pligten des Lèevens, en
een vaster en algemeener verwagting eens Toekomenden Staats van Belooningen en Straffen , dan men ooit
„ in eenig Heidensch Land onder een aanmerkelyk aan»
„ taj Menfchen aantrof."
D 3
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Met dit alles xaoet de waardy des Christendoms. niet b e .
ï'ekend worden naar de, 7 j ^ « uitwerkzelejö, wejke?t,zefc
ve- te wege brengt.
Het- voorwerp' der Opeybaaring is
Invloed, te hebben óp 's Menfchei*,.gedrag jn dit Leeven;
doch 't geen in Gelukzaligheid gewonnen Wordt" dpoj-'djuen,
Invloed kan men alleen fchatten door, tiet gebeel van.'t
Men6chlyk Bertaan in overweeging te ademen." In dit; pp*
ajgt kan. de Christenheld'groote gevolgen hebben, welK©
tot dezelve als eene Openbaaring niet behooren, D e
Uitwerkzéls van de Zending, den Dood» van de tegenWQOüdJige en toekomende werkzaamheid, van C H R I S T U S ; o p
de Zaligheid der Menfchen, kunnen algemeen wëezen,
fchoon die Openbaaring niet algemeen bekend is.
Ten anderen beweer i k , dat de Christlyke Godsdienst
bezwaard wordt met veele gevolgen, voor welke, dezelve
niet heeft te verantwoorden. Ik geloof, dat Godsdierifligo
Beweegredenen niet meer te maaken gehad hebben,, in
de formeer ing van negen tiende van de Onverdraagzaame
en Vervolging berokkenende Wetteii, wélke iu vertcheide
Landen, ten aanziene van den Godsdienst, yastgefteld z y n ,
dan zy in Engeland te fchaffen hadden niet het opftellen .der Wetten omtrent het Spel. -i—> Deeze maatregels,
fchoo» dezelve den Christlyken Godsdienst tot hun onderwerp nebben, kunnen gebragt worden tpt een 'beglnzel*
t welk het Christendom zeker niet vastftelde, (en 't welk
het Chriite-ndom niet algemeen kon wraaken, om dat het
niet altoos flegt is,} welk beginzel geen ander is dan dit
ebt zy» dfe zich in 't bezit van Magt bevinden, alles doen.
wat zy kujruien om die te behouden.
D e Christenheid is niet verantwoordlyk voor eenig gekwaads, 't welk de Vervolging der Wereld;
aangej?ragt.heeft, dan in zo verre het veroorzaakt werd
door... h u n , die Gewetenshalve zich als Vervolgers aanfteldej*.' , Deeze nu zyn misfehien nooit talryk of magtig
geweest» , Én kan men zelfs hun misflag, als men rechtïnaatig oordeelt, der Christenheid niet wyten.
Z y zyn
misleid geworden door een dwaaling, dje eigenlyk niet
t& het. Christendom, of tot den Godsdienst, behoort; maar
doK^r; ee-ao, dwaaling ia hunne zedelyke Wysbegeerte. Z y
gïBgeft Inm het byzonder gevolg te werk, zonder te letten »pjh«t algemeen gevolg. Geiooyende, dat zekere Qel^sie€^ftukk!en, of eérie zekere wyze van Eerdienst, boogj e .iböwi&deriyk, o f misfehien weezenlyk noodig, ter Zaligheid w a r e n , oordeelden zy ziefa verpligt, om allen»
r
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door allerlei middelen, welke zy konden te werkfrellen,
daar toe te brengen. Dit aagten z y , zonder te overw'cegen wat het gevolg zou weezen van zulk een befluk, als
het by de Menfchea ten algemeenan regel des gedrags genomen werd. Vondt men in hex Nieuwe Testament, selyk
ah den Koran, Voorfchriften, die den Dwang, in dë Voortplanting van den Godsdienst, wettigden, en het gebruik van
Qeweld tegen de Ongeloovigën, net geyal zou gebeej an*
ders weezen. Men zou dan die oiwkrïcheidmg met hebben,
feunaen aaaken, of deeze verdenking ^ v o e r e n .
Ik ben geen voorfpraak van de Vervolging in eenige
foort* of in eenige. maate \ maar ik denk* dat de verwoestingen, daar door te wege. gebragt, breed ,zyn «ii^e^aeewn.
De Slaavenhandel vernielt meerMBnfcbinin:één]W,idj«!i,
de Inquifitie in honderd jaaren, of raisfchien dan dezeh/ê^
'i-ü,/ j
naa dat ze ingefteld i s , gedaan heeft. "
Indien men hier op tegenwerpt, datdej CMstlyke 'Qms*
dienst ten laste mag gelegd worden alle kwaad* waartoe
dezelve gelegenheid gegeeven heeft, fthipon; deceive niet
ten beweegmiddel ftrekte ; zo dient ten'antwoord *;4at*
wpneer botgevierde flegte driften daar zyn, het in de wereld nooit aan gelegenheden zal ombreeken* De befchadi»
gende hoofdftofm zal altoos een Geleider vinden; en eea
Punt waar de Qijtkisting plaats grypti -Bewaarde de toegejuichte Iji&hiklykheid van de Èeidenfche Godgeleerdheid den Vrede van de Romeinfche Wereld? Voorkwam
dezelve verdrukkingen, verbanningen, doodflagen, verwoestingen? Was het Bygeloof 't geen A L E X A N D E R na
het Oosten' dreef, of C « : S A R in Qaulen bragt ? Zyn de
Volken der Aarde , tot welken het Christendom niet is
doorgedrongen', of Van onder welken men *t zelve verbannen
heeft * van twisten ontheven? Zyn de twisten daar mi»
veïwoéstend, min bloeddorftig? Is het aan den Chrïstlykrt,
Godsdienst te wyten, of aan 't gebrek daar van, dat de
fchoonfte Ryken in het Oosten, de Landen tusfchen de vier
Z e e ë n , het Schiereiland van Griekenland, met een groot
gedeelte van de kost aan de Middellandfche Zee, tot op
deezen dag, eene woestyn zyn? Dat de oevers.van den Nyï
wier fteeds vernieuwde vrugtbaarheid door verwaarloozing niet verzwakt, of door' de vernielingen des Oorlogs
verwoest worden, alleen dienen tot een tooneet van eene
woeste regeeringloosheid, of het voeden van onophoudelyke vyandiykheden? — Europa zelfs heeft, eenige eeuwen ' lang , geene Godsdienst - oorlegen gekend , en is
D 4
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Haauwlyks ooit geheel zónder oorloof geweest. Moeten 3ö
rn'mpen, welke't zelve.tegenwoordig drukken, toegefèhree*'
ven worden aan het Christendom? Is Paohn gevallen door
e£n Christen-Krygstöcht? Zyn de- fööne^én,in Frdnkryk
aangerigt, door de Vrienden' of de: Vyanden van'onzen
Gp'ds'dienst veroorzaakt?'
'
'
Eindelyk, indien de Oorlog, gelyk'dé-zelve thans onder,
de Volken gevoerd wordt, nnndéreten<fe,'m^
taartman voorheen, zyn- wy die verandering ten goede misfehien meer aan den Christlyken Godsdienst,, dan aan eenige'
aflöefé oorzaak, vejfqhüTdigd.' Dëè'iè^dërhalven, in'be^
ti'ifkk'mg'tot dit enderwérp béfdiouwd, blykt voordeeiïgeweest te zyn voor de Wereld. Deeze heeft'het voeren
ës^O&^ls- {hoe veel 'ontaenschïyks'^er; nog ih plaats mog e 'hébben). -menscMyker- gemaakt i en opgehouden dje te
verwekken.
, '
- - Het 'véilchil van.Gevoelens, t welk, door alte eeuk
iverf"fféfen, 'onder de Christenen^géheeischt heeft, Valt
êëe$ brnnen-de uiterften hier behandeld. Indien wy d e
Gëestgeite'ltófiis bezaterF,' 'welke de Christlyke Godsdienst,
bëvep^alje andere hoedanigheden, tragt in te boezemen,
zduderi 'dié', ver-fdyllende Begrippen weinig kwaads -doen,'
Indien deeze Gcestgeftéltênis ontbreekt, zullen andere
oorzaaken, zelfs wanneer die gefchillén; niet beftonden,
fteeds tevoorfchyn komen, om de kwaaldhèrokkenende driften aan den gang» en in werking, te brengen.
• Verfcllfllende Begrippen, als dezelve gepaard gaan met
onderKnge Liefde, welker fchennisj -de • Christlyke Godsdienst verbiedt, zyn grootendeels onfchadelyk, en in zommige opzigten nuttig.
Zy bevorderen. onderzoek, nakeuring eh kennis. Zy helpen de aandagt op Godsdienffige onderwerpen gevestigd' te houden, en 'er belang ia
te ftellen, "t welk zeer ligt zou verdwynen in de. bedaardheid en' ftilte van algemeene overeenftemrn-ing. Ik weetn i e t , dat het in eenige maate waar is", dat de Invloed
van den Godsdienst daar het grootfte i s , waar de min-,
fte D-isfenters, of lieden van de heerfchende begrippen ver-i
fchillend denkenden, gevonden worden.
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en Kind van zes Jaaren was, van zyne geboorte af
aan, met alle tekenen eener Kfopzeerige gefteldheid
bëhebt geweest; als -.een groot hoofd, een - gezwollen bo\veijlip, een teer, bol, bleek vel, metdoorfchynend roo-,
de.wangen, bleeks .lippen, een fchynbaarr wel doorvoed,,
inaar fponsagtig en flap, lighaam, blonde hairen, eenefditk-»
ke, en korte hals, enz.
Van zyne eerfte kindsheid afi
a a n , had hy telkens ongemakken, deeze ongefteldheid .ei-,
gen, gehad, waaftoe eene flegte opvoeding,- ön het .opvullen met meelfpyzen en gebakken, niet weinig meder
werkte.- Een algemeene huidüitflagverharde klieren*
Zèerhoofdigheid, zweeren, wisfelden telkens met elkander af Zedert drie Jaaren had hy altoos, in het voorjaar»
aan eene zeer hevige Qogontfteeking gezukkeld J, waarvan
op het flinker oog een witte vlek op het hoornvlies was
overgebleven,
w het Jaar 1791, kreeg, hy dit ongemak
weder, en wel met meer hevigheid dan te vooren, daar
h y ook, dit Jaar, de Kinderziekte fterk gehad had, en zyne
<K)gèn daardoor eenjgzins geléden hadden. Zyne oogen waren geheel gefloten en traanden fterk , terwyl de oogleden
rood, gezwollen, en van binnen met een.taai lym bedekt
waren. Na de verflimmeriug der oogen, was de uitflag
op het hoofd droog geworden, en alles fcheen zich op
de oogen geplaatst te hebben.
Sterke purgeermiddel
len.met kwikzilver, mynftoffelyk Meer, dulle, kervel uiten inwendig, de Pillen van P L U M M E R , eindelyk het purr
per Vingerhoeds-kruid, waarvan ik anders in Klierziekten
veel nut ondervonden had, deeden even zo min, als uitwendige oogwaters, de roode prascipitaat-zalf, weekmaakende ftoovingen, fpaanfche Vliegen, de Ecorce de Ga^
roti, bloedzuigers, en meer andere middelen van dien aart,
niet het geringfte voordeel, of, zo zy eenigzins fcheenen
te helpen, was dit flegts van korten duur.
Het Kind
lag thands reeds byna drie maanden lang blind in eene
donkere kamer, terwyl, zo veel de gezwollen oogledenP 5
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het toelieten om iets van de oogen te zien, het hoornvlies?
zich rood en dè Albuginéa met veel opgezette aderen gevuld vertoonden.
Ik begon thands eene oplosung
def Zöutzüure Zwaar-aarde te beproeven, en gaf daarvan
in 't eerst yder dag driemaal XXX druppels, doch zonder voordeel; ik vermeerderde dus de giften tot XXXX
druppels, waardoor aanhoudende Öoelgangen, 3 of 4 maal
daags, van zeer veele taaije ffittkende flym, volgden, 't
een des te opmerklyker w a s , om dat ik te vooren van
•erkfc drafiica, in meer dan gewoone do fes, weiróg uitwerking en geen nut ondervonden had. Onder het voortgezet gebruik deeze* middels begon ook de oogontfteeking af
te neemen; in weinige dagen kon hy de oogen openen, en
feet daglicht verdraagen, terwyl de roodheid en duisterheid
van het hoornvlies allengs verdweenen. 'Er vertoonde zich
fiitusfchen op nieuw eenig uitflag en Weinige klieren aaft
den hals; doch, door een voortgezet gebruik van het midd e l , werden oofc deeze ten eenemaai weggenomen. — *
Men nam het Kind kort hierna op eene rei* mede ;
doch, ondanks een kwalyk beftuurden eetregel, en andere
gelegenheden tot inftorting, bleef het ongemak volmaakt
f eneezen, zo dat 'er geen voorraad meer van fcrophuleuze ftof fcheen voorhanden te zyn.
Ik deed hem
naderhand nog, om de vier weeken, het middel, agt dagen
lang, tusfchen beide laxeermiddelen van Kwikbereidiftgen, en in 't volgend voorjaar de Zoutzuure Zwaar-aarde»
eenige weeken agtereen, gebruiken - en na dien- tyd is
hy van dh zo hevig en hardnekkig ongemak bevryd gebleven, terwyl ook de overige verfchynzelen der Klierziekte ten vollen verdweenen zyn. — - Na dien tyd heb
ik nog meermaalen gelegenheid gehad, om de heilzaame uitwerkingen van dit voortreftyk middel, in Oogontfteekingen, Klierverhardingen, en andere ongefteldhcden van een Kropzeerigen aart, te mogen ondervinden.
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J>E - GROOTE EN ALGEMEENE SCHOKKEN, DIE DE
AARDE ONDERGAAN HEEFT.
(Overgenomen nit a View of Nature,
among the Alps,

in Letters to a Traveller

by RICHARD JOSEPÖ SULLIVAN , Esq. F . R. g.

& F . A, S. uitgegeeven in 1794.)

/ ^ n l a n g s gayen wy, uit dit opgenoemde W e r k , 't
v _ / ,, welk een fcnat van kundigheden oplevert,
De

fi

Wording-der

Bergen (*). Zeer wel pasfende by dit

„ onderwerp, en daar mede zeer naauW verbonden, zyn
des Heeren S U L L I V A N ' S Bedenkingen 'over'de groote en.
„ algemeene

Schokken,

die dc Aérde

ondergaan

heeft;

„ van welke wy thans) de Vèrtaaling niedecfcelem"

B e Aardkloot, welken wy bewoonen*, i s blykbaar,.al»
tharistot zekere diepte, overal geen vast lichaam; maar
hier en daar doormengd met zeer groote holten, welker?
hoógen de. daar op rustende aarde ondcrfchraagen, en met
den tyd önvermydelyk bezwyken. Als dan vloeit 'er het
Water pnnaiddelyk i n , en, door deeze te vullen, laaten
zy den gedeelte droog L a n d s , 't geen binnen kort een
woonplaats voor Landdieren wordt. Deeze gedeelten ondergaan, op hunne b e u r t , een dergelyk lot. Z o volgt
omwenteling op omwenteling.
Wanneer de Schelpverzamelingen zich op de Alpen opeen hoopten, toen, in den boezem des Oceaans, moeten
'er ontwyfelbaar gedeelten van de Aarde droog en bewoond geweest zyn. Overblyfzels uit het Groeiend en
Dierenryk bewyzen z u l k s : geene Bedding tot hier toe
ontdekt, met andere Beddingen daar boven, o p , of dezelve i s , ten eenigen tyde, de Oppervlakte geweest.
De Zee kundigt allerwegen haare onderfcheide verbly*
ven a a n , en overtuigt ons ten minften, dat alle Beddin»
gen niet ten zelfden tyde gevormd zyn. Tot welk eene
verVaarlyke diepte treft men de Beddingen van Kooien aan;
de formeering van welke laater moet geweest zyn dan
de formeering der deden des Groeienden Ryks waar uit

ze
( * ) Zie onze Lett, voor 1794, bl. 453,
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ze zyn zamengefteld, en welke Groeiende Zelfrtandighe-r
den zich moeten bevonden hebben op de oppervlakte, der
Aarde, or op den bodem der Zee,' In het land omftreeks,
jSlamur, zyn Kóolenpütten ter diepte van twee duizend voe-^
ten, T e Whitehaven loopt een Koolenader tot een, vierde
van .eene myl onder de Zee. Maar', alle Beddingen van
Kalkfteenen, Marmer; alle Gypfen, Spars ,.Alba.sters, enz.
zyn onbetwistbaar van Dierlyken oorfprong; dievan Kooien,
en ajle Bitiimineufe -Delfï^ofFen, . ,en de Aarde-allerwegen
den, grond bedekkende, en andere zeïfftandighe den,,-worden -veronderfteld geheel voortgekomen' te zyn uit; 4? vernieling van Dierlyke en Groeiende Lichaamen*
' Vuur en Water hebben, op deeze wyze, de oatwyfelbaarfte merktekens agtergelaaten„vap derzelver hyzondere
óf zamengepaarde verwoestingen op 'Aarde aangerigf, Üffet
Vuur, egter, heeft, naar het uitwendig voorkomen, alleen op zommige gedeelten van.de oppervlakte gewerkt;
terwyl het W a t e r , in de Cryftallifatiën, zyne afkomst van
Graniet'bykahsalganeen ver-fpreid-heeft. — r Kogthans,
indien het StelZet van de Vulcanifche herkomst der Bafalten wel gegrond is,- en ongetwyfeld zyn de bewyzen daar
voor overtuigend, ten minften voor my onwederleglyk,
dan doet ziohaan ons oog een toonëer van verfchrikking
xD.p, een tooneel 't welk ons moet verdommen: dewyl,
volgens dit Stelzel, het uitgemaakt i s , dat 'er naauwlyks
een Land op.'de vlakte onzes Aardbols gevonden wordt,
't welk niet ten eenigen tyde verwoest is door het geweld van Onderaardscn Vuur (*>. By voorbeeld, welke
entelbaare Vulcanifche Overhlyfzels zyn 'er niet in Afia,
op de Philippine, de Malukfcfie Eilanden, op Japan, Bourbon en Sumatra?
Hoe uitfteekend doen zy zich voor
in Africa, 'Tenerife-, welke piek, volgens H E B E R T I E N ,
35396 voeten,of bykans drie Eng. Mylen, boven de oppervlakte der Zee uitfteekt? Madeira, St. Helene, de Azores
Johannetn
ós Comoro Eilanden, enz. behalven die nog
niet ontdekt zyn in debinnenfte deelen des Vastehlands?
I n America, bovenal in Zuid- America, welk een Vulcaiiiiche Keten! de grootfte die in de Natuur beftaat» en
waatvan Cotopaxi de voornaamfte fehakel uitmaakt. Hoe
Èelangryk zou eene Vulcanifche Kaart van de twee Halfronden weezen! welk eene Wereld zou deeze aan ons. ver-,
toonen!
En»
(

f
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(*) Ml. HAMILTON.
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Ë n , indien, van den anderen kant» die blykbaare voetflappen van Zeevoortbrengzelen, welke men overal door
de A a r d e , op alle diepten, beneden de Oppervlakte,
veripreid. vindt, en op de toppen de* hoogfte Bergen
aantreft, geagt worden genoegzaame' bewyzen iep "te. ie""
"veren van de tegenwoordigheid des Oceaans aldaar ten
eenigen tyde, doet'er zich een tooneel, 'niet min wild en
ongewoon dan het voorgaande, o p , aan onze verbeelding:
waarin de Voortbrengzels
Poolen Ziich door een gemengd vertoonen, op eëne wyzqi
die onoplosbaar is volgens eenige bekende regelen van
verklaaring der Natuurverfchynzelen.
De oiftzaglyke verzamelingen van Verfteende Zeelichaamen, gevonden op zo veele verfchillende plaatzen eh liggingen , zyn voorzeker genoegzaame blyken om aan te
toonen, dat dezelve in die liggingen niet overgevoerd en
geplaatst zyn door het Water van ééne groote pverftrooh ü n g ; want het meerendeel derzelven, in ftede van in de
ingewanden der Aarde gevonden te worden, en in vast
marmer ter diepte van zeven of achthonderd voeten,
moest aan de Oppervlakte gebleeven zyn (*). •
, Een
ander bewys i s , dat de beenderen, de.hoorens, de klauwen , enz. van Landdieren zelden in een verfteènderi
fiaat worden aangetroffen, en fchaars irigetyfd' zyn in
eenig hard gefteente; terwyl, indien deeze uitwerkzels
Veroorzaakt waren door een Watervloed, de overblyfzels
Van Landdieren in harde fteenen zouden gevonden weezen, zo wel als die der Visfchen. — - Laaten wy zien
de uithoólingen door natuur of kunst gemaakt. In de
diepfte Valei, waarin wy kunnen nede'rdaalen, vinden wy
Verbaazende hoopert van Zeelichaamen,, op ontzaglykë
diepten , in Kalk- en andere lleenen ; wy treffen ze desgélyks aan in de beddingen der Bergen; in de middelllc
gewesten des Vastenlands, zö wel als op de Eilaiulen;
Van de toppen der Alpen tot eenige honderd voeten be
neden den grond van Amjlerdam.
De Beddingen» waarin veele DelfflofFen dus gevonden
worden, wyZen, myns bedunkens, uit, dat ze van Vroe
ger tyd dan de Zondvloed zyn —— van een tyd, hooger
ioopende dan menschlyke befcheiden, en vergezeld van
zodanige omftandigheden, dat wy niet zonder reden begrypen, dat eenige heillooze gebeurtenis het grootfte gedeel:

r

(*) BüFFON.
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deelte des Dierlyken Leevens vaii het aangezigte der
Aarde verdelgd, en der vergetelnisfe overgegeeven-heeft
eene oorzaak van verwoesting, welker verhaal -anderzins
van geflachte tot*geflachte moest overgeleverd geweest
zyn, tot het einde des tyds (*).
Deeze verfchynzels, welke de Delfftoften verfchaffen,
brengen, in de daad, eene genoegzaame hoeveelheid vaft
voorbeelden b y , óm de Wysgeeren tot het gevoelen te
doen overhellen, dat de Aarde Schokken ondergaan hebb e , onderfcheiden'van eenen Watervloed, en dat iri die
Schokken de Bewoonders gedeeltlyk, zoniet geheel, zyri
omgekomen. Maar, hadt de Zee by trappen de oppervlakte der Aarde overftelpt; hadt dezelve ovéfdekt en
weder ontdekt de vlakten en de hoogfte bergen; 'wy zonden allerwegen, in zulk een geval, met de overblyfzels
des Oceaans ontelbaare voetftappen vinden van woonplaatzen der Menfchen. W y zouden overal gedenktekens
aantreffen, veranderende met de landen, en zo veele verfchillende characters vertoonende als 'er omwentelingen
eweest zyn in de onmeetelyke duuring der eeuwigheid*,
laar 'er zyn geen 'zulke tekens te ontdekken. ITI alte
oorden zien wy de merken van de overzwalping der Zees
doch geene van die onder het water gezette gedenktekens,
welke men als dan niet zou naalaaten te ontmoeten. D e
Aarde moet dan by herhaaling opengeborften weezen, en
de Wateren moeten in de fpleeten ingefpoeld zyn, en het
tooneel des beftaans geflooten hebben.
De Verfteeningen, welke men dus in eenen Dëlfftoflyken ftaat aantreft, zyn verfchillende. Het is egter der
moeite waardig op te merken, dat die van Schelpen op
of digtst by de Aarde gevonden worden; die van Visfchen dieper, en die van Hout allerdiepst Q). Dat bewerktuigd geweest zynde zelfftandigheden meest voorkomen in de beddingen van Kalk of K l e i ; zelden, in
Zandfteen,'en nog zeldzaamer in Gyps; maar nimmer in
Graniet, Bafalt, of Schorl ; doch zomwylen in Vuurfteenen, in Yzer-, Koper- en Zilver -erts { en dat men
ze vindt waar de ooripronglyke nooit hebben kunnen,
beftaan. De kalkagtige Verfteeningen beftaan uit kalkaatige Steenen, in de gedaante van Dierlyke of Groeiende
zelfftandigheden; de eerfte worden Zoophyten, de laatfts
Phy(*) Antiquity of the Earth.

f
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PBytholiten, geheeten. De aanmerkelykfte van de eerfte;
foort zyn» eerst die tot de Koraalen behooren van eene
tak- of pypagtige gedaante, als Kóraal, Madreporen, Milleporen eh Astroïten. Ten tweeden, die'van de Klasfe der
Zeewormen, als fielemniten van eene kegelagtjge of cylfadrifche gedaante, Asterite en Ëntrochi, die een ftarsw y s voorkomen hebben. Ten derden, die van de Schelpagtige foort, als de Nautiliten, Ammoniten, Echiniten,
enz.
Steenagtige, Mineraale en Stalaftifche, famengroeijingen mag men aantreffen in grotten, waar, door gelykaartigheid, en de verfchillende wetten van aantrekking,
•waar te neemen in ongelykilachtige lichaamen, de lugt
het vloeibaar voertuig verdryft, en dus de vastwording
voltooit. jSamenkleeving mag ook veroorzaakt worden door
het fchot van Schelpvisfchen en Zeediertjes, die, werkende op zekere ongelykflachtige lichaamen, dezelve vereenigen tot een vaste klomp. Door deeze werking» kan
zagte grond, ;die dikwyls door de Zee ondermynd wordt,
in Kots veranderen. Maar, zegt de Heer D O Ü G L A S d e
verharding van Beenderen en Geraamten, enz. kan niet
gefchieden in een zo kort tydsbeftek. Deeze overhlyfzels waren zeker van: de Wereld vóór den Zondvloed,
prupfteemge ftoffe, en eenige Mineraalen, kunnen voortgebragt worden onder 's menfchen oog, maar heeft men
de werking van verhard wordende Kalk- of Vuurfteen,
enz. ooit in den voortgang waargenomen ? heeft men voldoende reden gegeeven van die verharding?
'Er was, in 3e daad, ten eenigen tyde, veel gronde
voor zodanig eene Vraage; Want, fcnoon de Heilige
Schrift verklaart, dat alle dè fonteinen des gfooten Afgrond*
épengebrooken werden, hebben wy nogthans geen grond
om te befluiten, dat deeze Schok des Aardryks in uit?
werking gelyk was aan dien,welken de Delfftof-verfchynzelen voórtgebragt hebben, welke gevonden worden in de
ingewanden der Aarde in alle oorden der Wereld. Deeze ongetwyfeld mogt uitwerkzéls veroórzaakéh, gelyk aa«f
die, welke men bevindt, dat omftandigheden vergezellen,
als onder dus eöne beffchsyving vallen , zodanige als dfc
Beddingen van opgedolven Beenderen, gevonden aan <ÏS
Kasten van Istria en Dalmatia, op de Eilanden Cfcpjb
en Qfero. op het Eiland Cyprus, op de meeste Eilaiide*»
van de Egetfcte Zee* en «te Rots van Gibraltar; weHcé
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het door flaandst bewys verfchaffen van een aanvloed,- dèof
de vefplaatzing en breeking. dèr beenderen," eV hier en
daar voorkomende kleine blyken van Schelpvisfchen, in
de klomp ingeflootèn; terwyl men nimmpr gfcrdté over-<
blyfzels van Zeedieren daar onder aantreft. -DaareubtH
ven moest het voortbrëngzel Van de ohderfcfiêlSlë.'.ftfeê'
ken,, dus in beddingen liggende, bevonden worden eigen
te zyn aart de plaats, waar de Schok iri déezer' voege
gebeurde. Doch vanwaar dé daar van gelteêT "vréémde
en uitlapdfche Delfftoffen, welke men ontdekt .heeft?
, fil;'. 'Noord- en Zuid-America ï iri' Rusland en Duitsch*
land, heeft men veele Tanden en Beenderen opgegraaven',
Van eert Vérbaazende grooïte. 'Volgens He overlevering
waren deeze de Tanden en de Beenderen van den Mammouth, een D i e r , ' t w é l k , zö het ooit beftaan heeft,
niet langer bekend is als een Bewöürider van ee'nig gedeelte, pnzes Aafdkïoots. De Héér' Ö E N N A N T , . . ^ ts' Waar,
denkt, dat het nog beftaat in' een Van die verst afgelegene
gedeelten vari het nieuwe Vasteland, waar toe de Èuropeaanen nog riïqt zyp doorgedrongen.
Vërfcheide" Natuurkundigen vaii den eérlreit.rang., die niét lang geleedeil
bloeiden, als Sir H A N S S L O A N E , G M E L I N , D A U B E N T O M
en B U F F Ö N , hpüdeh het daar voor, dat deeze grpote Beenderen en Taiidèri, daadlyk,'de Beenen en Tanden zyif
van Olyphanten ; en
hcdendaagfclie "VVysgeererr
hebben dén Mammouth voor een Dier der inbeeldinge gehouden,, even als dè Centaurus. Maar' de beide Doftors
H Ü N T E R ' hebben be weezen, door de ongelykheid „tusfeherr'
deeze Beenderen en Tanden met die van dert'Ol'yphant,'
doch meer byzonder uit. de gedaante der Kiezen,, die klaar
blyken tot een vleeschvreetend D i e r , "often mihften van'
een graan- en vlecscheetend D i e r , behoord te hebben,
dat ze geheel verfchillen Van' die des 'Olyphants:. daar h e t
welbekend en een uitgemaakte, zaak. is, dat dejÖïyph^ht
tot de graseetende Dieren behoort, en uit het maakzel der
Kiezen, 'en uit het nimmer neemen van Dïerlyk Voed/zei. —
Anderen hebben veronderfteld, dat deeze opgedolven Beenderen afkomftig waréh van' den' Hippóppt^n^iJSn^r.'er zyrr
veele redenen tegen zulk eene veronderftelïing. De'ïTiripupotarnus is een veel kleinder'Dier' dan de OIyphant,,en;
heeft zulke zeer korte Beenen, dat 'de Buik 'tot. op drie
of vier duimen van derf grond komt. De opgegraavert
Dyebcenen, in tegendeel, zyn blykbaaf de Dyè$eénefj
van
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van .eenig zeer groot Dier. Eenige heeft men bykans
vier voeten lang gevonden, en gevolglyk heeft Dr. H Ü N T E § L met zeer uitmaakende bewyzen geftaafd,
dat dezelve nooit behoord hadden aan den Olypbant, of aarï
den Hippopotamus.
Deeze opgedolvene Overblyfzels zouden o n s , derhalv e n , tot de gisting brengen , dat dé Dieren , van welke
zy voorheen gedeeken uitmaakten, behoord hadden aa»
een Dierengeflacht, 't geen thans, door zekere oorzaak,
onbepaald welke, niet meer beftaat. De Wysheid. van
G O D kan andere foort van Weezens yoortgebragt hebben,
eer die tegenwoordig beftaan het aanweezen hadden;,de
Wysheid van G O D kan andere foort van Weezens maak e n , naa dat het tegenwoordige geflacht van Weezens
niet meer is; Maar het onbekend beftaan van het Dier
is alles waaruit wy kunnen redenkavelen.
De voornaame eigenfehap der Natuure is, altoos beftaanbaar met zichzelve te weezen.. Graveel en zandige gronden,, d^e menigmaal veel vitrioolzuurs in zich hebben,
zulfen, in korten tyd, dierlyke zelfftandigheden verteeren
of ontbinden; terwyl kalk- en kleiagtige gronden, die
maate van zuur niet hebbende, de Beenderen, wanneer ze
~bevryd zyn voor de inzypering van water, langen tyd
bewaaren. Nogthans werd 'er een verfteend menschlyk
Lichaam in 't Jaar MDCCXXII gevonden, 't welk meer
dan vyftig jaaren begraaven lag in de Kopermynen van
Falham^ in Dakcarlie,
volgens L I N N ^ E U S . . Dit nu is
een nieuw geval, 't welk een onlochenbaar bewys oplevert , dat 'er Verfteeningen voortgebragt zyn binnen dc
laatfte honderd jaaren; en hierom kan geen zeer beflisfend bewys afgeleid worden uit de Verfteening van Dierlyke zelfftandigheden, ten voordeele van voor de zondvloedfche verfchynzelen. Meer overtuigende kenmerken
zyn die, welke wy airede aangeroerd hebben.
Het is uitgemaakt, het is volftrekt zeker, dat Zee en
Land van plaats veranderen, niet alleen in gevolge der
^uitwerkzelen van algemeene en op vaste tydperken werTcende wetten; maardopr eene verlcheidenheld van Omwentelingen,'te wege gebragt door byzondere en toevallige
.oorzaaken. Dus is de oppervlakte der Aarde, welke wy
aanzien als de beftendigfte van alle ondermaanfche ding e n , even als het overige der Natuure, aan geftadige
Verwisfelingen onderworpen,
M E N G . I795. N O . 3 ,
fi
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Dóór den Heer

EILANDER

ÉN

DER.ZEI.#fc

NICOLAS F O N T A N A ,

Eirq.

(Uit de Afiatlc Refiarches> t o t . 1 1 1 . )

"TVé Nicobarfche Eilanden, liggen tttsfcben de acbit err
JL# riegen graaden van den Ncwrdlykften uithoek vatV
Sutnatra.. Het grootfte derzerven, Nuncaveri of NahcMfy. geheëten, is het tet bewoohcfyhet tweede, Sóury"
of,Chotory. genaamd, is desgelyksTedèryk bevolkt, -eh het
derde,: 't Welk den naam van Tricttt draagt, heeft daarenboven eéne ruime "en veilige Haven.
Meest geheel onbebouwd zyn deeze Eilanden, fchoori
zy een groot aantal Valeijen bevatten, welke vrugtbaar
zouden kunnen gemaakt Worden, en gefchikt tot het opt
leveren van alle Voortbrengzels, die tusfchen de Keerkringen vallen. De Zee rondsom dezelve heeft overvloed
van Visch en Schulpvisfchen. Zeldzaame en fchoöhe
Schulpen vindt men op de oevers, als mede Anfbergris^
en de eetbaare Vogelnestjes, in China zo hoog gefchat,
treft.men in de rotfen aan.
De Inwoonders der Nicobarfche Eilanden zyn koperverwig, hebben kleine Oogen eenigzins fchuins gefplee^
ten, wat 'by ons in de Oogen wit is, heeft by hun eene
geelagtige kleur; hunne Neuzen zyn klein en plat, hunne
Monden breed, hunne Lippen dik, en hunne Tanden,
zwart; zy zyn welgemaakt van Lyf, eer kort dan lang
Van -geftalte; van hunne groote Ooten zyn de lellen doorboord met gaten, zo wyd dat men 'er met gemak den
duim in kan fteeken; zy hebben zwart dik Hair, 'rond
afgefneeden; de Mannen hebben weinig of geen Baard';
het. agterfte gedeelte des Hoofds is veel platter en .za*
mengedrukter dan het onze; het is by hun eene beftendige gewoonte, om het Agterhoofd eejis eerstgebooreh
Kiiids met de handen te drukken, om dit gedeelte des
Hoofds .plat te maaken, naardemaal, volgens 'hunne bérippen, deeze vorm des Hoofds ten kenmerk van fchooneiditrekt, en als zódanig algemeen by de Nicobarfcheh
begeerd wordt. Zy Zeggen ook, dat door dëeze platdrükking het tiair digter aan het Hoofd gepakt wordt, volgens de bedoeling der Natuur. De boven-Voortanden
#ee-

EW DERZELVER. INWOON0EREN.

freeken Vry verre buiten den M o n d ; ïimwer korten zy
hönïi? Nagels; doch zy feheeren de Wenkbrauwen af.
*Een lang eng kleed, gemaakt van Boombast, om den
middel geilaagen, en tusfchen de beenen doorgaande,
"waar van ïy den eenen flip agterwaards laaten hangen ( * ) ,
5s al hun kleedmg.
:.
De Vrouwen hebben dezelfde Koperkleur als de Mannen, en zyn klein van geAalte : een ftuk doek, gemaakt
van de draaden van den bast der KokosnooteWboömeh', dm
den middel vastgemaakt, en tot halfweg de dyën reiken»
de, maakt- al het dekzel dér Vrouwen- uit. • D e Nwoëar*fche Eilanders, egter, van beide de. Sexen, zyn zeer op
kleederen gefield: e n , wanneer de Mannen zich in de
tegenwoordigheid van Vreemdelingen zullen vertoonen,
zetten zy hoeden op, en trekken cude kteederen aan, die
zy van de Eurc$manen gekreegen hebben; doch onder
"elkander gaan zy meest naakt.
Zy woonen iri /Hutten, gemaakt van Kökosnootenbladen, oiideifchraag'd door Bamboos, langwerpig road, van
gedaante, tusfchen de vyf en zes voeten hoog boven den
grond': men klimt 'er in met een ladder; de vloer j s g e deeltlyk van planken, gedeeltlyk van'èef'pleeten bamboos.
Tegen over den ingang, in het verfte gedeelte vatiixfe
Hut,
(*) Een Reiziger, BËOPING gebeeten , . een Zweed, dia aaa
4>6ord van een Hollandse ft Schip na <W -fndie voer, in 'dop
jaare 1647. en daar mede ten anker kwam aao een der ffleo'
èarfvhe Eilanden, verhaalt, dat hy Mesfchen aantraTMÜièt.
Jftaarten gelyk die der Katten, en welke »y op dezelfde wyze
bewoogen, Dat zy een boot met vyf man aan laird gezet
hebbende, deeze 's avonds , zo als zy verwagt 'Jiaticten„ rrfeit
wederkeerden; den volgenden dag zonden zy, een groocèr boot
uit, wel bemand, om hunne Scheepsgenooten op te zoeken»,
die men vastftelde dat door de Wilden waren opgeëeten; deivy"!
toen de Beenderen op hetftrandverfpretd vondt, de boot ftuü"fcen gebroeken, en het yzerw-erk weggenonlen.
Dit Reisverhaal werd te Stakhoht in het jaar 1743 herdrukt. .JLINIMSUS
fchynt te Hgtgeloovig geweest te zyn in het aanneemen van-tje
'vefteffïng deezes "Mans: want, by alle myne nafpeunngen,jkonik geen foort van uitgroei bewerken aan het os coccggis, i>y.Maatton of Vróuwen. \ <ïeen gelegenheid kan gegsejren hebban
tot den verimdorftelden ftaart, zal jnisfthien een flip des'klegijs
•feweejw zyn, wn;ograren afhangende: ideeze, op een aulana^gi»ien, heeft men voor eenftaartèeftomen.
E a
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Hut , is de vuurplaats, waar zy hunne fpyzen bereiden^
zes of acht menfehen woonen doorgaans in eene H u t , en
een aantal bekkeneelen van wilde Zvyynen maakt het gróotite gedeelte van den opichik uit.
De beziglieid der Mannen beflaat in het bouwen en
lierf tellen hunner Wooningen, 't welk hun 's jaailyks bezigheid voor zes maanden ten minilen verfchaft; voorts
visfehen z y , en handelen met nabuurige Eilanden. ——
D e Vrouwen houden zich onledig met het gereedmaaken
der fpyzen, en het bearbeiden van den grond; zy roeijcn
ook de Canoes, als hunne Mannen uitgaan.
Volgens verkiezing treeden zy i n ' t Huwelyk; en, in,*
dien de Man niet te vrede is over het gedrag zyner
Vrouwe, 't zy wegens haare agtloosheid in het bezorgen
van het Huishouden, 't zy wegens Onvrugtbaarheid, of
zelfs uit hoofde van eemg opgevat mishaagen aan zyn
kant, heeft hy vryheid zich van haar te ontflaan, ert elk
hunner neemt weder een ander, even o f ' e r geene voorgaande verbintenis had plaats gegreepen. Overfpel wordt
voor allerfchandelykst en onteerendst gehouden; inzonderheid wanneer de Perfoonen niet van dezelfde Cast
2yn: indien het pleegen daarvan beweezen i s , wordt
de Vrouw niet alleen als eerloos verïtooten, maar zomtyds met den dood geftraft; fchoon, door de tusfehenkomst
van een gering teken, in 't openbaar gegeeven, in niets
meer beftaande- dan het opheffen van een Blad Tabak,
het wederkeerig leenen hunner Wyven van dezelfde Cast,,
onder deeze Eilanders, zeer gemeen is.
Eene zonderlinge omftandigheid is de geringe vrugtbaarheid der Nicobarfche Vrouwen. Een haarer, die drie Kinderen ter wereld brengt, wordt voor zeer vrugtbaar gehouden. De Bewoonders der Nicobarfche Eilanden zyn
dermaate overtuigd van de fchaarschheid hunner Voortteeling en het afneemen der Volkrykheid, dat zy Vreemdelingen aanlokken om by hun te komen woonen, door
het aanbieden van landen en plantadien. Zy zyn by uitftek traag en onkundig; alle hunne Zeden en Gewoon»
ten draagen kenmerken van deeze hoedanigheden.
De eenige Viervoetige Dieren op. deeze Eilanden zyn
Zwynen en Honden. Het is zeer opmerkelyk, d a t ,
fchoon de Bosfchen van de nabyliggende Car Nicobars
een overvloed van Aapen hebben, deeze Dieren daar
niet gevonden worden: j a , 't geea meer i s , dat de Aapen,
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p e n , die men herbaalde keeren derwaards overgevoerd
heeft, 'er niet voortteelden, en welhaast ftierven.
W a t de Mellori, of Nicobarfche Broodyrugt, betreft,
by de Inboorelingen Larum geheeten, deeze is eene foort
van Palmboom, met een flam tusfchen de dertig en yyfen-dertig voeten hoog, van tien duimen tot. twee voeten
in 'den omtrek, met wortelen boven den grond komend e , en zich ter hoogte Van acht of tien voeten in den
flam inzettende. De bladeren- groeijen. aan den top, en
hebben de fchikking van een. k e l k ; uit derzeiver midden
komt de Vrugt voort, die, bykans. ryp zynde, vergaderd
wordt, ert tusfchen de 30 en 40- Ponden, weegt. Dezelve
-beftaat uit eene menigte van besfen, hebbende een mergagtig en een houtagtig gedeelte; in het' laatfte zy-n twee
-zaaden, als Amandelen-, beilooten. De Vrugt .wordt beleid door langzaam, kooken, dit doet het mergagtig gedeelte zagt en wryfbaar worden, wanneer mea 't zelve
uitperst, en van de vezelen zuivert Het is dan bleek
geel van kleur, en heeft in 't oog en voor den.finaak
'Zeer veel van het Meel van Zea Mays
(*), De Heer w. JONES, de Voorzitter, heeft 'er.eene Aantekening bygevoegd, waarin hy betuigt t& gelooven, dat de Lira»
Van Nicobar,

de Gadhi der Arabieren , de Cétaca der

hdiafr

xen, en de Pandanus onzer Plantkundigen, is ——• doch öf ï e t
eene nieuwe Soort dan eene Verfchejdenheid zy, kan nog niet
bepaald worden.,

LEE VENSBYZONDER.HEÜEN VAN LORD MANSFIELD..

(Uit het Engefyh.y
(Vervolg en Slot van bl. 3©.)..
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et ftaat ons egter niet vry te verheelen, d a t , aJsYeerfe
Verklaarder van de W e t , de Beflisfingen van Lord
M A N S F I E L D , zomtyds, onderhevig waren aan berispende
aanmerkingen-. Zyn oordeel, ter begunftigingvan de Wetgeevende Magt--over vermeesterde Landen, als alleen
der Kroone toekomende, is fcherp betwist in een doorwrogt Werk van eene meesterlyke hand', waarin- de
Schryver de Regterlyke Welfpreekenheid van zyne''LordE 3
fthap
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letep- niet onberisptr laat. (*}. In eene Z a m e n J ^ a k t « h
fchen een Frunschman en een: Engekehnnan^VoeR by -dsèi
geïftért i a , zyne verwondering te kenne» geevende „.over
^ de ftellige en alles .afdoende wyze»rwaar op . Lard
-„"MANSJ?J£Ï-D
de M a g t , om Wetten .voor veroverde
Vr Landen te. maaken,. aao.de Kroo» toekent ( f ) . " De
i&gèlsehm'an erkent de: regtmaatigheid- deezer aanmerkinge, en voegt 'er nevens': „ Daar hecrseat eene zonder;»:;linger maat•;van icelligheid in.zyfls» Lord&haps verzeil,feirangeii, welke zeer flegt'voegt aan. de zwakheid der
„ Ikvvysreden: door : hem bygebiagt
Maar dat ftcllig
„ bewaeren komt overeen met zyne beftendige gewoonte
-y,, van fpreeken, en raag naisfchien aangemerkt worden
# 'als een der inmengzels van de Welipreekemheid hem
„ eigen» en heeft zeker het uitwerkzel, dat het,voos :eén
„ poosr' verblindt, en de Toehoorders doet hemstee in
„ de waarheid der vooritellen., welke h y , met zo veel
j , aanrnaatigings, beweert. "
-•Men heeft» daarbenevens, gedagt, dat de Leer van Lord
M A N S F I E L D , ten aanzieiie van de magt der Juries,
dat zy
alleen Oordeelaars van het Geval, niet van de W e t , zyn,
ftrekt om"dat fterk Bolwerk der Erhfche Vryheid te verzwakkórV. Nogthans hebbe men te bedenken, dat, toen
Mr. F O X ' S Libel hill, welke dit gëwigtig punt ten voordee1

(*) Het was het geval van CAMPUELL en HALL, beter bekend ander den naam van de Zaak van Grenada, Lord «ANSEIELÖ
was van "gevoelen, dst de Kroon , by de daar gedaane Verklaar!^ van den 23 OAober 1761, zich zelve hadt uitgeflooten van'h'ét Rcgt, om de Invvoonders van Grenada belastingen
op te leggen , en 't ,zelve avecgebragt hadt op de volgende
Gouverneurs, Raaden en" Vergaderingen, van het gemelde Eiland.
(f) De Franschmarr geeft' dit fiaal'op van.'sLords ftellige
wyze van fpreeken . „ Geen gefchil (zegt Lord MANSFJELD,
'„ hfe^owdr- handet&ndèy t»erd ooit voorbeen'gevoerd wegeis
'VKotftogfS Wetgeevsndè Magt over een vermeesterd tand.
„ Hef "tt&iid hem nimmer ontzegd in JVestminfter.Hall; nimmer
Mi- ofeyfti getrokken: ia het Parlement," e# wederom,, „geen
1,, Bo£k„:geen Regteslyke Uitlpraak, geen Gevoelen vaa eeni*.
„ gen (Raad, 't zy openbaar of geheim,,,werd ook van de-anj
s, dfr$ ;Z«de bygebragtj geen voorbeeld viadt men 'er van "Ia
«.,,. eeji^ '.Tvdberk onzer GefchiedenisTe, dat 'er eenige xwyfel
r
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éfejje.tvaf de» Onderdaan: beweerde, in het Huis der
fain werd ingehragt, het gèvóelep' der' Regtefèn eenpaa*
'ïig tó'nöep tegen dp Leer in de Bill voorgedaan, en dat
wylen de Graaf C A M D E N &4 éénige. Lord was, die dezelve' öuderiïeimde. - — 'Desgélyks mogen wy herdenken
aan den woeligen t y d , toen Mr. W I L K E S de Volksparty zo
^ e e f w zyne zyde h a d t , wannéér'het Schriften tégen zyn
Lordtthap regende, waarin hy werd a&efchetst- aUTéén
gjröotep "vriend Van de Kroonsvoorrégten/dan van de Keg*ten des Volks., Dan hier tegen over- ftaat net gevoetóft
van den grootén en eerlyken G E O R G E . Lord L Y T T L E T O W ,
die beweert, dat de Bekwaamheden en Braafheid van Lord
M A N S F I E L D ; g e e n wedergade hadden.""'
•' '
*
Door dus uit te weiden over hét Character van:Lord
M A N S F I E L D als Regter, zyn w y ^ e ty/dorde'te „buiten ge*
gaan. Om tot dezelve weder te k e e r e n D e flegte uitffaè
des.'Oorbgs. in den Jaare MDCCLVIl;;toen.or)langs-b>
goriuön, veroorzaakte eene verandering i n het- Staatehettuur,: de twisten jder
ftrydijge"|ar(^tf;Hn^ten^§t .dêr
Kr'óone onmogelykjin dat tydsgewrifclite ,;een nieuw Sraat^dienaarfchap aan te ftellen, O m , dema^eri, eme op'fcHor.ting te geeven aan het geweld dér 'beide p a r t y e n , het
JLórd M A N S F I E L D zich' ovethaalen", om"'d£ post van Catitïèlier van de Exchequer op zich té neeinen, op.den, néénden van April,, en hy bekleedde dezelve tot den tweeen van July deszelfden Jaars.
In dien tusfghentycj
bragt hy zeer gelukkig fla'agende, eene Zamenftemmjng
voort, w e l k e , in t gevolg, eeue. reeks gebeurtenisfên
deedt gebooren worden, welke Groot-Brittanje tot eene
hoogte van Magt en Voorfpoed opvoerde, welke h e j
nimmer beklommen hadt,
In 't zelfde Jaar werd hem het Ampt van Canfelier opsedraagea,; ctocnby weigerde het te aanvaarden (*). Met.'deiï
Jaare MDC-CLXXVt werd hy Graaf van M A N S F I E L D , irj
het Laadfchap MotthtsJiamzullende
het Graaflchap
overgaan op L G U Ï S A » Markgravinne van Stormont., en
op haare manlyke Erfgeuaamen, by haaren. Egtgenoot DA,-'
v © " ^brkgraaf van • Stormont. De zwakheden des q%derdoms noodzaakten hem» eindelyk , voor verfchéidijï
maaüden afweezig te. Wyven van V^owipgs Restbank »
'
e»
r

,:

§

s

(*) Hy weigerde dit naderhand nog. drie keejea, t« we«K$
in de Jaaren'j-77«>
eo i7#4,
E 4
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en op den derden van Tuny MDCCLXXXVIÏI l a g l i y
de Bediening van Lord-Opperregter van Engeland neder»
naa dit Ampt één eh dertig jaaren en zeven maanden
bekleed te hebben. Kort daarop ontving hy een Brief
getekend door den Raad van 's Konings Regtbank, getuigenis draagende van'deszelfs leedwéezen over dien afftand
en het hoog" gevoelen wegens zyne bekwaamheden, T ^ — In den Jaaré M D C C X C i l , werd hy door een
nieuw Patent verheven tot Graaf van M A N S F I E L D , in Middk-fcx, .met' ovefesving op zyn Neef B A V I D , Markgraaf
van Stormont, boven gemeld.
Van" deii tyd des nederleggens zyns Ampts, namen
'sLordfehaps Lichaamsvermogens hand over hand af; zyjie Zielsvermogens'bleeven, bykans tot het laatfte zyns leevèiis , onverminderd. Van de woelige tooneelen der W e jreld. Verwyderd , nam hy'egtcr deel in wat 'er op gebeurde., eii liet, zich bovenal gelegen liggen aan 't geen in
Trjdhfëfyk omging, en den Oorlog thans gereezen : hoogst
wraakte hy .den dood, . L O D E W Y K den XVI aangedaan.
Op den twee en twintigften van Maart des Jaars
MDCCXCIII overleed hy op zyn Landgoed te Keft
Wood, by Hampjlead,in het negen en tachtigfte jaar zyns
ouderdoras. ' Omtrent eene week vóór zynen dood verviel hy in eene zagte Bezefloosheid.
E v e n , eer dit
Jieiri. overkwam, raadpleegde Lord S T O R M O N T hem over
een Regtszaak, toen in 't Huis der Lords hangende, en
hy ffièrkte op, dat Lord M A N S F I E L D ' S denkbeelden nog
heldei* waren, en zyn geheugenis vast was. Herhaalde
keeren had hy belast, dat men geene middelen, welke
ook, zou aanwenden, om hem, als hy in een ftaat van be^zefloosheid viele, daar uit te doen bekomen, enkel om
een elendïg beftaan te rekken.
By zynen dood ging de tytel van Graaf van M A N S F I É L D , ïn Middkfex,
over op Lord S T O R M O N T , en Mevrouw S T O R M O N T werd Gravinne van M A N S F I E L D , in
Nottingham; en indien de Gravinne ftierf vóór haarert
Egtgenoot, moest haar oudfte Zoon ook Graaf van M A N S F I E L D worden, uit kragte van eene vroegere verheffing,
tn deh voorrang van zyn Vader hebben.
D e sü laatst overleedene Graaf werd ^volgens zyne uitdruklyke begeerte, zonder ftatie begraaven in de West'
minfler-KhxAy,
op den acht-en-twintigften van Maart,
fté"tlézeïfde 'Grafkelder waar zyne Egtgenootè beeraaven
lag, die in April des Jaars MDCCLXXXIV ftierf.- Zyn
Land'r-
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Landgoed te Ken Wood,Qn zyne Naalaatenfchap, op300,000
Ponden Sterling begroot, hadt h y , by Uiterften W i l l e ,
aan den tegcnwoordigen Graave gemaakt.
W y zullen het Leevensberigt van deezen Staatsman
befluiteii met eene niet onbelangryke vergelyking tus
fchen de Welfpreekenheid van Lord M A N S F I E L D en die
des Graaven van C H A T H A M , door Dr. N E W T O N , in leeven
Bisfchop van Bristol.
„ Ik hield altoos, fchryft h y ,
Lord M A N S F I E L D voor den besten en bekwaamften
p Spreeker, dien ik immer in het Parlement hoorde. Lord
, , C H A T H A M w a s , in de daad, een groot vernuft, en
bezat ongemeen groote vermogens, eene vaardige bevatting, eene vlotvloeijende uitfpraak, eene rykheid van
„ taal, eene welluidende ftem, een veelbeduidenden op**
„ flag van het oog, eene fpreekende houding, gepaard
„ met een gezagvoerend voorkomen; met één woord, hy
„ was een zo groot Aéreur als Redenaar, 't Geen vcr„ haald -wordt van den beroemden Redenaar P E K I C L E S ,
„ dat hy blixemde en donderde in zyne voordragt, on
„ Griekenland verbaasde, was in zeker opzigt op hem
„ toepasfelyk; en geduurende den tyd van zyn voorfpoe„ dig Staatsbewind, bezat hy den volitrektften en onbe„ paaldften invloed, welken misfchien immer eenig Staats„ lid had in het Huis der Gemeente. Met alle deeze
„ uitfteekende begaafdheden was hy niet zonder gebre„ ken. Zyne taal was zomtyds al te zinnebeeldig en
„ opgefchikt ; zyne aanfpraaken hingen zelden we] aan
„ een, maar waren menigvoud vol uitweidingen, enfpron„ gen van het een op het ander, zo dat men, fchoon
,, hier en daar getroffen door een edel denkbeeld en ge„ lukkige uitdrukking, zich het geheel verband' niet wel
„ kon herinneren, of 'er een geregeld verflag van geeven.
„ Met eene gemaakte zedigheid ,was hy gereed, om al te
„ veel zelfsvertronwen, en overheerlchends, te betoonen
„ in het twistredenen; zomtyds verviel hy tot de laagheid
„ van perfoonlyke aanvallen ; hy wilde eerst fpreeken;
„ om dus te kragtiger voor in te neemen;desgélyks wilde
„ hy het laatfte woord hebben, én, gelyk of ongelyk
„ krygende, behieldt hy fteeds, om zyne eigene uitdrukking te bezigen, een onbeteuterd gelaad.
Hy fprak
„ meer tot de driften dan tot het verftand, meer tot die
„ beneden de balie ftonden, en boven, den Throon, da»
tot de Leden van het Huis zelve; eh, wanneer dat
E 5
„ gej
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,, gedeelte der Toehqorderen niet tegenwoordig was.» ¥i<$
„ h y , en verloor veel van zyn gewigt en gezag,
„ Lord M A N S F I E L D bezat gelukkig meest alle dezelfde
volmaaktheden, met weinige van dezelfde gebreken
„ en misflagen, Zyne taal wa& natuurlyker en gemakr
„ lykèr; zyne aanfpraaken beftohden meer in eene aaneenfchakeling van redenen, zomtyds met gepaste afdeelingen, zo dat men hem gereedlyk kon uagaari, e$
, alles klaar van het begin tot Tiet einde bevatten. Het
, geen hy fprak, èi de wyze waarop hy het voordroeg,
,, was zediger, min aanmaatigend er» gezagvoerend. Nim?
„ mer' vernederde hy zich tot pprfoonlyke yitvaaringen,
„ en verfmaadde zelfs te antwoorden op aanmerkingen,
,„ die hem in perfoon betroffen ; in alles , bewaarde hy
„ zyne eigene deftigheid, en die van het Huis der fairs
„ H y vervoegde zich meer jot het' verftand dan tot de
„ driften; nimmer zogt hy de Voikstoejuiching zo zeef
als de Goedkeuring der verftandigften en besten; hy
„ begeerde niét u " b y bellorming of verrasfing té overweldigen; maar zogt alleen door kragt van redeti- en bewys.
te overtuigen. H y bezat altoos een onmiddelyk inzigt
„ i n . d e verdienften van elke zaak of verichilituk hem
„ voorgefteld; en, zelve dit klaar bevattende, kon hy hét
aan anderen ook duidelyk voordraagen. Oyerreéding
„ vloeide van zyne lippen; alle onbevooroordeelden liè„ ten zich door hem overhaalen; e n , veele jaaren. lang,
s
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„ voor iemand, wie; het ook mogt weezen."

AANMERKINGEN, OVER HET STAATKUNDIG CHARACT E R VAN SIR ROBERT WALPOLE, E N D E HERVORMING VAN HET PARLEMENT IN GROOTr
fiRITTANJE.

(Overgenomen uit de Memoirs $f the Kings of Greai-$ri~
tain of'the Heufe of Brunswic.Lunenkurg, by w. BELS-

HAM, i;p3.>

W

anneer w y eene juiste waardeéring zullen opmaaken
van. het Staatkundig Character van Sir R O B E R T
W A L $ O L J Ê , die, vóór meer dan twintig jaaren, het GrootÏÏritk

OTJtAÏKttNBIG CHARACTER VAN ROBERT WALPOLE. t%f

Brittvrmifthe Ryk beftuurde me* uhfteekendeu roem,«n.
bekwaamheid, zullen wy ruime ftoffe vinden, zo om
hem te pryzen, als onthem te laaken.
vStr WAtfiOLE uit het gunftigst gezigtpunt befchou,wende, warden wy gedrongen te erkennen, d a t , opder het Bewind van deezen Staatsdienaar, het Regt bdlyk - én- <srpartydig; werd .uitgeoefend* dat het-yoqrregt des
Monaarchs.; onveraiKlellyk bepaald bleef binnen de ttrikt.fle jJaalen van de. W e t ; , de Koophandel werd door
wyze Wetten: aangejnoedigd en uitgebreid, de Rykdom der Natie kreeg eenen fpcedigen aanwas j . de
Régten: en Vryhedeo des Volks bleeven ongeschonden
bewaard. .
•
Maar, indien wy het oog vestigen op de inwendige
Staatkunde zyns . Beftuürs, ontdekken w y , d a t , hoe
fchoon "t zelve ook mogt. weezen by het uitwendig
voorkomen!, hetzelve van binnen vctfw i s , door en
door beimet met dén doodlyken waas, yan Omkooping$
alle Volksdeugd, als mede de uitdooving, van alle vort
keu van Vaderlandsliefde.
O p " z'icfti van 'sVorften gunst te verzekerea, en geftreeld met de hoope om zyn Staatspost te behouden,
vondï hy zich gedrongen -> maatregels te neemen, ftrydig
met zyn eigen beter oordeel, en aanloopende tegep
d e ' waare belangen zyns Vaderlands. H y zag, dat het
beste of liever het éenig zekere middel., pm deeze fchadelyke maatregelen in
werk te ftellen, beftondt, ip
een belang in het Parlement te verwekken, afgefcheiden van net belang des Volks; door de laagfte en veragtlykfte kunftenaaryen van Staatkundige bedorvenheid,
verwierf en verzekerde hy eene Meerderheid van Stemmen in de beide Huizen. E n , naa de Invoering van
dit Steteel, "t welk 'tot ons m volle kragt is afgedaald , hebben de raadpleegingen des Parlements weinig
meer te beduiden gehad, dan het twisten van Partyen,
of 'de-r-niets betekenende gedaante van Vryheid.
Het Trarlement, het welk een onbezwalkten glans van
Wysheid, Braafheid en.Goedheid, moest ten toon fprei?
den,'zich vereenigende in eene lüisterryke Vergadering, kan dus, met de daad, vernederd-worden tot een
Hof, enkel zamengekoraen met oogmerk om de Koninglyke Bevelfcïmften op te tekenen. — .Het zyn, onder
den Invloed van dat Stelzel, de ernftige en welgewikte
en
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en gewoogene Raadgeevingen niet van de Wetgeevende
Magt, die de beweegingen der Uitvoerende regelen, maar
het is de grilligheid, de hoogmoed en de dwaasheid, van
de Uitvoerende M a g t , die maar al te dikwyJs- op den
W i l der Wetgeevende Magt invloed gehad, en dezelve
beftuurd, heeft.
•
:•
Het is eene erkende waarheid, eene waarheid in het
Parlement opgehaald
dat de Invloed der Kzoone
moet verminderd worden ; doch geene groote flappen
zyn 'er tot nog gedaan om die Vermindering te bewer
ken.
••
V
Eene - Hervorming der Vertegenwoordiging; eene Ver
kleining van de Staande Krygmagt; eene voortgaande
Aflosöng der Staütsfchulden ; eene volilaagehe AiTchaffing van alle nutlooze en overtollige Bedieningen; en Jaar
gelden, waar mede het Monfler, de Omkooping, zich
voedt; deeze Middelen zyn alleai gefchikt om de groote
taak van Nationaale Hervorming te bewerken.
En,
indien by de Maatfchappye, in- \ algemeen, die veerkragt
ontbreekt, welke dezelve, by tyds, opwekt en in ftaat
ftelt tot het aanvaarden van zodanige Middelen, als noo
dig zyn ter bereiking van dit einde, wat blyft 'er dan
meer over, dan, in diepe ftilte, en met de grootfte be
daardheid, af te wagten het Tydftip, waarop de. Volksvryheid uitloopt op eene volftrekte Monarchy; die, om
de woorden van een diepdenkend en beroemd Schryver te gebruiken, de waare Euthanafia (^een. zagte, nar
tuurlyke dood) van de Britfche Conffitutie uitmaakt.

H E T JAAR

MDCCXCIW

Le Terns eft- un grand Mailre*
SEBILLE.

D

e t y d , de vlugge tyd, heeft dan weder een Jaar
aan het einde gebragt: een Jaar, vol van aanraerr
kenswaardige voorvallen, vol van byzonderheden. Ta-,,
Burgers.' welk een aantal van verwisfelende tooneelen
heeft dit afgeloopene Jaar "aan ons vertoond, - en wie
weet, welke vertooningen dit begonnen Jaar aan onze
befchouwingen zal voordoen! te regt leert de tyd ons afles,
en zal ons nog oneindig meerder doen zien: dan , Gode
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gy dank! gylieden, myne Burgen! die nog met.my het
Frevë levenslicht aanfchouwt, gy zyt nog in alle deeze omftandigheden behouden gebleeven!
Hebben fommigen uwer, in het onherroepelyke Jaar,
uit den bittereh rampkelk moeten drinken, zyt getroost,
H y , de Almagtige, die flaat, kan ook heelen : H y
kan u op zoo veele verfchillende wyze geneezenden balfem in uwe pynelyke wonden gieten.
Het behaage u eene optelling te maaken van alle uwe
tegenfpoeden, door u in het verdweenen Jaar gefmaakt,
en die af te meeten tegen de onverdiende voordeden, die
y nog geniet, en gy zult u , ö Burgers! overtuigd vinden,
at 'er nog Milliöenen van Stervelingen oneindig beklaaefiswaardiger zyn dan gylieden, en dat gy de ondankaarfle der Stervelingen verdient genoemd te worden, indien gy u durft vermeeten , tegen de w y z e , en voor
ons onbegrypelyke,fchikkingen der Voorzienigheid,te morren. Denkt liever altoos, d a t , hoe ook de Waereldgolven uwe brooze kiel teisteren, dat het i s , de wyze,
,en voor ons onbegrypelyke, Wil van Hem, die alles ten
beste van Land en Folk fchikt, en dat H y o n s , ontwyfelbaar, in een voorfpoediger ftaat zal plaatfen, zoo
ras Hy het met zyrië wyze oogmerken, en ons geluk,
overeenkomilig oordeelt , want H y , de H e e r , de Eeuwige , de Oneindige, de Almagtige, die aan tyd nog
plaats verbonden i s , handelt altoos tén beste van zyne
ondermaanfche fchepfelen; en welke plannen, en ontwerpen, gy dus ook vormt, en fmeedt, de Heer befluurt
uwe en onze daaden, uwer en onzer lot: Koning en,
Slaaf ilaan onder zyn wys gebied; en neemt Hy hunnen
adem w e g , zy iïerven beiden. Zy keeren weder tot
ftof, en alle hunne voorneemens, vervvagtingen, uitzigteu
en plannen, verdwynen met hun als rook; ja zy worden
vergeeten.
Zoo was het (zoo ik my niet bedriege) 'met fommigen
van u , myne Landgenooten, in het verloopén Jaar gefield.
W i e weet, hoe veelen reeds in den donkeren grafkelder rusten, die weleer een aantal plannen fmeedden, om,
in dit begonnen Jaar, ware het mogelyk, ter uitvoer te
brengen! deezen, om zich groot en aanzienlyk op deeze
waereld te vertoonen,
geenen, om, ten koste zyner
Evennaasten, zynen wifen begeerte te voldoen,' daar anderen flegts hpn werk maaken, om enkel te eeten, té
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Weelde e a losbandige vrolylcheid,; tfoorte brengen." D a n ,
God. zag uit Zynen hoogen Hemel hunnfe overleggingen > H y nam hunne Ziele vap him Weg, e n z i e t zy
zyn niet meer!
Wel dan, myne waardige Burgers, betuigt uwe erkentenis aan den wyzen en goeden Beftuurder vai>/uw l o t ,
ylieden inzonderheid, die, in tiet verloopene Jaar, met
yneti zegen bedeeld werdt, den eenen "meet, den anderen minder: hebt gy. juist niet gedeeld i n d e fctóïteringen der groote waereld, die méér walgingen, dan genoegens , veroorzaaken; gy hebt mooglyk met de uwen een
volmaakte gezondheid genooten, fterkte van ligfraam, en
kragt van geest, ontvangen, o m , door naarftigeu arbeid,
Zoo veel te verdienen, om uw 'buisgezin van het nodige
te kunnen onderhouden, en vraagt dan eens aan een aantal Ryken, of zy indedaad wel gelukkiger zyn dah gylieden!
W e l dan, Burgers.' dankt H e m , wiens daaden altoos
énkele Wysheid zyn.
Laaten dan rampen u omgeeven, verzeld van zorg ea
fmarten! — Laat de boosheid voor eenen tydtriümpheeren,
de onnoozelheid verdrukt worden,, -Gods Vaderlyke pogen
zien alle deeze dingen; ter zyner tyd zal Hy dezelve
eene heilzaame uitkomst doen verkrygen: want God itrekt
ons allen tot een Vader, die ons leeven r e k t , e a ons
waare welzyn altoos beoogt.
Zoo vliegen de t y d , en onze Jaaren, als eene vlugge
fchaduw heenen, en zoo zagen wy dit nieuw begonnen
Jaar uit de asfche van het oude herbooren worden. D a n ,
fchoon wy tyd en jaaren weg zien vloejen, fchoon fleepende Eeuwen zelf vergaan, God, onzer aller Weldoender en Vader, blyft ons egter altoos by! '
Wordt nu myn hartelyke wensch als Christen, als
Burger, vervuld, zoo doe H y , de Almagtige, kan het
met ons waaragtig geluk beftaan, ons Vaderland in luister groeijen!
Dat by deeze Jaarverwrsfelmg alle rampen wegzirikèni
Vernieuwd geluk ons beftraale, en allen leed in Zegening verkeere!
Dat milde voorfpoed, Handel en
Scheepvaart, bloeje, en elk, in zyn vreedfaarn Huisgezin, alle ongeftoorde genoegens fmaakel
6 Bermhartig G o d , gy die irt* genade op alle uwe
fchep-
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j^épfeieh he'derziet,
befproei, kan het z y n , het
Jaar, dat thans herrees, met de beste uwer Zegeningen;
ontzeg ons onze bede n i e t ; verhoor ze vroeiï en fpadê
- — ,zoo juichen wy uwe weergadelooze goedheid dank*
baar.
Ron.

i Jan. 1795*
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* — tai—. T het kezen, volgens de fchoone taal van deö
X Wysften aller Koningen, Vemioeijinge dei
Vleeschs? het heeft, egter, zyne aangenaamheden, voordéeleh, en overgroote nuttigheid.
Met aandoeninge befchouwe ik u , ongelukkige Kin*
deren, die in uwe jonge jaaren verftookeh zyt gebleeven van het onderwys in deeze zoo nuttige vereischten
van 's menfchen leeven. Dan, dank zy dén eerften 'ftichter dier Schooien, waarin de jeugd, in deeze zoo overfchoóne Konst, kan onda'wezen worden; plaatfen, waar
het tedere hart bekwaam gemaakt wordt, om in der tyd
tot nut van 't Algemeen te ftrekken, otn anderen en zien
zeiven gelukkig te maaken,- en dus nuttige leden der
Menfchelyke Maatfchappy te worden. En is het eene
onweêerfpreeklyke Waarheid, dat het aandachtig kezen
Van nuttige wel uitgewerkte Gefchriften ons waarlyk
ivys kunnen maaken in duizehde byzondöheden; hoe is
het dan mooglyk, dat 'er fterveli»gea kunnen gevonden
worden, die in het geheel geerfe leeslust, hoe genaamd, bezitten! want hoe veeïeri worden'er gevonden,
die in hunnen gantfehen leeftyd niets van aanbelang ver 'richten, enkel eeten, drinken, nu en dan de Nieuwspapieren doorloopen, om dat dit eene daaglykfche gewoonte geworden i s , — - klaagen over dé langheid van
den tyd
zich zeiven tot een last zyn, en, als de
aangenaame morgenzon verfchynt, weder naar haaren
ondergang verlangen. —— Koomt hier, gy niets beduidende. Wezens, onderzoekt de fchriften;
hefteed uwen
korten tyd, die gy hier .op deeze aarde te leeven hebt,
tiuttig. ó ! Welk een voorraad, welk een Fcha't, van hee*lyke Werken, door verftandige vernuften voortgebragt,
s
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zyn 'er te vinden, die u uwe ledige uuren zullen, doen
fly ten; maar neen, gy beuzelt veel liever met de uwen
over niets beduidende onderwerpen, gispt 4e charaktersen gedraagingen van uwen naasten,. en zoo leeft men
voort, zonder nuttig te zyn voor anderen, of zich zeiven, daar het kezen van een welgefchreven Boek" zoo
aangenaam en voortreflyk is. Treed flegts met my in het
braave Huishoudelyk Gezin , daar ziet gy' den voorbeeldelyken Huisvader, by zyne braave Wederhelft, en lieve
Telgen, gezeten, en, heeft hy zyn kroost eenige uuren ver
gund, om zich in allerleye geoorlofde onfchuldige fpelen
te vermaaken, ja zelf met hun, in hunne kinderlyke vermaaken, gedeeld; thans flyt hy de overige uuren, om
voor hun iets nuttigs te kezen: met welk eene aandagt
luistert het gezin, als reeds gewoon zynde aan deeze loflyke verrigtingen des Vaders , daar zy zelf verlangen
naar het tyditip , om hunne nieuwsgierigheid voldaan te
zien, naardien het vaderlyke hart hun altoos de fchoonheid
der Deugd , en de affchuwlykheid der Ondeugd, door
het voorleezen van Voorbeelden, naar hunne vatbaarheid
gefchikt, tragt af te maaien, —— zoo vormt hy zyne
Kinderen tot nuttige leden,
zoo leert hy hen al ke
zende de fchoonheid en voortreflykheid van alle die verpligtingen, die wy aan God, onzen naasten, en ons zelven, verfchuldigd zyn: vennydende voor hun zorgvuldig
alle die Gefchriften die de Zeden bederven, en hun ver
keerde en verwarde begrippen zouden kunnen doen ver
krygen,
zoo doende, vormt gy uw Kroost, 6 Va
ders! tot waardige leden der famenleeving;
zoo doet
gy h u n , als 't ware, eene geneigdheid verkrygen, om hun
ne leeslust te voldoen.
Klaagt dan, ö Menfchen! nimmer over de langheid van
den t y d ; maar befteed denzelven heilzaam, en tot uw
meeste voordeel, tot het verkrygen van allerleye nuttige
Weetenfchappen.
Het is de Weetenfchap, waar door gy uzelven op aar
de verheft.
Het is de Weetenfchap, die ook bevorderlyk is tot het
doelwit van ons beftaan, als het middel ons door God gefchonken, om ons eens gelukkig te maaken.
Hoe groot en heerlyk is het een Mensch te z y n ; maar
nog grooter, om, door het onderzoeken, het oogmerk van
zyne beftemming vol eerbied naar te gaan.
Leest dc Werken van hun, die net Heelal befchouwen*
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*i*n*-«ö; z i e t ; hoe. de Schepper der, Natuur
Jp elk
gewrogt, wil lèereri liet doehvan uwe aanwezendbeid, ,
Leest de gefchriften dier Mannen,-die u den lïerneï
t n zyne Hémeliehe lichaaöïen vertoonen. Ziet, hos Zon-,
Maaa en Starrer*, die ons lichten, ftréelen, kt>estereir,
beurtljngs ons ten dienfte ftaan; hoe de fchorre dender»
Klateren; de bïikfems ichitteren, en, ons Gods magt'en
grootheid toonen, /
Leest en onderzoekt Waar toe: God H gefchapeiL heeft,
en.heerlyker gemaakt boven andere Wezens5 waaróm H y
u begaafd heeft met dénkingskragt, oordeel,, Wil, eh wys
beleid, en gy .zult zien» hoe gy, het pronkutuk van Gods
Vingeren, gefchapen zyt naar zyneh beelde, en looft
dien goeden Vader voor uw lot.
•
Eindelyk — - leest' het nimmer faalbaar Woord, van
G o d , dan zult g y met vreugde ontdekken, wat <vtwö
pligt van u e i s t h t e n poogt daar naar te leeven ——«•
aan zult gy waarè genoegens fmaakert —>— dan zult g#
gelukkig leeven —
dan zal uw fterven geen- fterven
zyn, maar een 'overgang naar uwen God. • J a , dus- t§
'hezen, én daar'naar té werken, zal wezendlyk bevordé*
ren het juiste doel van ons Beftaan,
VM
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der ée'n dak woonen met LOWSA, zonder de kragt haarer Be*
koorlykheden te gevoelen. Hy werd fmoorlyk.op haar verliefd; doch de Medevryers, die zyne Zielsvoogdesfe omringden, deeden hem wanhoopen om eenig voordeel te trekken
van .de. gelegenheden, die de onderlinge zamenwooning hem
gaven.
Inzonderheid fchroomde hy voor den Heer PARDELLE, een
Luitenant van de Gardes, dien Ky dagt dat by LOÜISA meer in^
gaugs vondt dan iemand haarer. veelvuldige Aanbiddèren. De
Heer PARDELLE zag, met de grootfte ongerustheid, de geftadige
gelegenheid, die de jonge ÖE VALMORIN. hadt, door in 't Huis
van den Heer D'AKTAIL te woonen, en hy vreesde dat de gereedheid om haar dag aan dag te fpreeken, en dat zelfs bet
gezag van haaren Vader en aangehuwde Moeder, LOÜISA in
jyne armen zou werpen,
LOUISA liet geene vooringenomenheid voor' DE WLMORIN blyJten; maar zy was niet zonder Coquéttery, en kon geen we
derftand bieden aan het verinaak van zich, ten zelfden tyde,
door veele Bewonderaaren gevleid te vinden. PARDELLE fcheen
nogthans de voorkeus te hebber.
PARDELLE egter oordeelde, dat hy zo veel te vreezen hadt
van de voordeelen die zyn Mededinger genoot, dat hy be«
floot Tiaar te fchaaken, vóór dat DE VALMORIN al te zeer haar
hart zou vermeesterd hebben. Hy nam hier toe zyne maatregelen; doch zo heimlyk niet, dat zy de ontdekking van DE
VALMORIN ontdooken, die middel vondt om zyn plan te verydèlën. Woede en wraaklust voeren in het hart van PARDELLE,
toen hy .ontdekte dat zyn Medevryer hem tegenwerkte; hy
deedt hem eene openlyke belediging aan, daagde hem uit, DE
VALMORIN aanvaardde de uitdaaging. .
De Vader van LOÜISA en zyne Egtgenoote, de Moeder van
DE VALMORIN , onderrigt van het voorgevallene, en van het
op handen zynde Tweegevegt tusfchen de Mededingers, namen
de noodige maatregelen om hunne ontmoeting te voorkomen.
Maar de Moeder bleef worftelen met de angstvalligfte ongerustheid wegens de veiligheid van haar Zoon. Zy voorzag,
dat, fchoon zy hem, voor dien tyd, beveiligd hadt voor het
onheil 't geen hy mogelyk in den mond zou geloopen heb
ben, zy hem niet altoos kon dekken voor de wraak eens
Medevryers. die verklaarde dat niets hem zou wederhouden
van aan te vallen op den Man, die eisch op LOUISA maakte.
D E VALMORIN'S Moeder hadt, intusfchen, niet naagelaaten
haar Zoon onder het oog te brengen, dat hy, zelfs dan wanneer zyne zaaken het gehengden hèt Voorwerp zyner Liefde
ce trouwen, met haar op geen Huwelyksgeluk kon hoepen;
dewyl haare uitfteekende fchoonheid tot een fteeds fpringenda
iron zou flrekken van jalouzy en kwelling, terwyl haare lustige
en violyke geftelteni» al te zeer fcheen 'over te hellen om aanmoe-
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moediging te geeven allen die zich door haare bekoorlykheden getroffen voelden.
D E VAIMORIN , van een yunrigert
en volhoudenéen aart, wilde geen oor leenen aan iets, 't
geen zyne Moeder in 't midden bragt om hem de verbintenis
net LOUISA te ontraaden. Zyne Liefdedrift groeide langs hoe
ilerker aan, en het ongeluk zyner Moeder nam in geiyke
ttaate toe.
Zy befloot, eindelyk , als zynde dit het éénig middel om
haaren Zoon te beveiligen voor de heülooze uitwerkzéls der
bekoorlykheden , welke hy dag aan dag met vermeerderende
deelneeming befchouwde, haare Stiefdogter over te haaien tot
liet aanvaarden des Kloosterleevens. Maar, by het eerfte ge.
waagen van zulk een ontwerp, zag zy, dat het LOUISA dermaate tegen den zin was, dat zy het noodig vondt, al haaren
invloed by haaren Man aan te wenden, om den wederzin zy.
ner Dogter te overwinnen. Zy hieldt hem, ten dien einde,
voor oogen, dat de rust en eer zyns Hujsgezins de opfluitiag
vorderden van LOUISA, wier fchoonheid, hoewel dezelve nog
de grootfte volkomenheid niet bereikte, hem reeds zo veel or*
rusts en kwellings gekost hadt; onrust en kwelling van welke
hy zich niet zou ontheven vinden, al ware zynê Dogtet getrouwd ; naardemaal 'er maar al te veel reden zich opdeed,
om te vrcezen, dat jalouzy van de zyde des Egtgenoots eener
20 bovenmaate beminneiyk Voorwerp het leeven vopr haar
zelve ongemaklyit, en ongelukkig voor anderen, zou maaken;
dat, indien hier uit eenig flegt gevolg magt voortyloeijeii, hy
het zibh zeiven nooit zou kunnen vergeeven, haar nret by tyds
geplaatst te hebben waar de invloed haarer bekoorlykheden
üiet langer de Gerustheid zyns leevens kon ftooren, of de Eet
zyner Familie bezwalken.
Het is waarfchynlyk, dat LOUISA , die van een drifcigen aart
bfykt geweest te zyn, en die mogelyk bewust was vaa de
kragt der Schoonheid,, in 't een of ander geval haare aange».
huwde Moeder beledigd hadtj dit,, gevoegd by de vrees voor
haaren Zoon , bewoog haar, om het aangevangen werk, hoe oaregtvaardig en wreed ook , door te zetten. — - Haar Man,
dien zy geheel beftuurde , hadt, in dit tweede Huwelyk, de
genegenheid, welke hy voorheen bezat voor de Kinderen
zyner eerfte Vrouwe, laaten verkoelen; hy hadt thans geea
wil dan den wil zyner Vrouwe , en geen oogen om te zien dait
zo als zy wilde dat hy zou zien.
Het gelukte haar, O'ANTAIL dermaate tegen zyne ortdfte Dogter voor in te neemen, dat, wanneer hj bemerkte, haaren wederzin tegen het Klooster door redenen niet ce kunnen verzetten , hy haar, op eene wyze die duidelyk toonde hoezeer het hem «rnst was, beduidde, dat zy, binnen een kort
.gezet tydsbeftek van eenige dagen*,.moest verkiaaren , gereed te
zyn om in een Klooster te gaan , mee oogmerk om Non te
F 2
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worden-; or* dat hy kaar zou doen zetlteain eéHttkrHub*», waat»
Vröuweri 'geplaatst- wërdes o » haar? dage» 'ht ttóèwdoenfef
TOOT gepleegde misdryven door te brengen
D * » bêidret-*
gtóg was/verfcbritfyk. 'LCKASA zag maar alne doidelyks'da*
2y moest' belMten net KownenkJeed aa& te" irefckeo , als «y.
ïfeftè *eelflimmerbeftemmJ»g wifèe aawyteen v zy- gaï diarosi
haare toeltemmirig, pm.in jjet Klooster van St. Claim, in de*
TauxfraurfMarteatt, te garftf.
2elterë Madame »u''PR&JNB werd gébruikt om dee*e zaak tasïchen'ltëar' en "haare Ouders te regele». Pater öAüsii»,- ee»
Priester; die getuigerï was van LOUISA'S wederzin » hét loc
't welk men haar drong te ondergaan, betuigde Madame rxj
FRESM: V, -Gy 'zult oorzaak zyn van het eeuwig ongelufc dee„ zer arme' jonge Dogter, stoor' haar te dwingen tót het aanvaarden van het Kloosterfeeven, van *t welk gy ziet dat
%
, zy een vollrfëkten afkeer fteeftl" •—-^-Madame DU PRESKBbeantwoordde dit met te zeggen; „ Het is beter dat zy het
„ verderf waagt in een Klooster', «ten dat zy , door in d&
,', Wereld te blyven , de oorzaak wordt van het verderf vatv
„ veele anderen, die door haare Schoonheid zich zouden laa„ ten vervoeren tot de fchriklykfte' wanbedryve»!
Het was allerblykbaarst, dat LOUISA ten Slachtoffer: ftrektè
vafl haars Stieftnoeders opvattingen, en van haaren baat, veroorzaakt door de uitfieekende volmaaktheden haarer Dogter, maar al te gefchikt öm nyd en boosaartigheid re verwekken by Vrouwen, zelfs naa dat de tyd verlóopen is , "Waatin
zy voor zich zelve eenigen prys ftellen op die uitwendige voordeden.
Mevrouw D'ANTAIL, niet te vrede met dus verre in haar ontwerp gedaagd te weezen , zogt zelfs de ónaangenaaishedendeezer airoosduurende opfluiring nier te verïagte», door de
Verligttngenwelke ruimte van 'te kunnen beöaan toebrengen. Zy wilde voor de Intrede niet meer geeven dan zeshonderd Livres ; de Nonnen weigerden haar te ontvangen, als
zy niet meerder bragt. Te deezer gelegenheid fchreef de ongelukkige LOUISA aan Madame DU FRESNE; wederom tusfchen
baar en haare Ouderen als Middelaarfter dienende: „ I k weet,
„ Madame ! dat zeshonderd Livres: genoeg zyH voor de
„ zodanigen , die alle de pligteh van het Kloosterleeven,
„ waarin zy rreeden, kunnen volbrengen; maar dewyl het my
„ nimmer mogelyk zal weezen dit te doen, en de Nonnen
reeds zien dat ik hooit zal kunnen volbrengen wat hier in
», 't algemeen gedaan' wordt, weigeren zy my aar* t« neemen,
„ in.
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j, indien ik; geen grower' Som breng. : tk verzoek ü der»
», halveii, Madam1 da* gy by myn Vader tusfchen beiden treed,
i, hem fiaeeku eenig medelyden .te hebbeaaet. zyn Kind, en
„ voor my het gevorderde Geld beiaale." F».. ,v Naa een lange aanzoek werd dit <t©egeftaan ; de Vader betaalde de Sora
die men geë*sc,ht bad.
JVOUISA• .die nu geen redmiddel zag, nam den Sluier aan,
en, naa Jat haar Proefiyd veröreeken was, deed z y , daar ds
medogenlpoze gefteitenis haarer Vervolgeren dezelfde bleef,
de Kloostergelofte met een moed, die haare verheverie ziel beVainasde; .doch met een hart nog verbonden aan de Wereld.
Maar, welk eene hefluitaeemmg zy ook uitwendig betoond j
en -welke moeite haare Stiefmoeder, en die het met haar
hielden, ook genomen hadt, om deezen ltap als een vrywitügen<~iHf> te doen voorkomen , LOUISA hadt middel -gevonden
om haaren afkeer daar van op eene wettige wyze bekend te
maaken. Eer' zy de Gelofte deed-, hadt zy eene Verklaaring
tiaar tegen opgefteld , welke zy overleverde aan Pater FAVIER. J
iiiegtvader en Overften van het Klooster; en, onmiddelyk naa
de volvoering dier plegtigheid, hadt zy die.Tegenverklaring,
naar eisch, herhaald, en aan denzelfden. Pater gegeeven.
Bykans vier jaaren fleet LOUISA een droefgeestig leeven, vol
wederzin, in het Klooster, zonder eenige pooging aan te wen*
den om 2ich te ontdaan va* eene * verbintenis waartoe mea
bjaar 'gedwongen hadt. In dien tusfchentyd was haare Zustetf
HENRIETTA getrouwd' aan den Heer MCOLAAS LE VACHER , en
'in het Huwelyksverdrag hadr, haar Vader haar zyn eenige £rfgenaarae genoemd.
Gierigheid was de hoofdtrek !n het Character van den Heer
ta VAeHS*. Hy aagvmet een jaLoursen wantrouwend oog, het
tangrbeijerai vermogen;,; dat,3yne Jiehnwdmoeder over zyfleo
Schoonvader, kreeg. ;• Zy^hid een eigen Zoon, ten wiens voórdeele LE VACHEBT geüaóicte dat zy haaren Egtgenoot beroofde; het eea en ander heianlyk'by haare Vrienden wegmaakend e , om h a ten baasen en naars Zoons behoeve te bewaaren,
alles ten nadeete^van zyne Dogter HENRIETTA. De waarheid
zyner ^gemaakte gisfingen nader onderzoekende, ontdekte hy,
dat dtte Stkkken Gemaakt Zilverwerk^eene aanzienlyke Som
bedraagende, zeker verdonkerd waren. Hy oordeelde het, derhalven, boog tyd, een einde te maafeen aan bedryven, zo nadeelig voor zyn belang : ten dien einde deedt hy beklag ia
regten; met vertoog, "dat dè Vader zyner Vrouwe zyn gezigt
verlooren , en eene zo groote verzwakking in zyn verftand
hadt, dat hy niet langer in ftaat was zyne eigene zaaken waar
te neemen; die gevolglyk geheel in de war zouden loopen,
indien het beftuür daarvan niet in andere handen gefteld
wierd. —— Hy verkreeg hierop eene Ordonnantie hoedanig
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hy verlangde; doch niet lang was hy die meester geweest, of
de Heer D'ANTAIL vondt middel"om dezelve te doen herroe
pen. — — L E VACHER , die zyn Vader hoogst vergramd vondt
over dit bedryf, durfde zich tegen de Herroeping niet aankan
ten ; doch, ichoon de oude Heer weder meester was om zyne
zaaken te beftuuren, werd de aanflag van LE VACHER niet vergeeten; hy betuigde plegtig, dien nimmer te zullen vergeeven.
Zyne Vrouw blies dit vuur des blaakenden misnoegens aan, en
'er ontftond welhaast tweedragt en onverzoenlyken baat tusfchen
de beide Familien.
Terwyl op het ruimer tooneel deeze zaaken voorvielen ,
vondt LOUISA haaren opgeflooten ftaat hoe langs hoe oadraaglyker; de hooploosheid om verandering van leevensftand te
bekomen bragt een fchok toe aan haare gjefteltenisfe; zy hadt
geen heerfcbappy genoeg over haaren geest, om eénig genoe
gen in het gezclfchap der Nonnen te leeren fmaaken, en da
Kloosterpligten kou zy niet waarneemen: de eenige vertroos
ting in dit verdriet was, dat zy zomtyds fprak met den Heer
COUSTURIER , een Raadsheer, die, eene Nigt in het Klooster be
zoekende, LOUISA gezien hadt, en, getroffen dóór haare uicfteekende fchoonheid , welke het Kloostergewaad niet kon verdon
keren , hadt hy kennis met haar gemaakt. Dikmaals fprak hy
met LOUISA voor de traliën ; zy verhaalde hem de wreede ver
volging , welke zy hadt moeten lyden , door den haat haart
Stiefmoeders; den wederzin, met welken zy haaren tyd in het
Klooster fleet, en de voorzorg, welke zy genomen hadt ,
om eene Verklaaring te doen tegen, de Geloften , welke zy
gedwongen hadt afgelegd.
COUSTURIER vertroostte haar,
door haar haope te verfchaffen , dac deeze Tegenverklaan'ng
haar het middel ter hand zou kunnen ftellen om haare-Vryheid te herkrygea; hy raadde haar, dezelfde koelheid te blyven
betoonen omtrent de pligten des Kloostetleevens, denzelfdea
afkeer van de verkeering met de Nonnen te laaten blyken ;
kortom, geene daad te verrigten, die men zou kunnen duiden
als eene bekragdging van de haar afgedwongene Verbintenisfe;
ten flot haar zeggende, dat, indien zy, met deeze behoedzaam
heden , geduldig haar tyd afwagtte, de dag zon aawbree»
ken , op welken zy verlost zou worden van de Klooster- ke
tenen.
(Het Vervolg en Slot in een eerstkomend Stukje.)
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e Dtraas verheft zich boven zynen Natuurgenoot, en
waant uit veel edeler ftof gevormd te zyn dan andere
D
rcenfchen. Wie zich verhovaardigt op wetenfchappen , op
wys-
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wysheid, of op kundigheden , die is waarlyk niet wys, maar
dwaas.
Alle zyne wetenfchappen, al zyn veritand,
verliezen, door zyne hovaardigheid, op eenmaal,juist dat geen,
wat het fchooue uitmaakt in wetenfchappen en verftand. ——
Onze eerlle vordering in verfland is, dat wy leeren , hoe weinig wy wceten; als wy zo ver komen, dan worden wy nede*
rig, en niet opgeblazen. —— Nog dwazer is het, zich te
verheffen op rykdommen, op eetampten, op hooge geboorte.
•
Zetten ons de rykdommen eenigen luister by ? voorwaar
niets. Men kan met de grootfte fchatten een ondeugend
ïnensch, een fchelm. wezen. Behalven dat, het zyn gene
duurzame goederen. Hoe fchielyk verdwynen vaalt de grootfte
rykdommen niet? Zy nemen dikwyls arendsvleugelen, en vliegen veel fchielyker van ons af, dan zy tot ons kwamen vliegen. —
Mogelyk zyn het de eerampten, welke ons ver
boven onzen medemensch doen uitblinken. •
• Dan , hoe
glibberig is het pad , dat naar eer en aanzien leid; en hoe
hooger men klimt, hoe men des te gevaarlyker ftaat. • •
Maar zal men den Man niet eeren , wiens Voorouders zul*
ke groote Mannen waten, die de hoogfte waardigheden bezaten , en zelve groote daden verrigtten ?
Dan, wat luister zal het my byzetten, van voorname Ouderen voortgefprooten te zyn, wier daden by de late Nakomelingfchap nog geroemd worden, wanneer ik zelve laag en lafhartig ben? Zal ik
de groote daden myner Voorouderen niet ras bezwalken kunnen
door eene menigte eigen wandaden? — - Daarenboven worden wy niet alle uit eenen bloede geboorenV
Wat is
Adel ?. niets anders dan eene ydele verSeeldiiig.
Het
bloed van een Man van Adel is geep ander bloed, dan dat van
een geringen en veragten bedelaar.
Komen wy niet
allen naakt ter wereld? —— En ftappen wy niet allen op dezelfde wyze weer uit dezelve? Naakt keeren wy weder tot
onzer aller moeder, uit welke wy zyn voortgekomen ,• en wat
eer wat aanzien is 'er in eene akelige Graffpelonk! By de intrede in de wereld zyn wy allen gelyk; het een mensch komt
daar niet anders in, dan het ander; En wanneer men het toneel der wereld verlaten heeft, zie daar dan beerscht 'er eene
volmaakte gelykheid.
In het graf houd alle onderfcheid
op.
Te vergeefsch zou men het been van eenen Prins
of Koning poogén te onderkennen van dat eens bedelaars. ——
De fchedel, welke te vooren met eene Koninglyke Kroon ge»
dekt wierd, is in het graf een veragtelyk doodshoofd. ——
Het lichaam, dat voorheen met purper pronkte, verandert
even zo wel in flofj als dat van een veragten bedelaar, die
flegts met een party oude vodden zyne naaktheid dekte. ——•
Hy, die te vooren op het zagifte zwanendons rustte, rust hier
even zó wel in het ftof der aarde, als hy die op een hand vol
firoo nederlag,
. Hier, in het verblyf der afgeftorvenen,
heerschc
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heerscht overaPeene volmaakte gelykheid.
• Wy zyn tran»*
by de intrede in de wereld, en wanneer wy daar weer uit
verhuizen, allen aan: eikanderen gelyk , en geen enkel mensch
word-'er op dit wyde wereldrond gevonden, welke irj deza
gevallen iets boven zynen naasten vooruit heeft.
Het is den mensch al veel eigen, te morren in den (iaat,.waarin
de Voorzienigheid hem g^fteld heeft.- -Hy, die onafhankelyk
leeft, vit vaak op hen, welke een^g bellier in handen hebbéaf
en zy, welke van anderen afhangen, klagen over onderdrukking*
Wie is de lydzame man., welke sich-wyslyk weet te fchikken
naar de beftelling *der Voorzienigheid, in welke hy geplaatst
is geworden? Het is de wyze, de voorzigtigej man alleen dia
zo handelt, en hy alleen is de gelukkige.
Welke is de vaste grond, waarop de vrede, de rust èn he*
welvaren, eener Maatfchappy onwankelbaar ^gebouwd word? Is
het niet de Rechtvaardigheid? —— Het geluk van ieder Ingezet
ten is veilig , wanneer het befchermd word door de Recht»
vaardigheid. Hoe gelukkig zyn de Ingezetenen van zulke Landen, alwaar de beftuurders het recht tot den eenigen rigtfnoer
hunner daden houden! Rechtvaardigheid verhoogt een Land.
Dan, waac het Recht ftruikelt op deftraten, daar leeft geen
inensch in veiligheid. De boosdoeners vermenigvuldigen, ter»
wyl de deugdzamen, die in verdrukking leven, verminderen,
en, naar mate het regt vertreden word, neigt het gemeenebest
des te fchielyker naar zynen ondergang.
Gelukkig zulk eert Land, gelukkig die Maatfchappy , ia
wier midden vele goedwilligen gevonden worden.' Indien het
over 't algemeen in een^remeenébest 'de heerfchende lust en
begeerte der leden en ingezetenen is', eikanderen goedwilligheid te bewyzen, daar woont de vrede, daar is alles in rust,
daar bloeit de welvaard, daar deelt men algemeen in het geluk van zo een Land.
Wanneer de Fortuin den mensch het meest aanlacht, dan gebeurt het niet zelden, dat ze ons den rug toekeert, en fèhielyk
verlaat. Laat u dan niet misleiden. ó Stervelingen! Iaat a
dan niet misleiden, door hare verlokkende aanlachingen , noch
verheft uwe harte niet, om dat gy zoms boven anderen uitblinkt
en verheven Zyt. Hebt gy niet de Grooten zien wankelen, erf
de Vorften van hunne throonen zien buitelen, wanneer zy fche*
nen voor eeuwig op dezelve gevestigd te zyn ? —— Zy, die
kort geleden nog de aanbidding van hun volk warén, zyn
heden vaak de 'verachting geworden , en verliezen , met al
hunne eer en waardigheden , het dierbaar(le dat zy 'bezitten,
hun eigen leven! Zy, die heden op den Konmglyken Throorr
veel Majefteic en heerlykheid vertoonen, verliezen morgen dik*
wils op het fchavot fchandelyk hun leven!
C. v. p .
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e Heer S U L L I V A N , uit wiens aangeduid Boek wy te
meerraaalen ons Mengelwerk opgecierd hebben, breidt
zyne Belpiegeling uit over den Godsdienst, ook den
Geopenbaarden,' en betoont zich alleszins een waar enyverig Vriend der Openbaaring , beweert de Wysheid en
Zuiverheid van het Mozaïsch Stelzel, hy gevoelt en erkent de Zwaarigheden, die de Letterlykc Verklaaring van
!sMenfchen Vat drukken, en helt, met veele geagteÜAmten Schryyers, over tot het omhelzen eener Zinnebeeldige
Uitlegging. Hy vindt reden te over, de Zede- en Godsdienstleer der Grkken en Remeinen naagegaan hebbende,
om de noodzaaklykheid eener Godlyke Openbaaring-te
beweeren, terwyl hy in 't breede ftil ftaat op de dwaasheid en onmenschlievenheid der poogingen om de Stervelingen te berooven van het heil, -'t welk de Christlyke
Godsdienst aanbrengt.
Ten aanziene van deezen Godsdienst geeft By de volgende Gedagten o p , 'welke wy hier óverneemen. ——
De Christlyke Godsdienst, of die van het Euangelie, is
("het woord Natuur in den zin meest toepaslyk op het onderwerp genomen,) de waare oorfpronglyke Godsdienst der
Natuure. Onze Zaligmaaker kwam, gelyk hy zelve verklaart, niet om de Wét en de Propheeten te verbreeken;
maar om dezelve te volmaaken, om de gebreklykheden
der Rede aan te vullen, niet om de oorJpronglyke zuivere gevoelens , welke G O D wilde dat het redemagtig
Schepzel zou koesteren, te veranderen.
„ De CJïristlyke Godsdienst, uit dk oogpunt befchouwd,
is dezelfde, welke dezelve was onder de dagen der Oude
W e t , dezelfcle vóór dat de Wet gegeeven werd, en dezelf'
MENG. 1705. N O . 3.
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zelfde toen, en nu, en dat dezelve zal weezen naa tien
duizend jaaren, indien de wereld zo lang ftaat.
„ Zodanig een Natuurlyke Godsdienst k a n , van derf
Gcopehbaardeni, alleen verfchillen in de wyze van mededeeling en bekendmaaking. De een is de inwendige,
de ander de uitwendige, Openbaaring van denzelfden onverandeiiyken Wil,van een Weezen, dat, door alle eeuwen- heen, oneindig wys en goed is. 'Er k a n , derhalven r,geen ftrydigheid tüslchen deeze beiden plaats hebben. Zulks is door veelen der uitfteekendftè Godgeleerden toegeftemd. O fi fic omnia dixisfent!
„ Maar, ten opzigte van deezen zuiveren en natuurlyken Godsdienst, mag men met volkomene gerustheid
verzekeren, dat 'er nooit eene E e u w , of Volk, op den
aardbodem was, in of>onder 't welk dezelve ooit ten vollen beleefd werd. De Godsdienst vóór de invoering deS
Christendoms, en zelfs tegenwoordig, in anders niet onverlichte Landen,vertoont, op eene onbetwistbaare w y z e ,
de zwakheid des menschlyken verftands; zelfs tot het
bygeloovig en fchriklyk uiterfte, om het leeven der
Menfchen aan de bloeddorftige eer hunner Godheden op
te offeren.
Hier wenschte ik dë pen te mogen nederleggen; maar de waarheid perst my de belydenis af
van eene nog misdaadiger wreedheid, by een misleiden:
tak van dien eigenften Christlyken Godsdienst, welks zaak
ik beweer. Der Menfchen Lichaamen te verbranden, en
hunne Zielen ter eeuwige rampzaligheid over te geeven,
heeft men, op de vérdraaidfte w y z e , als een pligt afgeleid uit het Woord van Genade en Vrede; Zich dit
bedryf als een r ë g t , als een voorregt, des Priesterdoins,
aangemaatigd. —— Antwoord m y , gy ,bevoorregte Moor-^
denaars van het Heilig Officie, is het geen waarheid,
dat gy uwe elendige Slachtoffers omhangt met een San
Benito, of een Kleed befchilderd met Duivelen en Vlammen; ten einde het bedroogen Volk daar uit beiluite,
dat zy, die door u ten vuure gedoemd worden, daarop
onmiddelyk, en met regt, ter Helle vaaren ?
Zeg
my.* is het geen waarheid, dat gy pp het fchavot, in
goeden ernst, van den met den dood vvorftelenden Lyder
affcheid neemt met het fchriklyk Vaarwel: Jam animam tuam tradimus Diabolo!"
Dan, laaten wy onzen Schryver bepaalder hooren over het
Onftaatkundige en Onregtvaardige der Onverdraagzaamheid.
„ 'Er zyn geweest, 'er zyn nog, en zullen 'er altoos,weezen,
ver-
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verfehillende en tegen elkander over ftaande Gevoelens over den Godsdienst, over dat ftuk, 't welk van het
hoogfte aanbelang is voor ieder Mensch. En de Voorftanders van elke Party wenden v o o r b e e n voldingend bewys
op hunne zyde te hebben. Zelfs onder de geleerdften, en
de zuiverften van harten, zien w y , dat noch kennis, nuch
deugd, eene volkomene beveiliging tegen dwaaling oplevert. Godsdienst, in de daad, kan niet meer' Nationaal
zyn dan het Verftandlyk Vermogen, of de Ihfpraak van
't Geweeten. Eenige Waarheden, dit gaat vast,'mogen
Nationaal, doch andere moeten Algemeent, weezen.- Want
G O D beftemde den waaren Godsdienst nimmer oiarvorm
en kleur te geeven aan eenige by rondere Gemeenfchap-'
p e n ; hy plaatfte dien in het middenpunt des Heelais,
tot een Licht van Eenjgheid, door de aitoeféning van algemeene Goedwilligheid.
,*Deverdervende;Geest van het Fanatismus verlaat gelukkig deeze aarde. De zodanigen beginnen tebloozen, dieeei>
tyds,.geen yver zo hevig hadden als die der VerVölgingi
Z y beginnen nu te bezeïïeii, dat Verdraagzaamheid *geen
doodzonde is —— geen zamenlpanning tegen G O D en
de l a t u u r . Men leert de taal verftaan-van den H. B E R N A R D U S , Fides fuadenda
non imperandu. Maar zoudt
gy. hebben kunnen, vveronderftellen, dat de verliezen, die
het Menschdom geleden heeft, zints de eerfte bloedige
tooneelen door de' -Hebreeuwen aangerigt, tot de trouwloozemenfchenflagtingen op St. Bartholomew, en 'mlerlandi,
binnen de paaien van het Jooden- en Christendom alleen \
zo ver men uit de Gefchiedenis heeft kunnen opmaaken,
ten minften dertig Millioenén Menfchen bedraagt? —
Zoudt gy als mogelyk hebben kunnen begrypen, dat, na*
den St. Bartholomew Moord, een Gedenkpenning geflaai
en werd met het:Gplchrift: Pietas amavit
Jufitiam?
)at men een Befluit,-in de maand July des Jaars M D L X I I ,
vastftelde, ,, 't welk verlof gaf, om de Hugenooten, waar
„ men ze vondt, te dooden; en dat dit Befluit alle Zon„ dagen van de Predikftoelen in elke Parochie zou worden
,, afgeleezen?" Of, 't geen nog verfoeilyker klinkt, dat
Paus G R E G O R I U S D E X I I I , wegens het vermoorden van
tusfchen de zeventig en honderd duizend zyner Med'emenfehen op den St. Bartholnmeus nagt, een ftaatlyketi
ommegang na de St. Pieters Kerk deedt, en eene Schildery van dit Moordtöönee! in het:Vaticaan plaatfte, met
dit Opfchrift: Pontifex Gollegii necemprobat?
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„ Algemeene Beginzels in Befpiegeling toe te ftaan, en
in Fraktyk te rug te trekken, is voor een redelyk denkend mensch de flegtfte Redeneerkunst. Onverdraagzaamheid, die voorgeeft te redeneeren, is erger dan Geestdryvery, die vervolgt door. aandrift. — - P I E T E R , J A N
en PAULus zyn Menfchen, Gy en Ik zyn Menfchen;
zo is de Jood, en zo ook de Mahomethaan.^ Zo wel,
derhalven, m o o g t gy de Rede aan den Mensch toekennen , en hem voor een gek houden , om dat hy redeneert , als den Man met fchande brandmerken, d i e
voor zichzelven in den Godsdienst oordeelt. De ongejymdheid l o o p t , in de daad, t e zeer in \ ooge, en nog-,
thans maaken zich bykans alle Christenen daar aan
fchuldig. W y yveren allen om fchande te hegten aan
•die verlchillend van ons denken ; en dus overheerscht
vooroordeel o n s beginzel.
„ Van alle kanten worden onze ooren doof gefchreeuwd
door het geroep van Godloosheid. In Afia is de Christen
ongödsdienftig; in Europa de Mufulman; in Londen de
Papist; in Rome de Calvinist "; ja bykans ieder Straat
heeft eene byzondere heiligheid, öf althans een voorwend»
zei daar van. Hoe komt dit ? Is de geheele Wereld ongödsdienftig? o f is 'er geen zulk eene zaak als Ongodsdienftigheid ? Ik vrees dat dit onderling vérwyt weinig
beter is dan een Hekelfchrift op Zelfstoejuiching; en,
fchoon de Wonderfpreuk niet in allen deele juist z y , durf
ik het waagen te gelooven, dat zy, die de beste Wetten
bezitten, dikwyls dezelve meest noodig hebben.
„' De voorïpraak van het weezenlyk Christendom heeft
niets te fehaften met de Leerftellingen van L U T H E R , C A L V Y N , of B E L A R M Y N , of met eenig ander Stelzel-, 't w e l k
waarfehynlyk een inmengzel heeft van menschlyke zwakheid. Het is zyne zaak, de Waarheid, gelyk dezelve in
het Ettangelie voorkomt, te verdedigen. Menschlyke kennis^ weet h y , moet, als de menschlyke natuur, op zekere
wyze, en naar zekeren regel, gezuiverd worden. Wanneer de Wereld in kennis vordert, wint de Rede altoos
yeld op de Verbeelding; het Verftand wordt meer beoefend; minder voorwerpen komen 'er voor, die nieuw zyn
of verbaazen ;. de menfchen zetten zich om de .ooriprongen der dingen op te fpeuren, en zy verbeteren en befchaaven elkander.
Dus maaken w y , in deeze Eeuwe,
dank zy den Schenker van alle goede gaven! een begin
om onze voorgaande verzuimen te verbeteren. De Weetgierigheid van den Zedefchryver gaat gepaard met imaak
cn

OVER DEN CHRISTLYKEN GODSDIENST.

85

en vernuft, en zyne nafpeuringen ltrekken om den voort
gang van der menfchen Zeden te ontvouwen, en de ge
schiedenis der Maatfchappy op te helderen.
,, De Godsdienftige Vastftelling van eenig Land^ voor
zo verre die bepaald is door menschlyke W e t t e n , en
ten aanziene van uitwendige gebruiken en wereldlyke voor
deden, is zo zeer aan verandering onderhevig, als eeni
ge Burgerlyke Vastftellingen, welke zy ook mogen wee
zen. Zo verre was L O C K E van te denken dat ],de Kerk
met den Staat ondereen gemengd was, dat hy de eerfte
volkomen onderfcheiden van den laatften hieldt.
De
grenspaalen aan belde zyden, •fchryft.hy,' zyn bepaald en
onverplaatsbaar. En hy mengt hemel en aarde te zamen,
en tragt de wydstverfchillendfie en tegenoverge/leld/le din
gen byeen te voegen, die twei Sociëteiten,welke in derzelver
oorfprong, bedoeling, werkzaamheid, en in alles, volkomen
cnderfckeiden en verfchillende zyn, poogt te ver eenigen.
„ Wat betreft 't geen men Benaamingen van Gods
dienst heet, is derhalven, indien men een ieder over
zyn eigen Godsdienst laat oordeelen, geen zulk een ding
als Godsdienst dat verkeerd i s ; maar, indien een ieder
over eens anders Godsdienst oordeelt, wordt 'er geen
zulk een ding als Godsdienst gevonden dat regt is; en
by gevolge heeft al de wereld gelyk, of al de wereldongelyk. Geen mensch, of eenig lichaam van menfchen*
kan, derhalven, onder eenig voorwendzel, Welk het ook
moge weezen, zich de magt aanmaatigen, om het beftuur op zich te neemen, of het geloof, de gedagten,
de reden, van anderen te dwingen, zonder dat hy
dwaaslyk en godloos zich de magt van GOD aanmaatigt. De Godsdienst, als een regelmaat des Geloofs, vol
gens welke wy in een ander leeven zalig of verdoemd
zullen worden, moet het uitfluitend byzonder belang van
Ieder, hoofd voor hoofd, weezen; in dit ftuk heeft.ieder
Mensch een onbetwistbaar regt om zyn eige Rede te
volgen, en allen gezag gegrond op de Rede van eenen
ander te verwerpen.
Z y , derhalven, die ons de
verdoemenis aankundigen als het gevolg van dwaaling
in 't Geloove, en zy, die ons willen dwingen om onze
onfterflyke Zielen te waagen op hun oordeel, die geen
belang in de zaak hebben, ftrydig met ons eigen oor
deel, daar wy 'er zo oneindig veel belangs in nebben,
zyn de vloekwaardigfte van alle Dwingelanden.
„ Het Menschdom heeft, zelfs in de Christen Kerk,,
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meer dan duizend jaaren ïapg gezugt onder de heillooze
"Verbintenis tusfchen Burgerlyke eri Kerklyke Magt.
Door dit Verbond voor de Lichaamen en Zielen der Menfchen, moet de Ziel eerst verflaafd, en dan het Lichaam
aan -den wereldlyken Arm overgeleverd,' worden, en met
deszeïft werkend beginzel de fpringveer van alle deugden" en -bekwaamheden in ketenen geklonken.
Deeze
zamengevosgde Dwinglandy kan men door den dood
zelve rttet 'ontvlugten. Derzelver magt ftrekt zich bovenal in Pauslyke Landen uit tot het Ryk der Duisternisfe.
D e eleadige Sterveling, die hier nipt gehoorzaamd hadt aan
haare Voorfchriften, die niet ten grave gaat gekleed in het
San' Benito haarer Inquifitie, in zyn hand het Paspoort
der Abfólutie draagenoe, wordt overgegóeven aan de handlangers der Hierarchy in de andere Wereld, en de tugtiging der Eeuwige Straffe.
„ Maar zelfs hier, in Engeland, moet, myns bedunkens,
het tegenwoordig méngzel van Godsdienst met Staatkunde, onze Godsdienst Tests en Parlementsch Godsdienst, eenigzins belaehlyk voorkomen aan lieden, dié dezelve kunnen
béfchouwen zonder de vooringenomenheid van gebruik en
gewoonte. —— Is het, by voorbeeld, geen zeldzaam begrip, dat, indien "een S O L O N of socRATEs'in 't leeven
herveezen*, en onder ons kwamen, de eerfte voor geen Burgtplaats Zitting zou kunnen hebben, of de laatlte het Ampt
van Vrederegter bekleeden; dat E P A M I N O N D A S geen Ruiterbende als Bevelhebber zou kunnen aanvoeren, of
T H E M I S T O C L E S een Capiteinsplaats verkrygen, voor en
aleer zy zich de Negen-en-dertig Artykclen eigen gemaakt,
en den Sacramnts Eed afgelegd, hadden?"
7
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ene Vrouw van 55 Jaaren werd in ons Ziekenhuis
gebragt, met eerie geheele Verlamming van het rechter Been.. Zy was volftrekt buiten ftaat, om de Dye zo
wel als den Voet het minst te kunnen bewegen.
Het
Been was .tevens ruim drie duimen korter, dan het gezonde, yskoud, en zó mager dat het meer dan de helft dunner vvas,. daa het. flinker. Zy klaagde tevens over pynen
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!n het ganfche deel, vooral ter hoogte van den Trochan
ter, alwaar zy zelfs by een fterker aanraaking pyn ge
voelde.
De Trochanter was op zyne behoorlyke plaats en na
tuurlyke ligging. Men kon dus aan geene Ontwrichting
denken. Ook kon men de Dye in alle richtingen doen
draaijen. Uiterlyk was 'er aan het gewricht noch- roodheid
noch zwelling te befpeuren; en de Lyderes bevondt zich
voor 't overige taamlyk gezond, en had geene Koorts.
Omtrent den oorfprong en de aanleiding dezer ongefteldheid was zy niet in ftaat eenig ander bericht te geeveri, dan dat zy zich reeds ro Maanden lang in dien toeftand bevondt, dat het ongemak met hevige pynen in de
Dye begonnen was, die zich nederwaarts door het ganfche
been verfpreidden, dat deze pynen, zedert eenigen tyd,
zachter waren, en zich vooral tot het Heupgewricht be
paalden.
Ik had het geluk, deze Vrouw, van dit zo hevig en in
geworteld gebrek , door het afbranden van 5 Katoene
Proppen, op de wyze van den beroemden P O U T E A U , en
het aanleggen van nog vier Spaanfche Vliegpleisters,, in
den tyd van 17. weeken, zo volmaakt te geneezen, dat 'er
naauwlyks eenige blyk van het ongemak overig bleef. De
Brandproppenliet ik beurtlings, gewöohlyk na eene tüsfchenpoozing van 10 tot 18 dagen, en altoos op die plaatfen,
aanzetten, waar de pyn alsdan het hevigfte was. Altoos
verdween de pyn op die plaats, waar men de branding
gedaan had, binnen den tyd van 8 tot .18 dagen. "Zodat
men voor de volgende Brandprop eene andere plaats kon
uitkiezen.
Na op deze wyze vyf Proppen, alle op meerder of
minder afftancl van- den Trochanter, aangezet te hebben,
was de pyn uit de Dye ten eenemaal verdWeenen; doch het
Been bleef op verfcheiden plaatfen nog pynlyk, echter vry
minder dan de Dye geweest was. Op deze plaatfen wer
dén heurtlmgs vier Spaanfche Vliegpleisters gelegd, en een
tyd lang open gehouden, Dit alles gefchiedde onder een
iteeds toeneemende beterfchap, tot dat 'er eindelyk geen
pynlyke plaatfen meer gevonden werden , en het gebruik
v a n ' h e t geheele Been wederom volkomen herfteld was.
Uiterlyk had ik, geduurende de ganfche behandeling, het
geheele Been met een mengfel van den Spirit. Sal. Amnion*
& TinSl. Cantharid. fterk doen inwryven.
O P eene gelyke wyze eenas ik een jong Heer van a i
G 4
J "
;

a a
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Jaaren, die eëne foortgelyke verlamming-aan de Hakef
Dye had, doch zonder vermagering. De tweede Brandprop nam reeds" alle pynen weg, en herftelde 't gebruik
van het deel. Kort daarna kreeg hy z\vaare pynen in alle
de Leden, die naar een Rheumatismus vagus geleeken>
en allengs, door 't gebruik van 't Spiesglas, de Dulcamara
en de Guajac. genezen weiden.
Ik zoude nog een paar andere gevallen kunnen mededeelen, indien zy niet met de voorgaande geheel overeen
kwamen. Niettemin heb ik dit middel, in foortgelyke gevallen, ook wel zonder voordeel gebezigd. Naar myn in*
zien, kan men 'er flegts eenig nut'van „verwagten in zodanige Verlammingen, die uft het-nederzetten van eene
prikkelende ftofre ontftaan, of die van pynen in hetaangedaane deel;, en wel voornaamlyk omtrent het Heupgewricht , verzeld worden.
Dergelyke gevallen, waarin het deel verkort is, vindt men
fomtyds by de Waarneemers,onder den naam eener Luxatio
fpontdnea, of Ontwrichting zonder uiterlyke oorzaak , befchrevcn. Maar 'er is geen zweem van eenige Ontwrichting te ontdekken, en de oorzaak der verkorting ligt enkel in, de fpieren , die het Lid optrekken, en- door dqZiekteftof,- welke 'er op werkt, even gelyk de Sternomastoïdeus by het Caput Objlipum tot verkorting en opkrimping geprikkeld worden. Deze _ Ziekteftof is wel
meerendeels van een rheumatieken of jichtigen aart; doch
ik heb ook in twee kinderen een fooitgelyk geval aangetroffen, waar ik alle reden had, om ze van eene Kropzeerige oorzaak af te leiden.
Myne Brandproppen Iaat dk, naar het Voorfchrift van
P O U T E A U , van katoen of plukfel vervaardigen. Zy zyn
omtrent | duim. dik, en even zo lang. Om ze door het
aanblaazen niet af te doen vallen, laat ik ze van onder
met een fmal itroqkj'e hechtpleister op de. huid vasthechten. Wanneer men de Prop geheel tot asch laat branden,
gaat de werking van het vuur niet dieper, dan door de
huid tot ih het Celleweeffe}. . De brandkorst fcheidt zich
gewoonlyk zeer traag af, gelyk ook de huidzweer, daar
door te "weeg gebragt, zeer langzaam geneest. Voor 't
overige fchynt het aanwenden van dit middel zo pynlyk
niet te zyn, als men naar den ukerlyken fchyn vermoeden zoude.
NA
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(Volgens den Heer

DE BUFFON.)

Over de Onweersvogelen die den bynaam van Puffin draagcn*

H

et onderfcheidend kenmerk der Omveersvogelen, in
dit wydftrekkend Vogelgeilacht met den naam van
Puffins beftempeld, beftaat daar in, dat de Bek aan de
benedenkaak, zo wel als aan de bovenkaak, nederwaards
krom is omgeboogen. Een maakzel, zo het fchynt, niet
voordeelig voor deeze Vogels, die, in het gebruiken van
deezen Bek tot het aangrypen van den prooi, weinig kragts
of fteunzels vindt op dit wegwykend deel der benedenkaak. Voor het overige zyn de twee Neusgaten doorboord als kleine kookers, gelyk by alle Onweersvogelen;
ook zyn de Pooten desgélyks met een fpoor gewapend,
en de houding des' lichaams dezelfde.
De gemeenst bekendlte is de Puffinus Anglorum, by
hun Man's, Puffin, ofPuffin of the Isle of Man, geheeten.
De geheele lengte van deeze Puffin is vyftien duimen;
de Borst en Buik zyn w i t ; een gryze tint is over het
Bovenlyf verfpreid, vry helder op den K o p , doch donkerder en graauwer wordende op den R u g ; dit graauwe
verandert in geheel zwart op de Vleugelen en den Staart,
zodanig nogthans, dat elke pluim, door een helderder
kleur, zich omzoomd vertoont.
Deeze Puffins behooren tot onze Zeeën, en fchynen
hunne Verzamelplaats te hebben op de Sorlings Eilanden;
doch meer byzonder op een Eilandje, of rots, aan den
Zuidlykften hoek van het Eiland Man; door de Engelfchen the Calf of Man geheeten. Daar komen de Puffins in groote menigte met het Voorjaar, en maaken eenen aanvang met de Konynen te beoorlogen, die de eenige bewoonders van dit Eilandje z y n ; deeze dryven 'zy
uit hunne holen, om in dezelve te* nestelen. Zy leggen
twee Eieren, waar van, zo men wil, 'er altoos één onvrugtbaar is; doch de Heer W I L L U G H B Y verzekert Heilig, dat zy niet meer dan één Ei voortbrengen. Zo ras
het Jong uit den dop gekomen i s , verlaat de Moeder
het nest 's morgens vroeg; om 'er niet dan 's avonds weG 5
der
1
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der te keeren; den nagt befteedt zy om het Jong te voeden, door, by tusfchenpoozingen, van den Visch, over
dag in Zee gevangen, daar aan méde te deelen. Dit
voedzel, half in de maag verteerd, verandert in eene foort
van Olie, welke zy het Jong in den bek werpt.
—
Dit voedzel maakt de Jongen zeer vet, en het is om dien
tyd, dat eenige Jaagers zich na dit Eilandje begeevenj
waar zy een groote en zeer gemaklyke jagt op deeze Jongen maaken. Doch dit Wild moet men, .om het eetbaar
te doen worden, inzouten, tot maatiging van den flegten
fmaak, door het overtollig vet veroorzaakt, — - W I L L U G H B Y , van wien wy de opgegeevene b.yzonderheden
ontleenden, voegt 'er b y , dat, daar deeze Puffin-jaagers
de beftendige gewoonte hebben om elk dier Vogelen één
Poot af te fnyden, om te gemaklyker het getal der gevangenen te tellen, het Volk op het Eiland Man zich üit
dien hoofde verzekerd houdt, dat zy /met één Poot geboor en worden (*).
K L E I N wil, dat de naam van Puffin, of Pup in, ontleend
is van het Gefchreeuw, 't welk deeze Vogel maakt. H y
merkt op dat de Puffins hun tyd van gaan en komen hebben: 't welk altoos het geval moet weezen van Vogelen,
die zich bykans nooit aan Land begeeven, dan uit noodzaaklykheid om 'er te nestelen, en voorts altoos op, Zee
zwerven, nu na den eenen dan na den anderen oord;
fteeds benden van voorttrekkende kleine Visfchen, of de
verzamelingen van Vischkuit, waar mede zy zich voeden, volgende.
Voor het overige, fchoon de Waarneemingen, welke wy
dus verre mededeelden,.gedaan zyn in de Noordzee, blykt
het nogthans, dat deeze foort van Puffin niet geheel gehegt is aan de lugtftreek onzer Noord-poole; maar gevonden wordt in alle Zeeën: want men kan doezen Puffin
herkennen in den Waterfcheerder (Shear watery van Jamaica, van B R O W N ( f ) ; als mede in de Artennh van
• A L D R O V A N D U S : weshalven hy aHe, de oorden van den
Oceaan even zeer fchynt te bezoeken, en zelfs gevonden
te worden in de Mifïdellandfche Zee, tot in de Adriatifche
Go\f, en op de Eilanden Tremiti, voorheen de Diomedes
Eilanden geheeten. Alles, wat A L D R O V A N D U S vermeldt,
zo wegens de gedaante als de natuurlyke eigènïchappen
van
( * ) WILLUGHBY, Ornithol. p. 252.
( t ) White-faced Shear water. BROWN Jamaic. p. 482.
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van zyne Artenna, past op den Puffin dien wy thans befchryven (*). H y verzekert, dat het gefchreeuw deezer
Vogelen een zo zeer overeenkomend' geluid' heeft met het
huilen Van een eerstgebooren Kind, dat de Menfchen
daarin misnomen worden ( f ) ; eindlyk' gelooft hy daarin
te herkennen de Vogelen van Diomedes ( | ) , in de oud-,
heid beroemd door eene treffende F a b e l : het waren de
Grieken, die, met hun dapper Opperhoofd, door den haat
der Goden vervolgd, op deeze Eilanden zich hërfehaapert
vonden in Vogelen, die, nog iets menschlyks, en een ge*
heugenis huns ouden Vaderlands, overgehouden he]»bena&<
na den oever kwamen, wanneer de Grieken zich daa»
ontfcheepten, en, door klaagende tooöen aan te heffen, hu»
leed fchecnen te willen uitdrukken. Deeze Fabelleer, wet»
ker vercierielen al te zeer gewraakt zyn door koele geest e n , doch die voor gevoelige harten zo veel bevalligs ti\
leevens in de natuur verfpreidt, fchynt, in de daad, gegrond op een ftuk der Natuurlyke Historie, én uitgedagt
om rede te geeven van den klaagtoon, dien deeze Vogels doen hooren.
De ligt gryze Puffin van het Eiland } Saint Kilda*
Deeze Puffin, op het Eiland Saint Kilda, onder den
naam van Fulmar, bekend, dunkt Mé dat moet gehoudenwor(*)

Zie ALDROVANDÜS de Ave Diomeded. Avi, Tom.

III.

p.

( f ) ALDROVANDUS verhaalt, dat een Hertog van Urbinja,
uit vermaak zich op .een dier Eilanden te llaap^) gelegd hebbende, dagt den geheelen nagt zich omringd "ifè"vinden door
kleine fchreiende Kinderen, en dat hy dit denkbeeld niet korr
afleggèn, ëer dat men pp den volgenden dag hem deeze huilders vertoonde ; niet in lujeren gewonden, maar mét vedere»
bedekt.
(I) OVIDIUS zingt, van deeze Diomedes Vogelen- gewaagende:
Si volucrum qute fit dubiarum forma requiris
Ut non eygnorum, fic albis proxima cygnis.

't Geen .niet al te wel op den Petrel past; doch ayn hier de
Dicht- en Fabelkunst te zeer vermengd, om te verwagten, daé
men 'er juist de natuur zou aantreffen. —— Wy merken hierby nog op, dat de Heer LINKUEUS geen gelukkig gebruik maakt
van zyne Geleerdheid, als hy den naam van Diontedt* geeft
aan den Albatros; naardemaal die groote Vogel, zich niet dan
in Zuidlyie en Qosterfche Zeeën bevindende, noodwendig onbekend moest weezen aan de Grieken, en, by gevolg, met
^eene mogelykheid hun Diomedes Vogel kon weezen.
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worden voor eene foort zeer na grenzende aan de even
befchreevene Puffin; alleen daarin onderfcheiden, dat de
Fulmar ligt grys is boven op 't lyf, daar de andere
een donker graauwe kleur heeft.
,, De Fulmar, leert ons Dr. M A R T I N , voedt zich op
„ den rug zittende van leevende Walvisfchen: zyn fpoor
„ dient hem om zich vast te houden, en als te ankeren,
,, op die glibbergladde huid; zonder dit behulp zou hy
gevaar loopen om 'er van afgefmeeten te worden door
„ den wind, altoos geweldig in deeze ftormagtige ftree„ ken
Elders merkt hy op, ,, dat, wanneer men
„ een jongen Fulmar in 't nest wil grypen, of zelfs
„ maar aanraaken, deeze terftond een menigte Olie uit
„ den bek lpuwt in 't aangezigt van deezen aanran„ der ( t ) . "
De Bruine Puffin. Deeze Vogel wordt door E D W A R D S
befchreeven onder den naam van the great black Peteril,
of de groote zwarte Onweersvogel (X). Hy merkt nogthans o p , dat de eenpaarige kleur van zyne Pluimadie
meer een zwartagtig bruin dan volftrekt zwart- is. In
grootte vergelykt hy deezen Vogel by een Raave, en
befehryft het maakzel van den Bek zeer wel, als het
kenmerk draagende van de Puffins, onder welke hy hem
ook rangfchikt. „ De Neusgaten, fchryft h y , fchynen
„ verlengd te weezen in twee vereenigde kookers, die
„ voortkomen uit het voorde gedeelte van den Kop, en
4, zich omtrent tot op een derde gedeelte van de iangte
„ des Beks uitftrekken: de einden van welken Bek bei„ den benedenwaards haakswyze omgekromd z y n : ze
'gelykett twee daar aan toegevoegde ftukken."
. E D W A R D S geeft deeze. Vogelfoort op als natuurlyk eigen
aan de Zeeën omftreeks de Kaap der Goede Hoope; doch
dit'is eene enkele gisfing, die misfchien geen genoegzaamen grond heeft.
1

(*) Pbjage a Saint Kilia. Iinprimé a Londre en x6$8,, p. 55.
/(.t) M A R T I N , by EDWARDS Preface de la III partie des Gtattures p. 4.
11 Puffinus in toto corptre fusco nigricans, redtriciius concoloribus... Puffinus Capitis Bona Spei. Le Puffin du Cap de
Bonne Efperance. BRIJSON, Ornitkol. Vol. 'VI. p. 1 3 7 .
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WAARNEEMINGEN IN DE ZONDERLINGE ROTZEN VAN"
ADERSBACH.
(Overgenomen uit het Journal Litteraire de Berlin.')

„
„
„
„
„
ai

"Vliet lang geleden onderhielden wy onze Leezers met
JLN S U L L I V A N ' S gedagten over de Wording der Ber,gca Q*y, voor de zodanigen, die hier in fmaak vonden,
zal het geen wy thans overneemen over de Kotzen van
Adersbach, uit het gemelde Berlynjïhc Maandfchrift,
geen onaangenaam toevoegzel weezen."

*

*

De Kotzen van Adersbach zyn gelegen in Boheeme ten
Zuiden van de Stad Adersbach (van welke zy den naam
ontleenen), toebehoorende aan de Familie,des Graaven
V A N K O L O W R A T H , niet verre van Trautenau,
aan den
voet van h e t Gebergte, genaamd het Rèifengeberge, of
Reuzengebergte, naby de grenzen van Silefie.
Dit bosch van Bergen, om het zo eens te noemen,
ontdekt men op een grooten afftand. Een Heirleger van
Reuzen, in ïlagordening gefchaatd, op een zeer wyd uitgeftrekte vlakte, is de beeldtenis, welke zich zo natuurlyk aan het oog opdoet, dat de aanfchouwer, op
het eerfte gezigt, zodanig' getroffen wordt, dat, zyns oordeels, dc geheele keten Bergen, van welke 't zelve den
boord uitmaakt, hiervan den naam van het Reuzengc*
btrgte mogt ontleend hebben. 'Er is egter reden, om te
gelooven, dat deeze Benaaming reeds beftond, vóór dat
de Rotzen van Adersbach het vertoon opleverden, 't
welk tegenwoordig de aandagt der Reizigeren trekt.
Hoe digter men deeze Rotzen nadert, en Hoe meer
men derzelver weezenlyke hoogte bemerkt, hoe meer
men ontdekt, dat de gegroepte klompen ontelbaar zyn.
Elk deezer hoogten ftaat op zich zelve, gelyk een
roote ftaak van 100, 150, ja van aoo voeten hoogte,
leest alle zyn ze kegelvormig, en ftaan doorgaans zo
naby elkander, dat een Man bezwaarlyk 'er konne doordringen. Op deeze wyze beflaan zy eene uitgeftrektheid
van drie Duitfihe Mylen in den omtrek, en vormen een
doolC ) Zie 0»s Mengelwerk des Jaars 1794. bl. 453.
%
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doolhof, onuitkomelyk voor iemand die het waagde zonder gids daar in te treeden.
De zelfstandigheid van deeze Rotzen is een glasagtige zandfteen, zeer zagt, en bykans wryfbaar als ze
met water doortrokken is. Het is een zeer onvolmaakte
foort van Filtereerfteen.
Deeze Rotzen trekken zeer
fterk de vogtigheid des Dampkrings, a a n ; Regen zwelgen zy in, de Daauw en Avonddampen worden 'er door
ingedronken ; en wanneer men den fteen naderhand in
de Zon warmt,ngypelr het water uit alle deelen, e n , als
het afloopt, neemt het met zich deeltjes van- de zelfftandigheid des Rotsfteens. Van hier de fungerende paden, die zich kronkelen rondsom de op zichzëlven ftaande
klompen, voor 't meerendeel beflaagen door een ftroom,
welks water zeer helder i s , dewyï het van een Filtereerfteen druipt; en het zand, 't welk 'er mede gevoerd wordt, onmiddelyk zinkt in de gedaante van grof
korrelig zand. Op zommige plaatzen. ziet men het water
voortkomen van den yoet der Kegels, en men kan de
zandftrooken, daar. door afgevoerd; zeer wel onderfcheiden. Wanneer deeze kleine Fonteinen zich openen beneden het wateipas. des ftrooms, is het uitwerkzel nog
onderfcheidener en treffender.
Het is zeer waarfchynlyk, dat deeze Rotsftaalien voorheen het binnenfte van een Berg uitmaakten, welke de
Regens en Waterftroomen afgefpoeld ^hebben. De Rots
werd bloot en open gelegd aan de vereènigde werking vart
Water en D a m p , en hier door is het weefzel zagt en
fponsagtig geworden. Het Water doet onophoudelyk het
zand, van de toppen losgemaakt, na beneden fpoelen.
Hieruit ontftaat eene ophooging in de tusfehenpaden,
die alle tien jaaren zeer merkbaar is. Wanneer het W a ter niet rechtftandig nedervalt van den top der Kegels,
maar over een hellend vlak voortvloeit, laat het zo veel
bezinkzel naa,. dat het opgehoopte zand ter halver hoogte
van een Mans been komt.
Het Water heeft eenige van deeze Rotskegels aan derzelver grondftuk aangetast, op zulk eene wyze, dat de
geheele zwaare Stofklomp als in evenwigt rust op een
fmal, grondftuk. Deeze'Kegels vertoonen nog deontwyfelbaare fpooren van een algemeenen oorfprong. Alle de
laagen loopen evenwydig met elkander, en met den h&
rizon.
,
Wanneer men dieper in deezen Doolhof intreedt, doen
zich
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zich de; wiidfte vertooningen voor j en men ziet de allerfchilderagtigfte overblyfzels van het geweld der W a terftroomen, die boomen en rotzen gedompeld hebben in
de diepten welke dezelve verzwolgen.
• De Kotzen van Adersbach vertoonen volkomen eeri geraamte van een Berg; Ver in dezelve voorttrekkende,
köiiit men in dat gedeelte van 't Gebergte, Vwelk nog
bedekt is met aarde, £n vercierd met Geboomte, welks
afneeming onmerkbaar
Dit is h e t , 't welk de
zonderlingheid .van. het:,fchouwfpel, hier geopend, volmaakt;, op .denzelfdèn grond ziet men alle de opeenvolende. ftastden, .welke een Berg doorgaat in het allengsens toeneemend verval.
JhX.deeze diepe Grot,.zonder dak of verwelfzei, is de
lugtsgefteldheid eenpaarig, en ondergaat geene verande-.
ring. Des Zomers voelt men 'er de aangenaatnfte koelte,
en de koude van den Winter wordt men 'er naauwlyks
gewaar.
De geftadige afneeming van de toppen der Kegelen in
aanmerking neemende, en de daar aan geëvenredigde ver^
hooging van de tusfchenvakken, welke dezelve van een
fcheiden, twyfel ik niet, of een duizend jaaren laater zal
dit Adersbachfche Gebergte in eene vlakte hervormd zyn,
en enkel een heuvel vertoonen met eene zagt afloopende
helling; in hoogte het midden haaiende tusfchen den top
der Kegels en den bodem der paden uit welken zy uitfteeken. In de daad, de landen rondsom deeze Rotzen
zyn niet zandig. Op een kleinen afftand vindt men zeer
groene velden en fchoone weidlanden. De uitwerking
van het Water kan, derhal ven, geen andere zyn dan die
ik heb aangeweezen: naurdemaal de verplaatzing van zand
alleen van boven na beneden plaats heeft, en niet van binnen na buiten.
Hoe belaugryk zou het weezen, eene Tydrekenkundige
Gefchiedenis van deeze langzaam voortgaande werkingen
<ler Natuure te bezitten! De onkundige Gidfen, nogthans,
denken dat zy alles gedaan hebben tot ónderrigting der
nieuwsgierige Bezigteren, als zy hunne verbeelding vermaaken door de gelykenisfen van gedaanten, welke deeze
Rotzen aanbieden. Deeze is een oud M a n ; geene een
Monnik; een derde een Doodshoofd. Voor niet' onderweezen lieden is in het Heelal niets belangryk dan de
Mensch, Deeze aanmerking wordt ten vollen- geltaafd
door de Leidslieden in dit Gebergte. De Rotsklompen,
die
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die op liet eerfte gezigt treffen, de belangrykfte voorvak
len in de Natuur, ichynen voor bun van geene.betekenis,
als zy dezelve niet kunnen verbinden- met de eene of:
andere Gefchiedenis., waarin de Mensch als' de Hoofde
bedryver voorkomt. Hier zyn de ruïnen van eene voorheen bloeiende Stad ; daar is een-gedrogdyk groot, wild
beest, verfteend op het oogenblik dat het een jong Meisje
wilde verfcheuren; van die hoogte wierp zich'een Ongelukkig Prins in de diepte neder, enz. enz.
Aan den kant van deezé ontzettende en reusagtige Groep
is'eene Echo, welke opmerking verdiemv Dezelve herhaalt tot zeven iyllaben drie «keeren, zonder de klanken
tc verwarren. Het hoofdmiddelpunt is op een kleinen
afftand van de zydën eens grooten Kegels, die het voornaame focus van de wedergekaatfte klanken uitmaakt.
Woorden, met eene zeer zagte ftem üitgefproökeri, worden op den vereischten afftand onderfcheiden herhaald*;
maar, een weinig fchreden voor- of agterwaards gaande,
komen de zwaarfte fchreeuwen niet te rug. W y namen
de proef met woorden, meer en min fterk uitgefprooken,
en met pfftoolfchoten.
De Natuur heeft zonderlinge verfcheidenheden, zelfs
in de minst zamengeftelde verfchynzelen. De Echo is,
onbetwistbaar, een van de eenvoudigfte; nogthans, om
niet te gewaagen van de verfcheidenheden der Echos ten
opzigte van het getal der iyllaben welke zy herhaalen,
de grooter of minder klaarheid der klankvorming, en de
langer of korter tyden in welke d e . klanken wederkeeren —— ontdekten wy verder in alle deeze, welke wy
met de ftem in deeze Bergen namen, eene byzondere buiging, welke zy mededeelden aan de herhaalde klanken.
Ik heb zedert, door verdere Waarneemingen, de aanmerking bewaarheid gevonden , dat geen Écho een klank,
juist zo als dezelve uitgefprooken i s , te rug kaatst. De
Écho van Adersbach is vlug, leevendig, en overvloedig
in buigingen: de .rede hier van i s , dat de wederkaatzende zyden der Rotzen ontbloot zyn van aarde en gewasfen. —— De Echo van Kinast hervormt den flag van een
Piftool in een langzaam gehuil, afgebrooken door uitbarftingen en geftuite toonen; de wederkaatzing wordt ten
deele veroorzaakt door kaale rotzen, ten deele door bosfchen.
'Maar niets evepaart de treurtoonige en zagte
klagten van de Echo van Zobtauberg, welke vodrtkomt
van een digt en afgelegen bosch. De luidrugtige uit-
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harftingen van de woeligfte vrolykheid worden daar dooi
hervormd in een zagten klaagtoon. Het kwam my des
gélyks te vooren, dat de Gidfen, door eene foort van
zedelyk inftinct, de Echo aanfpraken in den toon, welke
overeenkwam met het character, 't welk zy daarin ont
dekt hadden.

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG VAN HET EILAND CORSICA.

„ T "let Eiland Corfica, aan veelvuldigen Lotwisfel van
» JLJL Heerfchappy onderhevig, trekt, in de Staatsöm„ wentelingen van den tegenwoordigen t y d , dewyl 't
„ zelve daar in zo zeer deelt, veeier aandagt, in zo verre
„ die door nader by zynde Voorwerpen niet wordt afge„ trokken. W y oordeelden het daarom niet ongepast, aan
,, een Gefchiedkundig Verflag deezes Eilands, waarin de
„.oorlogende Mogenheden zo veel belangs Hellen, in
„ ons 'Mengelwerk eene plaats in te ruimen."
•
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Het Eiland Corfica, door ét Franfchen Corfe geheeten,
is in de Middellandfche Zee gelegen, tegen over de Kust
van Genua, tusichen de 8 en io Gr. Oosterlengte, en
41 en 43 Gr. Noorderbreedte. Ten Zuiden is het afge
scheiden van het Eiland Sardinië, door de Straat van
Bonifacio; ten Oosten heeft het de Toscaanfche Zee; ten
Noorden de Golf van Genua; en ten Westen de Mid
delland fche Zee, tegen over de Kusten van Frankryk en
Spanje, 't Zelve ligt omtrent 170 Mylen ten Oosten van
Toulon; 100 ten Zuiden van Genua, en 80 ten Zuidwes
ten van Livorno. Van het Noorden tot het Zuiden haalt
het 150 Mylen in de Lengte, en de Breedte is tusfchen
de 40 en 50 Mylen. Den omtrek begroot men op 322
Mylen; doch eene naauwkeurige meeting van de Kust,
die veele Baaijen en Voorgebergten heeft, zou 500 My
len bedraagen.
De oude Grieken gaven aan dit Eiland, den Naam van
Callista, eh naderhand dien van Cyrnus; by de Romei
nen was het bekend onder de tegenwoordige Benaaming.
Corftfia. werd eerst, bewoond door eene Volkplanting
der Phcnictërs, vervolgens door de Phoceërs, de Etruscen en de Carthaginenfers. De Romeinen werden daar:
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op Bezitters, en vestigden 'er twee Volkplantingen
Naa den Val des Romeinfchen R y k s , viel Corfica agtereenvolgend onder de Beheering der Gothen, der Griekfche
Keizeren, der Lgmbarden en Sar aceenen; men wil dat de
laatstgemelden 'er den Tytel van Koningryk aan gegeeven hebben ( f ) .
In de achtfte Eeuw werd Corfica vermeesterd door
C A R E L M A R T E L , d i e , zonder den Tytel van Koning,
met de daad Souverain van Frankryk was. Door dit vermaard Opperhoofd werd dit Eiland ten gefchenké gegee*
ven aan den Heiligen Stoel; die, in vervolg van tyd, de
Opperheerfchappy aan de Pifaners overdroeg, welke hun
ontwrongen werd door hunne ontzaglyke Mededingers, de
Genueefen. De laatstgemelden behandelden de Corfieaancit
met zulk eene maate van Dwinglandy, dat die Eilanders
tè meermaalen tot een Gpftand getergd werden; doch, by
marfgel van eenen bekwaamen Aanvoerder, onmiddelyk
weder te onder gebragt.
- H E N D R I K D E I I , Koning van Frankryk,
bygeftaan
door S O L Y M A N , den toenmaaligen Turkfchen Keizer, viel
in dit Eiland, en vond byftand in de misnoegde Corficaanen. De Franfchen en Turken waren in 't eerst zo
gelukkig, dat zy een groot gedeelte van het Eiland vermeesterden. Maar het moedbetoon van A N D R E A S D O R I A ?
den Gcnueefchen Bevelhebber, kragtdaadig onderfteund
door Keizer C A R E L D E N V , belette de geheele vermeestering; en de Oorlog eindigde met een Verdrag, 't geen
zeer eerlyke Voorwaarden voor de Corficaanen bedong.
Het fcheen, egter, onmogelyk, dat dit handeldryvend
Gemeenebest ooit dagt, om de Eilanders, aan 't zelve onderworpen, te beheerfchen volgens de regelen van W y s heid, Goedertierenheid en Gemaatigdheid. Herhaalde knevelaaryen veroorzaakten herhaalde, maar vrugtlooze, O p ftanden. De Genueefen, verbitterd over 't geen zy geleden
hadden van een verfchriklyk Oproer, zo alszy het noemden,
(*) Corfica was de plaats der Balliagfchappe voor de Romiinfcke Hovelingen, die in der Keizeren on gunst vielen. SENECA werd derwaards gebannen door CLAUDIUI , wegens zyne
ongeoorlofde gemeenfchap met JULIA AGRIPKHA ; hief ïchreeif
hy zyn Werlt de Confolatione.
(f) Het Wapen deezes Eilands, waatfchynlyk van hun affamnjeude, is nog een Moorenkop.
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f|erl, deeden de Corficaanen, langen tyd, zonder paal of
jperk te kennen, al de geftrengheid van willekeurige
magt gevoelen.—— Veelen der Corficaanen' werden,
ter oorzaake vaanzeer geringe misdryven, tot. de ftraf
der Galeien verweezen; de uitfteekendfte Famil jen. van
de Voorregtén des Adeldoms beroofd; men verbbodt den
Irtboorelingen aflèn buitenlandfchen handel, niets rnogt
*er uitgevoerd worden dan na Qenua waar zjr zich'genoodzaakt vonden hunne Waaren ybor eenen zeer kagen
prys te verkoopep: met één woord? de Gouverneurs,
doorgaans lieden'berooid van middelen, kenden geen
paaien in betoon van trotsheid, gierigheid en afperfing»
Langen tyd verfmaad, verdrukt en uitgemergeld»
deedt een gering Voorval, in den Taare MDCCXXÏX»
de Corficaanen anderwerf opftaan. Deeze Opftand werd
Veroorzaakt door één enkele Paolo, een ftukje, gelds »
omtrent vyf ftuivers van onze munt waardig: eene pude
arme Vrouw was onmagtig deeze Paolo te betaalen. aan' den
Qenueefichen Schattingheffer, die daarop haare goederen
aanfloeg; de beweegenis, over deeze daad van wreedheid
pntftaan, was het teken tot eenen algemeenen Opftand.
3Öe Corficaanen liepen te wapen, bemagtigden de Hoofdilad des Eilands, en koozen Krygsöpperhoofden.
De Genueefien, onmagtig om hun alleen te onder te
x
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ftand van Keizer C A R E L D E N V I ; waarop de Corficaanen
andermaal genooddwangd werden om een zoen te treffen
met hunne Dwingelanden; nogthans op voorwaarde, dat
de Keizer waarborg zou weezen voor het Verdrag, 't welk
In den Jaare MDCCXXXIII getekend werd.
Van zeer korten duur was dit ftaaken der Vyandlykheden: het Verdrag werd in het volgend Jaar gefchonden door de Genueefien, en de Corficaanen greepen de
even nedergelfigde wapenen weder op. Zy verkoozen tot
hunnen Generaal G I A F F E R I , een, hunner Krygsöpperhoofden in den laatstvoorgaanden Opftand; aan deezen voegden
zy toe GiACENTO P A O L I , een Heer van goeden Huize
en uitfteekende verdienften , de Vader van den itt onze
dagen zich beroemd gemaakt hebbenden P A S C A L P A O L I .
Geduurende deezen O o r l o g v e r k r e e g , in het Jaar
M D C C X X X V I , T H E O D O R U S , Baron V A N N Ê Ü H O F F ,in gevolge zyrier verzekeringen; van zeer kragtdaadigert byftand*
de Oppermogenheid in Corfica. Zyn Ryk was van korten d u u r ; doch de zonderlingheid van de Lotgevallen
deeH l
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deezes Konings verdient dat wy ons eenigen tyd by hem
ophouden.
.
THEÖDORUS, Baron V A N N E U H D F F , was herkomftig van
March, in Westphahn. In FranfcBcn Krygsdienst opgevoed, hadt h y , als een Gelukzoeker, 'liezwangerd met
veelerlei ontwerpen, Engeland; Italië m/èt'Ntder landen,
doorreisd. Hy was'een Wan van bekwaamheden, en een
zéér göed>' 'voorkomen. Toen hem de Ëerzugt bekroop
om Koning van Corfiéa te worden, ging hy na Tunis,
waar hy middel vondt om Geld» Wapenen en Krygsvoorraad, te krygen. Hierop ging hy na Livorno, vanwaar hy eenen Brief fchreef aan de Corficaanfchtr Opperhoofden G I A F F E R I en PAOLi; fterken byftand aan het Volk
op- C&rfica aanbiedende, op voorwaarde dat men hem tot
Koning zou kiezen. In gevolge van de gunltige wyze op
welke men zynen voörflag ontving, landde hy op Corfica , ih de Lente des Jaars MDCCXXXVI.
Staatlyk was het voorkómen des Barons V A N N E U H O F F ,
en de lange Turkfche kleeding, welke hy gewoonlyk
droeg, zette nog meer waardigheids aan zyne houding'by.
Behalven Wapenen en Krygsvoorraad, bragt hy van Tunis duizend Zechinen mede. Zyne zeden waren zo inneemend, en zyne beloften van buitenlandfchen byftand
zo groot, en met zulk een kleur van waarfchynlykheid
bekleed, dat men hem onmiddelyk voor Koning uitriep.
H y nam alle tekens van Koninglyke Waardigheid aan;
h y hadt zyne Lyfwagts en Staatsbedienden; hy deelde
Eertyteis uit, en iloeg koperen en zilveren Geldmunt.
Onmiddelyk floot hy der Genueefen verfterkte Steden
in, en was noch werkloos noch ongelukkig in zyne Krygsverrigtingen: maar de magtige byftand, door hem beloofd ,- niet opgedaagd zynde, lieten de Corficaanen zo
duidelyk hun ongenoegen blyken, dat hy het raadzaam
vondt, acht maanden na zyne Verkiezing tot Koning, hel
Eiland te verhaten; de Corficaarten verzekerende, dat hy
in perfoon wilde gaan zien waar de lang verbeide hulp
bleef, en dezelve opzoeken. Een plan van Beftuur,
ftaandè zyn afweezen, beraamd hebbende, ftak h y ' i n
Slachtmaand van het Eiland af.
" .
De Hoven van Groot -Brittan/e' en Frankryk hadden
hunne Onderdaanen, by openbaare aankondiging, verbonden, eenigen byftand aan de misnoegde Corficaanen toe
te brengen. De hulpzoekende' Koning vervoegde zich
«terhalven na Holland, en Haagde daar gelukkig in crediet
r
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diet te vinden by verfcheiden ryke Kooplieden» bovenal,
20 men wil, onder de Jooden, die hem Kanon en anderen
J^rygs voorraad verfchaften, en een Supercar ga méde
fcheep gaven. Met deezen keerde Koning T H E O D O R U S
op Corfica w e d e r , in .den- Jaare M D C C X X X I X , en
"deedt, volgens het verhaal van den Heer B O S W E L L , by
zyne aankomst, den Supercargo afmaaken, ten einde zich
Van alle verantwoording te ontflaan.
De Franfchen, nogthans , warén nu zo magtig op het
Eiland geworden, dat, fchoon T H E O D O R U S zyn voorraad
van Oorlogsgereedfchappen en Krygsbehoéften aarl land
deedt brengen, hy het niet durfde waagen in perfopn
den voet op Corfica te zetten; dewyl de Genueefien een
gröoten prys op zyn hoofd gefield hadden. H y verkoos,
derhalven, zyn Throon te verhaten, en zyne •Staatzug-'
tige oogmerken aan zyne perfoonlyke veiligheid op te offeren. Met één. woord , naa het ondervinden van 'veele
kanfen des wisfelenden lots, befloot hy zyn leeven, int
Engeland te eindigen ; maar zyne leevensomftandjgheden
werden daar van tyd tot tyd bekrompener, en eirtdeïyk
zodanig, dat h y , verfcheide jaaren vóór zyn dood, om
fchulden in 's Konings Gevangenis zat.
• In deezen déerlyken toertand des geweezen Konings,
fchreef Mr. H O R A C E W A L P O L E , thans Graaf van Orford,
het 8fte No. van het Weekblad the World, gedagtekend
twee-en-twintig Febr. M D C C I 4 I I , met het Motto.: Date
nbolum. Belifario.
Dit Vertoog is zeer fraai gefchieeven,
en met het weldaadig oogmerk om ëene^ Infchryving te
bewerken ten voordeele
THEODOR U S . „ Hoe zeer," dus drukt hy zich onder anderen uit,
„ moet ik my over myne Landgenooten fchaamen, als ik
„gewaag van een Monarch, een ongelukkig Monarch,
„ dien men nu daadlyk laat kwynen in eene der Stads„ gevangenisfen, om fchuld! Een Monarch, wiens moed
„ hem ten Throon deedt ftygen, niet door eene aaneen„ fchakeling van eerzugtige en bloedige bedryven, maar
„ door de vrye Verkiezing van een verongelykt Volk, 't welk
„ het algemeen Regt des Menschdorns had om vry te wee„ zen', en het zeldzaam befluit nam om vry te zyn! — Deezr
„ Koning is T H E O D O R U S , Koiring van Corfica! Een
„ \ M a n , wiens eisch op de Koninglyke Waardigheid zo
„ onbetwistbaar is, als de oudfte eifchen tot eenigen
„ Throon kunnen voorgceven te zyn; te weeten, de vry &
M Keuze der Onderdaanen ! de éënige foort van Regt*
H'3
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erkend in de Gothifcfie Staatsgefteltenisfen, van werk<*
,,-wy onze eigene Regeeringsgefteltenis afleiden; dezelfde;
„ foort van. Regt, welke de tegenwoordige KoninglykeFami-,
Ifë'dieïbaar maakt aan de Engelfchen; en de eenige foort
,vah^Regt, 'waar tégen men mogelvk niets kan inbrengen.
' „ Deeze Prins, (over wiens Geichiedënis ik thans'niét
„ zaliiltweidenO naa manmoedig zyn Leevert en Kroon
„ blootgefteld te hebben ter verdediging der Regten zy-r
„ 'ÓeÜ'. priderdaanen, mislukte in zyne poogingen, gelyk
„ CATo; en andere Patriotfche Helden vóór hem,'te beurt*
„ viel. Jaaren lang worftelde hy met de Fortuin,en lietgee^
ne middelen onbeproefd,. welke onvermoeide ftaatkündè
j,~én aanzoeken om byftand aan de hatrd gaven, om zynè
„ K r o o n , te herkrygeri. Ten laatften, toen hy zyne plig„ ten volbragt hadt jegens zyne Onderdaanen en zichzek
„ ven, verkoos hy Engeland ter wykplaatze, niet on;
„ een oiïgeftoord Wellustig gemak te fmaaken, maar om
„ die 'zégeningen te genieten, welke hy te vergeefsch ge„ zogt hadt den Corficaanen te fchénken. Hier droeg hy
„ met 'iheer betoons van Wysbegeerte het verlies zy„ ner Kroone, dan Keizer C A R E L D E V , Koning C A S I MiR van Poolen, of eenigen dier Dweepers, die te VOOT>
„ baairigriunne Kroonen afftonden, om de vadzige ledigheid,
„ en in t einde de verdrietlykheden, van hét Kloosterleeven
„ te fmaaken.
THEODORUS , fchoon zich onderwerplyk
aan zyn lot aanfteliende, hadt niets van die veragtlyké
gevoelloosheid, die M C O B U S D E N II by kans de eer gaf
„ yaja 'eene Monnikheijighéid,,
Men verhaalt van dien
„ P r i n s . , dat hy» te St. Germain met zyne Hovelingen
^ ïprcêkende, om éeh fpoedigen Vrede tusfchen Ffankryk
„ en G^pot - Brittan/e wcnschte; deeze welgewigtige rede
„ voor dien wensch geeVende : want dan zullen wy ge-.
„maklyXEngelfche
Paarden kunnen krygen,
„ De .waarheid, die een Gefcbiedfchryver heilig be^
„ hbp'rt, te weezen, verpligt m y , den toeftand van zyne
Corficaanfche Majefteits inkomften niet te verbergen;
„ derzei ver fchaarsheid deedt hem een Gevangenen wor, , den .om fchulden; en zo wreed is het woeden der*
„ wahgunftige Fortuin op hem geweest, dat h y , by de
Iaatfte Zitting des Parlements, ondervraagd wierd voor
„ een Committé uit het Huis der Gemeente, wegens dé
» hardigheid en moeilykheden waar aan de Gevangenen in
„ die "Gevangenis 'zich blootgefteld vonden.
Dat geen
i, Kwaadaartigheid den fpot dryve met die ongelukken t
„ Zyw
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„ Zyne Majefteit behoeft zich niet te fchaamen, Beeft
„ n i e t noodig vergoelykingen by te brengen, als hy de
„ o n h e i l e n , in welke hy zich ingewikkeld v i n d t , -op„ telt. Zyne fchulden lpruiten niet voort uit misbfüik,
„ uit onvoorzigtigheid, uit het bederf zyner Staatsdienaa„ t e n , uit gitten aan Gunftelingen of Matresfën gefchon„ ken. Zyne tafel was zuinig, zyne wooning nederig,
„ z y n e kleeding welvoegelyk; evenwel heeft zyn Slacn„ t e r , zyn Huisheer, zyn Kleerraaaker, niet' kunnen
„ voortvaaren om het noodige te verfchaffen aan eene
„ Hofhouding , (mag ik het dien naam geeven,) tot
„ welker inftandhoudmg geene Vaste Goederen voor„ handen waren, die door geene Belastingen onderfchraagd
„ werd, en geene Loteryen uitfchreef om het ontbreekende goed te maaken."
Naa dat de Heer W A L P O L E 'er het een en ander, ift
denzëlfdeu fmaak, van ftekeligheid niet vreemd, hadt
bygevoegd, ftelt hy eene Infchfping voor, ten dienftc
yan zyne Corficaanfche Majefteit. Deezé greep met de
daad plaats, en men bragt eene vry goede Som zamëti.
Het is verhaalenswaardig, hoe T H E O D O R U S zich, te deezer gelegenheid, gedroeg, en de Vorstlyke Waardigheid als
*t ware ophield, fchoon het by veèlërt een glimplach
zal doen opkomen.
Eenige Heeren hadden hem laaten
weeten, dat zy hunne opwagting by hem zouden maaken tot het overreiken van de ingefchreevene Som. H y
was in een Kerker gehuisvest: hy deed zyn Ledikant
ledig maaken, en een Armftoel onder het Verhemëlzel
zetten; deeze verbeeldde den Throon: in deeze Koninglyke houding wagtte hy de Bezending af, H y werd eindelyk uit de Gevangenis geflaakt door een Acte van Onvermogen Qlnfohency^i
in gevolge van welke hy zyn Koningryk van Corfica ten vooraëele zyher Schuldeifcheren befprak, Deeze Acte is thans in bezit van Lord O R F O R D , die ook het groot Zegel diens Koningryks bezit.
Korten tyd naa zyne Slaaking overleed T H E O D O R U S ( * ) .
THE-

( * ) Hy werd begmven pp het Kerkhof van St. Anne's
Soho, waar een eenvoudig Gedenkteken voor hem ii opgerigc,
met dit Opfchrift: Near this place is interred THEODORE, King of
Corfica, who died in this parish, Dec. 11, 17$6, immediately
after leaving the King's Bench Prifon, by the benefit of the Ail
if lnfotvincy; in conftquence of which he registered his Kingdom
if Corfica for the benefit of his Creditors.
H 4
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THEODORUS liet een Zoon n a a , die veele" jaaren in
Engeland geleefd heeft, F R E D E R I K geheeten; een Zoon
van dcezen was Officier in Britjchen dienst, en fheuvelde
in den Americaanfhen Oorlog.
De Genueefen, op dat wy van deezen uitftap te rug
keeren, hadden de toevlugt genomen tot den Koning van
Frankryk, die, in den'Jaare MDCCXXXVIII, eene Legermagt op dit Eiland zbndt, en in MDCCXL daadlyk te
onder bragt.
Maar de Franfchen, op 't einde des Jaars M D C C X L I
gewigtiger zaaken op 't ooge hebbende, trokken de Legerbenden van dit. Eiland af; de. Genueefen in 't* volle bezit van 't zélve gefield hebbende. Dan, op het oogenblik
des aftochts der Franfchen, greepen de Corficaanen, de
wapens weder op, en van dat tydperk Jduurde de Oorlog,
onder verfcheide Opperhoofden, tot Aden Jaare M D C C L V ,
wanneer P A S C A L ' P A O L I tot Ópperbevelhebber verheven
werd
Dit beroemd Opperhoofd bezat de bekwaamheid, om lieden van allerlei rang over te haaien tot het
bezorgen van alles wat noodig was om dén Kryg met
nadruk voort te zetten, en dreef, welhaast de Genueefen
tot de afgelegenfte hoeken des Eiknds.
Hy bragt onnöémlyk vefle'misbruiken te recht, en vormde een gereeld ltelzel van Staatsbelluur.
H y befchaafde de Zeden
er Corficaanen, rigtte eene 'Umverfiteit op, en fteïde
.Schooien i n , tot onderwys der Kinderen in elk Dorp des
Eilands. H y bewoog de Corficaanen om zich te bevlyti-
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The grave, great teacher, to a level, brings
Heroes and beggars,, galley /laves and Kings;
But T H K O D Q R B this moral learn'd, ere dead;
Fate pour'd its lesfon on his living head,
Beftm'd a Kingdom, and denfd him bread.

(') Groot-Brittanje Hadt den Onderdaanen verboden, eenigea
byftand aan de Corficaanen te geeven; doch, in het Jaar 1 7 4 5 ,
werden, in gevolge eerier verandering-in tie Staatkundige verbintenisfen , eenige Engelfche Oorlogfchepen , met een Corff
caansch Bevelhebber aan boord, na de Middellandfche Zee gezonden, als Helpers des Konings van Sardinië. Deeze Schepen
bombardeerden Bastia en St.- Fiorenzo, welke plaatzeu zy in
het bezit der Corficaanen fielden. —-Nogthans werd, by dén
Vrede , in den Jaare i ? 6 3 , eene fterké Afkondiging door hec
Britfche Hof gedaan-, waarin men deëzé braave Eilanders des
fehandnaam van Rebellen gaf.
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tigen in den Landbouw, zich op den Koophandel toe te
leggen, en zulke bezigheden te aanvaarden, als afgebrooken waren, tot bederf van allen vlytbetoon , door het
lang aanhouden des Oorlogs. Het Corficaanfiche Volk,
vereenigd, kreeg dus eene vastheid; en, waren de Franfichen niet op nieuw tusfchen beiden gekomen', het zou
dén Corficaanen gelukt weezen, de Genueefien geheel van
hun Eiland te verdryven.
Doch, wanneer P A O L I op 't punt ftondt om een gelukkig einde aan den Oorlog te maaken, ilooten de Genueefien, in ' t Jaar M D C C L X I V , een Verdrag met de Franfichen, by 't welk de laatstgemelden* zich verbonden om
de verfterkte Steden van Corfica, voor den tyd van vier
jaaren, met Krygsvolk te bezetten.
In 't Jaar MDCCLXVII verkogten de Genueefien hun
eisch op de Souverainiteit deezes Eilands aan den Koning
van Frankryk, die, ten deezen Jaare, ter verfterking van
de Krygsmagt reeds op Corfica gelegerd, een magtig Leger zondt, onder bevel van den Graaf D E V A U X . Veel
beloovende Manifesten werden 'er uitgegeeven, om de
Corficaanen over te haaien dat zy Onderdaanen vari
Frankryk zouden worden; doch zy, aangevuurd door Vryheidsliefde, floegen de Franfichen af in verfcheide gevegten. Nieuwe Manfchap tot verfterking uit Frankryk gezonden zynde, werd de ftryd, in 't einde, te ongelyk;
de Inboorelingen, verzwakt door hunne Overwinningen,
vonden zich ter onderwerping genoodzaakt; en de dappere P A O L I , in Zomermaand des Jaars M D C C L X I X ,
gedwongen zyn Vaderland aan deszelfs noodlot over te
laaten, begaf zich aan boord van een Engelsch Schip,
landde te Livorno, en voer vandaar
'er veele jaaren, befchermd en onderfteund door het Hof
van Groot-Brlttanje.
Corfica dus te ondergebragt zynde, maakte deFranfiche
Bevelhebber nieuwe fchikkingen op het Beftuur des Eilands; 't zelve werd gebragt onder het Regtsgebied des
Parlements van Provence. Inmiddels verlieten de Inboorelingen dit Eiland in grooten getale; terwyl de onverfchrokkendften van de overgebleevenen fchuilplaatzen
zogten in de bergagtigfte gedeelten, uit .welke zy alle
gelegenheden waarnamen om aanvallen te doen op hunne Vyanden, als deezen, in kleine partyen verdeeld, omzwierven; zonder genadebetoon bragten zy alle Franfichen, die hun in handen vielen, om 't leeven. NaardeH5
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demaal niets in ftaat was om den onverwjnnelyken geest
der Inboorelingen te fnuiken, werden de verregaandfte
wreedheden, in 't einde, allen, die gevangen geraakten,
aangedaan; en omftreeks den Jaare M D C C L X X V I I I ,
toen de Koning van Frankryk,
die deeze Eilanders in
Slaaverny gebragt hadt, zich, door eene vreemde ftrydigheld, in Koningen niet zeldzaam, ten Voorftander en
Befchermer verklaarde van de Vryheid der Americaahen^
werden de arme en hulplooze Corficaanen bykans uit
gerooid.
De altoos gedenkwaardige, en in de gevolgen zich zo
wyd uitftrekkende, Staatsomwenteling des Franfichen Ryks
bragt eindelyk eene gansch onverwagte verandering te
•wege in den Staatkundigen toeftand.van Corfica. Zints
den tyd waarin het door de Franfichen overmeesterd was,
vondt dit Eiland zich in onderwerping gehouden door
de zwaare kluisters van het Krygs-Despotismus. Nim
mer hadden de Inboorelingen de fchandvolle Verbinte
nis getekend of bekragtigd, by welke het Volk, als een
kUdoe Schaapen, van de Genueefiche Heerfchappy tot de
'Franfiche was overgebragt.
De Zamenkomst der Alge
meene Staaten te Vcrfailles deedt in den boezem deezer Eilanderen den niet te onder gebragten geest van
Vryheid herleeven, en de hoop om eenmaal weder in
hunne Regten herfteld te worden.
Op het omgloeijen
van deeze noope volgde een kwaadfpellend genigt, dat zy
op nieuw overgegeeven zouden worden aan de by hun ge
vloekte Beheerfching der Genueefien; of althans, dat zy
als een verflaafd Aanhangzel zouden blyven van een Land
der Vryheid,
In zulk een toeftand van twyfelmoedigheid en verlegen
heid , wordt de geestdrift der menigte ligt gaande ge
maakt. Z y ftelden onmiddelyk voor, eene Nationaale
Garde te vormen. De Burgers van Bastia vergaderden
ten dien einde in de Kerk van St. Johan. Eene Krygsbende trok op om hun te verftrooijen, en veelen verlooren in 't gevegt het leeven.
In deezen ftaat, van gisting bleef het Eiland, wanneer de
Afgevaardigden , /onder welken zich P A S C A L P A O L I be
vondt, die, in dit hachlyk oogenblik, zich na zyn Geboor
teland vervoegd hadt,) voor de Nationaale Vergadering
verfcheenen; fmeekende, in den naam des Volks van Corfica ,
dat zy onherroepelyk, door een Raadsbefluit, moeten vereenigd worden aan de Franfiche Natie, en een gedeelte de»
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Ryks uitmaaken, Zodanig een Verzoek was al te lèdelyk, er»
te ftreelend voor de Vergadering, dan dat het geen on-.
Men befloot Corfica voor
een Departement van Frankryk te yerklaaren.. Dit befluit werd gevolgd door een Voorftel des Graaven D E
M I R A B E A U , (die zich beklaagde dat zyne jeugdige jaaren
een vlek aankleefde van deel gehad te hebben in de bemagtiging deezes Eilands,) om alleh, die Corfica vërlaater*
hadden, uitgenomen ter oorzaake van burgerlyke misdaaden , te herftellen it} hunne Regten en Eigendommen;
en P A O L I , die ao menigmaal zich als opperhoofd vertoond hadt, vergenoegde zich Bevelhebber te weezen van
de Nationaale Garde te Bastia.
Dit voorbeeld van Wysheid.en Edelmoedigheid der
Franfche Nationaale Vergadering fcheen eene onverbreeklyke Verbintenis tusfchen Frankryk en Corfica vast te
f tellen. Maar, by de Ontbinding der eerfte Vergadering,
veranderden de maatregels. En de Voorvallen, naa de Onv
wending in Oogstmaand des Jaars MDCGXCII, waren
piet gefchikt om de Corficaanen te verbinden aan de Nieuwe Republiek. De te onvredenheid over de maatregelen der Franfche Conventie vertoonde zich allengskens
duidlyker, en welhaast zo klaar, dat het agterdogt verwekte, en tot gewelddaadigheid uitborst. Op den tweeden van Grasmaand des Jaars M D C C X C I I I , befchuldigde
de Volks-Sociëteit van Toulon P A O L I by de Conventie,
als een Voorftander van het Despoüsmus. Z y bragten in
't midden , dat deeze, te gader met de Beftuurders van
het Departement, hardigheden van allerlei aart aan de
Patriotten hadden aangedaan, en, ten zelfden t y d e , de Emigranten et? de ongehoorzaame Priesters begunftigd. Zy
vorderden, dat zyn hoofd onder het Wraakzwaard der Wet
zou yallen.
'De Conventie befloot, dat P A O L I en de
Procureur-Generaal van Corfica zouden geroepen worden
om rekenfchap van hun gedrag te geeven. Zy weigerden
dit öpöntbod te gehoorzaamen, Z y vonden zich onderfteurid door hunne Landgenooten, die onmiddelyk te wapen liepen , en, kort daar o p , den byftand van Engeland
inriepen. Die , gereedlyk verleend., ten gevolge hadt,
dat de vereenigde Wapenen van de Engclfchen en Corficaanen de overhand op de Franfche verkreegen; waarna
eene ftaatlyke Verbintenis van Corfica met Groot-Brittanfe geflooten wierd, ;by welke de Corficaanen G E O R G E
S E N i f ï , Koning van Groot-Brittanfe, op den negentienden
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den van Zomermaand des Jaars MDCCXCIV» voor hunnen Souverain erkenden.
Zo lang de Oorlog duurt, is het lot van Corfica onzeker.
De Overwinnende franfiche Wapenen, die hier, voor een
t y d , te kort fchooten, zullen niet nalaaten den Krygskans
te hervatten, en alle poogingen in 't werk te ftellen, qni
den evengemaakten band, die thans dit Eiland aan GrootBrittanje verbindt, te verbreeken.

KORTE PROEVE OVER HET OUDE EN HEDENDÜAGSCHE BYGELOOF.
'Er is niets nieuws onder de Zonne.
SALOMO. •

*s "fc/fenfchen geest fchynt eene zo natuurlyke overheli V l ling te hebben tot Bygeloof, dat al het licht van
Kennisfe, in zo ruimen • overvloed de wereld door verfpreid, zints de Invoering des Christendoms, en de Herleeving der Letteren, niet toereikend geweest is om den
heilloozen invloed van die fchande des Menschdpms te
verdryven.
Bygeloof, wel is waar, bepaalt zich voornaamlyk by
Menfchen van eene zwakke gefteltenisfe, of half ondervveezen of kwalyk onderrigt in- de cenvoudigfte voorschriften der Rede. Wanneer wy, egter, te rugge zien
op lang verloopene Eeuwen, wanneer wy in aanfchouw
neemen Griekenland en Rome, de Kweekfchoolen van Kunften en Weetenfchappen, waaruit de grootfte Helden,
Wysgeeren, Redenaars en eerfte Vernuften, hervoortkwamen, waar zy hunne bekwaamheden ten toone fpreidden,
moeten wy, met alle reden, verfteld.ftaan, dat een, Volk,
de voordeden genietende van zulke fchitterende begaafdheden als nog tot verwondering der Geleerden ftrekken,
verzonken lag in den diepften afgrond van Bygeloof, waarop wy het oog niet kunnen vestigen zonder het te belachen en te veragten.
Ten opzigte van de Romeinen in 'tbyzonder, een Volk,
*t welk wy geleerd worden, van den aanvang onzer Letteroefeningen af, met hoogagting te befchouwen, e n ' t welk,
in deszelfs besten tyd, in de daad, eerwaardig was, wegens
deugd en moed, wat is 'er in de Gefchiedenis van dit Volk
ver
:
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verbaazender, dan deszelfs ingewikkeld Geloof in Wichelaary?
.per Romeinen Geloof in Voortekenen, of de by hun bovennatuurlyke verfchyuzelen der Hemelfche Lichaamen,
inZons-en Maansverduisteringen, in Staartftarren en verfchnklyke Onweders, kan verfchooning vinden. Zy hadden flegts geringe vorderingen gemaakt in de kennis van den
loop der Hemellichten; niet geleerd dat de Zons- en Maansverduisteringen onder het bereik der berekening vielen; dat
de Onweeren, in verre de meeste gevallen, hoogst heilzaam
zyn voor de Aardbewooneren, en geen verband altoos
hebben met voorledene of toekomftige gebeurtenisfen.
Maar , wanneer wy ontdekken, dat zy een ingewikkeld Geloof verleenden aan' hunne Priesteren, die goedvonden, Goed of Kwaad tefpellen, enkel uit het vertoqn,. 't, geen de Ingewanden van Offerdieren opleverden,
uit de vlugt der Vogelen, het pikken der Hoenderen,
enz. dan'kunnen wy bezwaarlyk begrypen, hóe een bedrogr
van deezen aart eenen overmeesterenden ingang kon vinden , zonder ontdekt, en door het gezond Verftand de»
Volks uitgejouwd, te worden.
Het gros des Volks, of de gemeene Soldaaten en Scheepslieden , ftonden niet alleen onder den invloed der Wichelaaren; hunne Koningen, hunne Veldheeren, ondernamen geen
Krygstocht zonder deeze Orakels raad te vraagen, en waren altoos ongelukkig als zy zo veel vertrouwen- op zich
zeiven (lelden, dat zy der Wichelaaren gevoelen in den
wind iloegen. —— In eenige gevallen mogen wy Vrylylc
veronderfiellen, dat zy verflandhouding hielden met de
Wichelaaren, om eenig.by hun geliefd onderwerp door
te zetten, om 's Volks geestdrift, te hunner begunftiging, gaande 'te maaken, of de Soldaaten met moed te
bezielen tot het beftaau eener gevaarlyke onderneeming.
Maar het valt niet gemaklyk tot dus eene zamenftemmirïg
de toevlugt te neemen; dewyl uit hunne Gefchiedfchryvers
blykt, dat 'er doorgaans weinig verflandhouding tusfchen
hun plaats hadt, en dat, fchoon het Volk op de Bevelen
der Bevelhebberen afging,- 't zelve nogthans de Wichelaars aanzag als verhevener Weezens, die hun van den
gelukkigen Uitflag konden verzekeren.
De Kunst der Wichelaary hadden de Romeinen van de
Toscaanen ontleend, en deeze dezelve van de Grieken,
die ze waarfchynlyk weder van de Chaldeen ontvingen;
tjjaar de Kunst zelve is zo ongerymd in aart als duister
in
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ia oorfprong. Te vérwonderen is het, dat dezelve zo yeeï
invloeds had op een Volk, in welks geheele Gefchiedenis
wy zo veele lehitterende voorbeelden aantreffen van gezond Verftand, van Geleerdheid, van Welfpieekenheid.
Hunne Gefclïiedboekers, dié eene plaats bekleeden onder
de geleerdften hunner Schry veren, en over wier bekwaamheden wy nog heden ten dage kunnen oordeelen, vernaaien met eene ernsthaftige ftaatlykheid het raadpleegen der
Wichelaaren, en den gelukkigen uitflag van dit bedryf.
Nogthans waren de Wichelaars menfchen, die elkauder
in eene geregelde orde opvolgden. Was 'er dan niemand
die het geheim verraadde ? Was de Kunst van wichelen
een erflyk geheim; onafgebrooken van den eert op den
ander overgaande ? - — - Dwinglandy verbrak allereerst!
die keten. Toen Rome door Dwingelanden beheerscht
w e r d , verfmaadden deezen de'Wichelaary, en zetten
hunne fnoode oogmerken voort, wat ook de Ingewanden
van een Ós mogteh aanduiden; en, daar zy, ongétwyfeld,
dikwyls Haagden in hunne onderneemingen, verviel de
Wichelaary rtatuurjyk in minag'ting. Deeze omftandighe-^
den moesten, eigenaartig, in de grooteizamenfchakeling
vaa oorzaaken en uitwerkzelen * den weg baanen voor
eenen meer redelyken Godsdienst.
Maar verdient het onze opmerking niet, dat wy > fchoon
ons verbaazende op het leezen van Grieksch en Romeimch
Bygeloof, en 't zelve met zekere maate van veragting befchouwen, onze Tydgenooten niet kunnen vryfpreeken
van een groot gedeelte
Geests behouden te hebben ? W y zyn zelfs aan hun
ïneest alle onze Volksgrilligheden verfchuldigd. Een
Haas dwars over den weg loopende,. het ftruikelen van
een Mensch, het hooren van eene vreemde Stemme, het
omvallen van een Zoutvat op tafel, waren alle by hun
voortekens van goed of kwaad, naar gelange der ómftandigheden ; deeze blyven dusdanige voortekens by duizenden heden ten dage, in Landen die anders op verlichting boogen. Lieden, anderzins van geen gering verftand, ziet men nog verlegen en bleek van fchrik worden by dusdanige voorvallen. W y mogen 'er byyoegen,
een zogenaamden Brief aan de Kaars, het fpringen van
eén Vonk, het Doodwekkertje, het Schuim van de Zuiker
boven op een kop Thee dryvende, of het Bezakzel van
KofFydik, en veele andere van gelyken aart.
Hiertoe behoort mede de opgang, welken de Bedriegers maaken,
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ken, die uit den Geboorteftond Voorfpellingeu doen over
iemands toekomend Leevenslot, en de veelvuldige zot
heden van in de Lotery* uit hoofde van de Stamletters,
of 4e Devifen, iets goeds te wagten.
Daar de Romeinen onkundig waren vart eene alles be»
beerende Voorzienigheid, en van den geopenbaarden W i l
der Godlyke Majefteit, was hun vertrouwen op zulk flag
van Tekens verfchoonbaar; en bedroogen, als zy waren,
door de kunftenaaryen hunner Goedergelukzeggeren, die,
naar toedragt der tydsgelegenheden, hunne Voorfpellingen
ihrigtteu, en zodanigerwyzevoorftelden, dat zy eene allermptfte vervulling fcheenen te erlangen, kan het ons
niet bevreemden, dat ook Verftandigen onder dat Volk
zich lieten overhaalen om vertrouwen op dit bedrog te
ftellen. Maar dat w y , heden ten dage, zo zeer gehegt zyn
aan deeze foort van Wichelaary, is eene zwakheid, waar
over elk zich behoort te fchaamen.
Schoon wy roemen op een meer verlicht verftand, ver
beterd door de opklaaringen in het verloop van achttien
Eeuwen, maaken wy ons fchuldig aan eene zwakheid,
alleen in den onverlichten Heiden te verfchoonen.
Dit onderwerp zou misfchien het best behandeld wor
den met een belachend hekelen, of een verfmaadend ftilzwygen; maar, hoe meer wy 't zelve van naby héfchouwen, te meer moeten wy in twyfel geraaken over de
zaak zelve, dat een Mensch, een verftandig W e e z e n ,
zwak genoeg kan zyn om te gelooven dat het Toeko
mende kan geopenbaard worden door beuzelagtige voor
vallen, of door de flegtften onder het Menschdom, die
zich voor Goedergelukzeggers uitgeeven. Maar dat het
met de zaak zo gelegen is lydt geen twyfel, geen tegenfpraak in 't minfte. Voorvallen van dien aart zien wy
dagelyks; het geluk van byzondere Perfoonen, en van
geheele Gezinnen, laat men afhangen van dusdanige Be
driegers.
Menfchen, aan dit flag van Bygeloovigheden overgegeev e n , behooren veelal tot die foort, welke men Welmeenende Lieden noemt. Zy zouden
rekenen als men hun de Vraage voorftelde, of zy in eene
albeheerende Voorzienigheid geloofden?
Z y zouden
ongetwyfeld antwoorden:
„ Zekerlyk; GOD verhoe„ de h e t , dat wy in dezelve niet geloofden!" E n , nog
thans, is het beftaanbaar met onze aangenomene begrippen,
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pen, of met de geopenbaarde Wysheid en de ons bekend
gemaakte Eigenfchappen van G O D , te veronderftellen;
dat hy zou verklaaren, dat het Toekomftige bedekt is
voor bet oog der Stervelingen, en egter die Gebeurtenisfen ontdekken in het gezonken dik van KofFy, in "de
vlam van een Kaars, of het fpringen van Koolvonken?
Is zulks iet minder dan de Godheid grootlyks hoörien?
Én men gaat nog een flap verder, een ftap grenzende
aan de hoogstgaande belediging, wanneer men het in de
edagten neemt, dat G O D de geheimen der Toekomftige
rOtgevallett ontdekt aan de flegtfte Landlöopers en fnoodfte
Bedriegers, aan Mannen en Vrouwen op welker bedryf
de Wereldlyke Overheid, met zo veel reden, ftraffe ge
field heeft!
Op de onmogelykheid, die 'er voor ons is, om Ken
nis van Toekomftige Gebeurtenisfen te verkrygen, en de
elendige ftaat des menschlyken leevens, indien wy die
Voorweetenfchap bezaten, zou ik hier breeder kunnen
ftilttaan; doch dit doet zich terftond aan elk o p , by de
minfte overdenking.
Een fterker afmaaning van de Ligt- of Bygeloovigheid, waar tegen deeze korte Proeve is ingerigt, doet
zich o p , als Wy nagaan de grove en beledigende God
loosheid, gelegen in te willen doorzien in 't geen de
Godheid betuigt verborgen en bedekt te hebben, en dit
te willen verneemen van de flegtften en veragtlykften
onder de Kinderen der Menfchen.
Laaten dan de zodanigen, die nog Bygeloovig zyn by
het befchouwen van hun Koffydik, by het omvallen van
een Zoutvat, en de bedriegeryen van gewaande Goedergelukzeggers, overweegen, hoe z y , met eenige voegzaam
heid en ontzag, de G O D H E I D kunnen aanroepen als al
ziend en alweetend; en laaten z y , dit gedaan, hebben
de, het oog vestigen op de flegtheid -en onwaarde dier
Schepzelen, op wier ontdekkingen zy meer vertrouwea
dan op G O D , wiens kennis alleen tot de diepfte don
kerheden van het Toekomende doordringt.
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& c'efi ce qu'il leur faut.
P I £ O M.

(Vervolg en Slot van bl. 40.)
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hans komen wy tot de nadeelige uitwerkingen, welke hei
.Sentimentêele op onze gezondheid tüwelftand heeft. De ongelukkigen, welke van deeze dwaasheid aangeftokenszyn, denken en ftudeercn alleen om te gevoelen.; .Zywenden, alle, dè
ittagten hunner verbeelding aan , om nog meer te, gevoelen^,
dan aan de zinnen gegeeven is. Zy doen alle moeite van -dt
Waereld, om elk indrukzel tot een lyden j dfce gedacn.ten tot
eene'daad, te verheffen. Zy fcheppen zich: zeiven ongelukken,
op dat het hen nimmer aan ttoffe zoude ontbreeken. Eiodelyk g a a t ' t met het lichaam gelyk wy reeds van den Sen-,
timenteelen Roman gezegd hebben: de jpkkerny' wordt ernst.
Men droomde eerst dat men gevoelde; nil gevoelt men, wakf
ker zynde. Het ingebeeld lyden wordt wézenlyk-, krygt meer
fterkte, en groeit meer aan, dan de arme hals wel wenschte.
Nu worden de krachten verzwakt, de yaten verflapt, de zenuwen vertederd* de geheele natuurlyke Huishouding, van het
Schaam geraakt in wanorde en verftooring.
De minfte in«
drukzeien veroorzaaken huiveringen , koude, vliegende hitte»
hartkloppingen, beklemmingen, onmacht., fidderingen, kramptrekkingen, en de geheele reeks van zenuwtoevallen. Het
Sentimentêele begunftigt de opltygingen, en deeze weder de
zenuwtrekkingen.
Ja, het Sentimentêele maakt den groven en flerken Man tot
een zwak Jonkertje;en den Reus, als 't ware, tot een Dwergje.
Met den moed van eenen held, behoeft men alleen de Apostelen van het Sentimentêele te hooren prediken, om voor zyne
eigene fchaduwe te vluchten : j a , met de kragten van eenen
SiiANDEaBEG, zal men dan hartkloppingen kryg.n, en in onmagt vallen, «zonder dat men eens weet waar van. Gefchied
dit -aan. Manhen, hoedanig moet het dan met zulke Kereltje»
ftaau y die een lichaam hebben als een Paryfche papieret
Lantaarn, en' een itieur als<de dood? Als deeze knaapjes zich,
uk jien Ichoot rwmner Móeder, in de armen Averpen vaa het
fiëhtimerïteéle,••dart!möe"ten\'zy wel ia oninagrvallea.
i'Kw'amhet'byzorfder.'lelv4ti van fdeege-'Kriekjes'ülefinjin aan»
necking', dan zou. he* aalser eenifee^fchide^ voor den Staat
zyn, dat 'er zo veele Nommers van het-[iSyiksgetai,.van. de
wezenl-ykë irèrkte' va»:h8ï Landafgeusokfeei moeten worden;
en- dat het 2 9 «veele-obnucte tburgers' ^apet •voadetj'. - Maar
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het ongeluk is daarom zo veel te grooter, om dat zulke
Kriekjes ook Vaders worden, en Kinderen voortplanten. Tot
welzyu van het Vaderland, behoorde men bet laatfte nimmep
te wenfchen, nadien het Vaderland gezonde Burgers noodig
heeft, en geene tedere Poppen.
Dan , onderftejd zynde dat 'er toevallig gezonde Kinderea
uit voortkomen, kan de Sentimenteele die dan eerie goede op-,
voeding bezorgen? Kart zulk een goedje,; die als een Kriekjepiept, de Kinderen zo vormen, als zy tot welzyn van het
Vaderland gevormd moeten worden? Neen! hy, die een nuttig
en achtingwaardig Burger voor den Staat moet worden, en
het Vaderland nut en roem zal aanbrengen, moet geen Kriekje
fcyn. "Er' ïs'geen raag of ftand , in welke de Sentimenteele
geen-Schade aan hef algemeen toebrengt. Alle openlyke verrichtingen vereifchen ernst, moed en fterkte; ieder openbsa*
perfborr moet een Man zyn.
Wy-zullen een Geneesheer ten voorbeelde neemen. Wanneer'deeze niet op zynen tyd bardvogtig kan z y n , dan zal hy
ve»le Zieken verliezen, ja ombrengen. By alle de ontroerend»
•ëttèftdè' die hy ziet, by al het doordringend klaaggefchrei daa
ty hoon* behoort hy een Man te z y n , en als een Man w
ïuniien handelen. Laat hy zich door zyn gevoel wegfleepen,
dan verliest hy het koude bloed, die gerustheid en oordeel*
iundige-werkzaamheid, welke in zyn beroep vooral vereischt
worden; ten minften gaat de onwaardeerbaare tyd daar mede
verloor-en. Kan de Zieke niet geneezen, niet gered, worden
zonder een ftreng middel, of eene fmertelyke Operatie te ondergaan ; dan is hy geheel verloeren, wanneer hy in handen
gevallen is van een Man, die reeds te veel voor hem voelt}
die niet zonder affchrik aan zyn toekomftig lyden en fmert ka»
denken; niet zonder hartklopping hem kan hooren fchreeu»
w e n ; of, zonder in onmagt te vallen, hem niet kan zien bloeden.
„ Dit heet de grootfte onmensehlykheid vóórprediken,"
«al een Sentimenteele uitroepen.
Die Man moet een hart
zonder gevoel, eene onedele ziel, hebben, die zelfs het me»
delyden en de erbarming in de Geneesheeren niet kan dulden.'^
Doch dat flechts die geene een. medelydend hart, en men*
fchenliefde, bezit, die dezelve alleen door zuchten, fteenen,
klaagen en huilen, aan den- dag. legt, is even zo valsch, als dat
' « r | eene armoede, zoude zynjr wanneer- men niet bedelt.. IM
behoeftige, die het meest. gerechtigd k om ons medelyden
en byftand te verwerven y klaagt gemeenlyk bet, miafte. En
b y , die-waate harmherögbeid :io zyablnnenfte kweekt* kraamt
dezelve niesrzo zeet;d»ot ,fclueij«ö,en klaagen u i t , als. wet door
ftilzwygeii.' en helpen. ;• •!
c
.. • ' , .,
«.
_ lit Bedelaar, dfe:Jsya-jgjewoon foBnulier.den Vootfcygaoger,
als «en werJttuig ^'*g«er *a% prevele* .-sriodb;-. hy verftandigeWie*
den»
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den, zelden geloof; en de Sentimenteele, die geduurig van zyn
gevoel, van zyne zoete fmerten, en breekend hart, zwetst,
baart by verftandige. menfchen afkeer of verdenking: zy moe
ten hem derhalven voor een Gek, of voor een Huichelaar,
handen. Het Medelyden is, zo min als -alle andere Deugden,
voor eigenroem of grootfpraakery vatbaar. Zy is ftom -en
werkzaam wanneer zy echt is. Het tegenwoordig Sentimen
teele is geen Medelyden; neen, het is een Karrikatuur van
het Medelyden, het is 'er een Contrast van. De waare Dannhertigheid helpt, het Sentimenteele fnapt. Ja, fhappery, kwakzalvery, en niets meerder, is het Sentimenteele van deezen tyd.
Eens vooronderfteld zynde, dat het Sentimenteel gevoel eene
peug.4 ware ; dat. het- ftil ea werkzaam Medelyden het zelfde
ware als het luidruchtig en vruchteloos Sentimenteele;, zoo,.
Kien dan eerst een STERNE noodig hebben, om ons te leeren,
dat het fchoon , edel, zoet, en Gode aangenaam, is, over
zynen naasten gevoelig te z.yn? Mag men de Zoonen der Agttiende Eeuw wel in eert' gelyken rang plaatfen met die
oude Duitfchers, die even zo hard als onverlicht waren? ——
Wat hebben, wy toch misdaan, dat de Apostelen van het Sen
timenteele moeten komen, om ons Menschlievendheid te pre
diken i Zyn wy dan geen Christenen, en gebied die God niet,
die wy aanbidden dat wy onzen naasten moeten lief hebben;
dat wy het ftomme Schepzel moeten verfchoonen? • . - Leert
ons, boven dien, de Godsdienst niet, dat wy de Wysheid,
Almagt en Goedheid, van den Schepper in elk Schepzel moe.
ten eerbiedigen ? —— Voor onze naasten, die in lyden zyn ,
te voelen; geroerd te worden door kunne ellende ; hunnen
last te verligten; hunne fmerten te verzachten; dit alles be
hoeven wy uit geene Romans te leeren. Dit zaad lag reeds
ih onze harten, en is door onze Ouderen ontwikkeld gewor
den, welke, door hun voorbeeld en leering, ons telkens daartoe
hebben aangezet.
Onze Vaders waren ook gevoelige, weklaadige, Menfchenvrienden , zonder dat zy daar veel eigenroem of ophefs van
maakten. Maar zy geloofden, dat men het niet enkel by het
gevoelen moest laaten, maar dat men de handen uit den mouw
moest fteeken, den ellendigen moest helpen, en weldoen. Dit
bewyzen de veele heerlyke Stigtingen door hen tot ons overgebragt. Hun medelyden bepaalde zich wel tot onvernuftige
Schepzels, maar niet tot Kevers en Rupfen. flunne Menschlie
vendheid vertoonde zich het eerst by Menfchen, niet by
Paardevliegen. By al hunne gevoeligheid, en de daar uit voort
vloeiende werkingen , bleeven zy Mannen. Dit hebben de
Vyanden van ons Vaderland ondervonden!
Men moet zich verwonderen , dat het gemaakte en ongerymdé, het belachlyke en dwaaze, in het Sentimenteele Stel*
Zei, niet ieder Mensch, die zyne vyf zinnen nog had, voor
12
de
r

;

OVKR. H E T SE NT I M E NT £ Ï L E ,

ée.aanlteéking bewaard heeft. -Kan. men zich we! iets oö*
«inniger vosritellen., dan/het Gevoel, *t welk de ;Maau in .de
harten der.•Sentimenteelen ftort? Deeze goede '•en oude Plaiieet
<js hun Vertrouwde en Koppelaar. Aan deeea klaagen zyihnn.
:pen nood;, geeven .dezelve haare zuchten oVér »m te.toéöei.
3en; sen in haat. fchynsèi houden hunue Zielen meiirgraaateneen
Rendezvous. . Voor.arte dee'ze dienden , welke- de Maan. 'haar
doet, overlaaden zy haar bok met Complimenten en Karresièeringen'ï en bejegenen haar zo vriendelyk , als èen Edelman, weleer een. Burger bejegende, afë> hy- hem noodig had.
2elfs dry ven zy hunne liefkooztngen wel eens zo verre,'dat" zy
Afgodery mogen heeten.
Wanneer een M I L L E R zynen SIEGWART , in goeden ernst,
laat zingen:
:

s, Heilige, kuifche Maan !
Zie neder op myn lyden,
Heb medelyden en erbarm u over my."
dan moet men verbaasd ftaan. En Wanneer dit zelfs de mirinevlaagen van eenen-Jongeling moet verbeelden , dan is zulks
©venwel niet te rechtvaardigen: want de dwaaze redenen, die
men een Romanheld in den inond legt, moeten geen ergernis
geeven. Het ftaat immers aan den Schryver, om zyn' raazen»
deh gek te laaten zeggen wat by wil. Maar het allerbyzon.
derfte is, dat deeze Litany in vollen ernst is uitgekraamd, in
vollen ernst is op Muzyk gezet, en door honderden, in goeden ernst, van buiten geleerd is; zo dat men haar, in góeden
ernst, met ontroering en aandacht, even als of het een
Kerkgezang ware, overal zingt; zo dat het ïmitatorum ficus,
Zedert, Düitschland met Maanchoraalén overfhoomd heeft;
By dit voorbeeld behoort ook nog een monlter van eenen
Lierzang, welke in den Neurenbergfchen Muzen - Alma*ach, voor den Jaare 1 7 8 2 , gevonden wordt. Een Quidam
(ik heb gelukkig zyn* naam vergeeten I) zingt aan de Maan:
„ Waart gy ook onflerflyk, zo als ik, dan zoude ik u eens
,, in den Hemel, met de Ziel van een' Mensch en vari
,, eenen Engel, tot mynen Vriend verkiezen."
Hoe belachlyk is het, zich een Ziel van de Maan te verbeelden, en wel een Ziel Van de Maan , die zich zeer befcheiden in de» Hemel te rug houdt, tot dat het de Ziel van
een Hoogduitsch Dichter goed zal vinden om haar op te
zoeken, en, als Vriend, kennis en broederfchap met haar te
fflaaken!
Tot hier toe hebben wy van het waare Sentimentêele gefpfoken, dat by de Patiënten al te werkzaam is, en waar door
zyne gevoeligheid, in de daad, te verre gtat. Thans komen
1

wy

117

OVER HET, f B H T I M E N T K L B ,

IRY tat het gewaand Sentimenteele, dat van veelen uit ydelÜeid,' öf :raet byzonkere oogmerken omhelsd wotdt. ; Deeze
kun/ men ligt Jtetaien., r. Dët gewaande gevoelige jkopieeet den
•warren gevoeligen; doch >by aekczyn "kaiakier^te yer.4
hy"priat vedhmeer, heeft-meer eigenliefde, ear. toont jiwnnjieer hex op de ptoef aankomt, eeneH wezenlyke »gevoelloosbeid.
\ •
. .-. • "
'••;;,-•,•
De waare gevoelige; is alfyd als een Zieke, 'als een VerJtandelooze j aan te merken, Als een Patient ^verdient hy) me*
delyde»; Idoch, om hem te rechtte brengen, maec me* hem
niet vërfehoonen. ' Hy moet dè geesfelingen.'vant'diet-Hekelfchrift 'voelen; want dit verftreks =hem tót :hdl,. Men is hem
derhalven geene Barmhertigheid fchuldig; want de kwaai, asft
welke hy lydt, is zyn eigen werk. Hy heeft zich dezelve
door eene Le&aare-v cliè -èy¥*y«1&n(rweTn^~e^'-'iK885êË
op den hals gehaald. De gewaande gevoelige is daarentegen
geheel géén medelyden waardig. ' Hy verdient dé fcherpfte
beftraffing; want hy misbruikt deeze zwakheid, als een fchan*
delyk dekzel van de* hardheid van zyne-Ziel; of hy wil zich
met eene valfche Deugd,verderenj hy wil, onder dat masker,
het oordeel der Waereld ontwyken; en de achting der Menfchen dievelings naar_zi,ch trekken.
Het gewaand Sentimenteele verdeelt zich derhalven in twee
foorten: in het dwaaze, en in het huichelachtige. DQ eerfte
foort' is zéér algeméén^' Zv heeft haaren oorfprong'-uit on4
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len voor rchoonheden aan, en men vintft., in z-wakfièidyfterlt
te. Men waant, dat het aandoenlyk zyn naar den 'Slaraak 1»^
pm dat men daar zb veel van hoort, ]èn ooi dat de "Sentimenteele vodderyen zcr veel gerezen wórden, - t e . t ö s f c
'zulk eené fchodne gelegenheid, om van zich zehren té
fpreekeu, en zich 'eenig aanzien te verfchafleh, 'Dit 'zyii
porzaaken genoeg, waarom zo menige Gek\ 'deezen'töpii
aanneemt,' zonder eens recht te weeten wat Gevoeligheid is.
De huichelachtige Sentimenteele fprèekt altoos''van'een "gevoelig hart, het zy om 'een goed denkbeeld' by anaër^n vari
hem te verwekken; zich daar door, zonder eenige kósten;
het aanzien VAN een goed karakter te geeven; het' zKjT'om
Zich het vertrouwen van onkundigen,, eh daar door vobrdeelen, verkoopbaare geheimen, enz.'te bejaagen; bf ten raihftenï
door een overvloed van zuchten' en vaii t'raanen, dè'dróef^
heid en deelneeming van een werkzaamer Medelyden tè> raf
te houden.
' " . ' • "
"
Van deeze verfchillende foortën van gewaand SëfltfmeO»
teele, ken ik verfcheidene levende Voorbeelden ; docü ik
kan my in geene nadere befchouwing hunner Rollerf inlaad
ten, zonder de perfoonen, die zulke Rollen fpeelen, aan say,I 3
1
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ne Leezer* te doen kennen. Over het geheel genomen, hei»
ik veel gezegd, dat van anderen nog beter zou .gezegd kunnen worden; evenwel hoop ik telkens, aan de bekende zaaken, zulk eene wending gegeeven te hebben, die den Leezer moet aanmoedigen om zyne opmerkzaamheid op het gezegde te vestigen. De vrye uitdrukkingen en fpotternyen,
die ik my , hier en daar, zelfs tegen wezenlyk gevoelige»,
veroorloofd hebbe, mogen aan fommige lieden eenigzins hard
•en beledigend fchynen; het-zy my vergund te zeggen : dat»
wanneer men feilen wil aantoonen en berispen , dwaasheden
in haar rechte licht wil plaatfen, dat men het dan zo behoort
te doen, dat het indruk maakt: ea hier toe had ik my verbonden.

LOUISA D ' A M T A I L , O F , D E CETROUWDÉ KOK.

Meer dan een Roman.
Uit het Frausch.
(Vervolg en Sist van hl. 7 8 . )
LOUISA kennis gekreegen hadt aati
werd het Hospitaal te Lagny onder
het.'i>eftliur, geöeld van de Cordeliers: LOUISA werd benoemd
pm hét opzigt - te hebben over deêzert tak des Kloosters ,'«4
ïoog: vol genoegen daar heen; niet enke! om dat. de flrenge ondergefchiktheid, waarin zy zich 'ra, het Klooster bevondt, baat
ten ^uiterften verveelde; maar ook, dat zy, in haar nieuw verb|yf, nevens meer gezags, meer vryheids kon genieten. D«
Wonnen, die in haar geen genoegen vonden, van wegen haare
afkeerigheid in het waarneemen der Kloosterpligten, en de
koele wyze op welke zy mat haar omging, zagen haar vertrek met genoegen.
Dan, vóór dat zy in deeze nieuwe
bediening trad, gebruikte zy de voorzigtigheid, om haare Ver»
klaaring tegen de oorfpronglyke Kloostergeloften te herhaalen,
en een Gefchrift over te leveren , waarin zy betuigde, die
Geloften voor afgedwongen , en van geene verbindende kragt,
te houden; dat zy althans dezelve niet bekragtigde door haare
tegenwoordige verplaatzing, of door eenig datr uit volgend
bedryf, en altoos aan ziek voorbehield het regt, om zich ,
wanneer de gelegenheid mogt voorkomen, te bedienen vaa
haare eerfte Tegenverklaring.
De nieuwe Inrigting te Lagny begeerde aangemerkt te wor-,
den als alleen aan het gezag der Cordeliers onderworpen, en
geheti ontflaagen van het regtsgebied des Aardsbisfehops van
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Parys; dè Kerkvoogd verdedigde zyi Regt, en fcheèn hier

uit een Pleitgeding te zullen volgen.
De Heer LE VACBER , wiens Gierigheid hem naauwlettend
maakte op de kleinfte omftandigheden , wist genoeg van de
neiging zyner Schoonzuster, om te begrypen, dat zy van de
gedaane Tegenverklaring gebruik zou maaken, om afftand te
doen van de Kloostergeloften, indien zy dit ooit mogelyk vondt.
Haare verketring met COUSTURIER baarde hem. veel kommers. Een jong Heer kon haar bezwaarlyk zfea zonder getroffen te worden door haare aanvalligheden , en .COUSTURIER.
was jong, beminnelyk, en bezat zulk eene maate van Middelen
als gelyk ftondt mét die, waar op LOUISA eisch zou kunnen
maaken, indien zy van haare Kloostergeloften ontflaagen was.
't Geen zyne ongerustheid over de verkeering met COUSTURIER vermeerderde, was, dat die Heer, in de Regten zich
geoefend hebbende, wel bedreeven zon weezen in de Wetten de Kloostergeloften betreffende, en weeten in welke gevallen deeze. konden losgemaakt worden.
Tot volmeeting van de maat zyner.bekommemisfe, diende de kundlchap,
•welke hy kreeg, van LOUISA'S verplaatzing na Lagny; waar zy,
niet langer ftaande onder het bewind der Abtdisfe, en ontheven van het oplettend oog der Kloosterzustereh, geen z»
mau.wjseurig verflag van alle haare bedryven zou behoeven
te geeven; daar kon zy den Heer COUSTURIER , zo lang en zo
dikwyls het haar behaagde, fpreeken, in de Spreekkamer van
het Hospitaal , door niets belemmerd dan door de waarneeming van het opzigt, 't welk deeze nieuwe post haar af
vorderde.
Niettegenfkande deeze maate van vryheid, begreep LOUISA-,
dat zy alle mogelyke voorzorge moest draagen om alle blaam
van eene meer dan voegelyke gemeenfchap met COUSTURIER
te weeren: op het minfte vermoeden daar van, begreep zy,
dat zy dien Heer in 't geheel niet meer zou mogen zien,
maar weder na het haatlyk Klooster moeten te rug keeren ;
waar zy dan eene opfluiting te wagten hadt, zo naauw, dat
'er geene mogelykheid overbleef om iemand te zien die iets
kon toebrengen ttjt het herkrygen haarer Vryheid.
Om deeze reden gedroeg zy zich zeer omzigtig; en, dewyl
COUSTURIER thans verpligt was zes mylen ver te reizen om
haar te zien, waren hunne gefprekken minder, en, als zy voorvielen , met alle behoedzaamheid vergezeld.
L E VACHER ,
wiens belang het was 'er geheel een einde aan te maaken,
bediende zich van zendelingen, om gerugten te verfpreideu
tot fchande van de Orde der Cordeliers; en hy wist deeze
fchandelyke gerugten zo< te laaten verluiden, dat de Overften
der Orde dezelve in 't einde vernamen: tot een toevoegzei aan
deeze valschheden', beweerde hy, dat het gefchil, tusfchen den
Aardsbisfchop van Parys en de Cordeliers, wegens het bewind
I4
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over bet Hospitaal te Lagny, den öorfpfoirg verfcJjuldjgd. was
aan de trotsheicf, en na onafhangeiykheid itreevendon geest, van
Mejuffrouw D ' A N T A I L , die. dagt ,' dat'xy, onder'teet beduur
der Cordeliers, die niet zeer ftrikt waren, haare tosten meer
zou kunnen botvieren dan onder dat' das Aaïdabisjchops.
Aan deeze kwaadaanige vertellingen tyd gegeevenThebberide
om derzelver loop te neemen, ea» verzekerd dat zy alle'ge»
wenschte uirweiking deeden, vêrzögt en vejkre>e#"hy ,- wcet
haast, een order; oai LOUISA D ' A O T A I L van hei VoógdyJcbap
van Lagny af te zetten, en haar, mèt groota Striktheid, op te
fluiten in het Klooster waar zy de Gelofte hadt afgelegd, I •»«•
Dit alles gebeurde onmiddelyk naa dat LE VACBËR' héeJBevelfchrift tegen zyn Schoonvader verkieegen hadt ,>>die deézert
allen beheer van zyne goederen ontnam.
De fchoone Non, die bemerkte dat haar Vader van toom
ziedde wegens het gedrag van LE VACHER , oordeelde dit eene
gepaste gelegenheid om het juk af te fchuddeu, waar onder zy
nu zeven jaaren gezugt hadt. Zy hoopte, dat de Heet B'ANTAIL
en diens Égtgenoote, tegen HENRIETTA'S Matt verbitterd", haar
weder zouden herftellen in dat deel haarer genegenheid, 't welk
zy nimmer verdiend hadt te verbeuren; en dat zys om haar
te herftellen fti den ftaat om dat gedeelte haarer Middelen te
bekomen, 't welk zy nu zagen dat op'eene onwaardige wyzézou
bedeed worden aan den draakgierigen LE ' VACHER , v o o r d e n
Regter als onwettig zouden erkennen de middelen, die zy gebruikt hadden, om haar te dwingen [tot het aangaan van Ver-,
bintenisfen, zó zeer ftrydig met haare genegenheid.''•"
In deeze hoope vondt zy zich niet bedroogen. Zich tot
haare Ouders vervoegende,met de verk'laaring, dat zy eene pooging zou doen om Verbintenisfen te verbreeken welke zy
nimmer kon vervullen, beloofden zy haar al den byftand te
bieden, welke * zy konden, om haare Geloften te verbreeken,
en haar in ftaat te Hellen tot het aangaan eener Egtverbintenisfe met den Heer COUSTURIER, die in alle ópzigten een gefchikt portuur voor haar was , en aan vvien zy door tedere
liefde verbonden was. Het medelyden, 't welk hy betoond
hadt met haaren ongelukkigen toeftand, maakte eerst haare
dankbaarheid gaande; zyne verdienften en aanhouden hadden haar een warmer gevoel ingeboezemd. Hy was lange»
tyd haar eenige troost geweest, en het overige haar» leevens met hem te flyten, zou, haars agteris, eene 'nieuwe 'waarde byzetten aan het ontflag, *t welk zy hoopte te verwerven.
De Heer D'ANTAIL en diens Vrouwe, ADRIANA DE VALMORIN,
vereenigden zich met haar in het voorftel, 't geen zy deed;
by het Hof van Rome, wegens den dwang, door welken men
haar verpligt hadt tot het doen van Kloostergeloften. TerwyJ
zy Antwoord vandaar verwagtte, verliet zy het Klooster, en
werd
:
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werd i a , 't ©uderlyk ; Huis opgenomen., 's Baufen Antwoord
kwam'. ii»§ï. óp. njsder:Dat de Verzoekfter na het Klooster
„,zou tyrederkeeren,om. den uitflag af te wagten van de opïpepiage aller., Partyen» die belang hadden in de Vernietiging haarer Geloften.j. en, indien door deeze Partyen niet»
„ wserd aangevoerd, genoegzaam om het Hof te Parys te beweegen tot het bevestigen van haare Geloften, zouden de„ «el.ve verbroofeen worden, en zy vryheid hebben om te rno„ gen tronwen." ...
\
.
JDe Peifoonen, hierby belang hebbende, waren haare Bloed.
Veerwanten, en de Nonnen des Kloosters tot het .welk zy
behoord hadt* De Nonnen verklaarden , door haare Abtdisfe,
haare gereedheid, om van.de Kloosterverbintenisfen te ontdaan
eene Perfoone, die nimmer de pligten Waarnam, welke deeze
Verbintenisfen, vorderden , en altoos een geweldigen afkeer
betoond hadt van het Kloosterleeven. Zy betuigden daarom»
wel te willen .verlost worden van een Lid, 't gesn met zo
veel ongenoegen onder haar verkeerde.
-i De Heer D'ANTAiu gaf getuigenis, naar eisch, dat zyne Huisvrouwe, uit
opgevatte vreeze voor de veiligheid haars Zoons, hem hadt
overgehaald om zyne Dogter in een Klooster te fteeken. Hy
erkende, haar. bedreigd te hebben met fchande,.gevangenis, en
zelfs met den dood, indien zy weigerend bleef. Doch, zo
verre in 'jaarett gevorderd, kon hy het niet langer dulden, haar
te honden in een bedwang, haar opgelegd tegen haare deigingen, ,en dat hy haar ontflag verzogt. Zyne Vrouw vereenigde zich,met,hem in dit verzoek.
Naa het hooren van alle deeze dingen, werd beflooten, dat,
alle de Partyen, belang in de zaak hebbendé, overeenstemmende in het begeeren van het ontflag der Geloften, gedaan
door LOUISA D'ANTAIL , tegen welke zy eene Verklaaring hadt
ingediead, zo vóór als naa het aangaan van dezelve, deeze nu zouden ontbonden, en haar het trouwen toegedaan,
worden.
L E VACHER begeerde öogthans gehoord te worden, en ftelde
zich party. Maar de Heer D'ANTAIL verzette *er zich tegen,
en LE VACHER'S beweegredenen bleeken zo onedelmoedig te
zyn, dat zyne poogingen mislukten.
Het Befluit, 't welk LOUISA D'ANTAIL veroorlofde te trouwen, werd bekragtigd door eene nieuwe geregtlyke Verklaaring,, welke haar , niettegenftaande den eisch van LE VACHER , hertïelde in 'i. .bezit, haarer, Middelen
eii haarer Vryheid.
In gevolge hier van werden..de ,Huwelyks- Geboden tasfchefl FRANOIS COUSTURIER en LOUISA : D'ANTAÏL terftonct
afgekondigd in de: Kerk.van St. Opportune., taare Parochie.
Men.Hadt'.eene. Huwelyksyrerbintenis opgéfteld,' waarin de Heer
D'jfNTAU. baar bet aaüdeei befprak irr zyne bezittingen waar
toé zy. geregtigd; was.
De
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De Heer LE VACHER, egter, indien het mogeryk w » , het
Huweiyk willende beletten; fchutre de Geboden. De' Priestervan St. Opportune. de tueïternming des Vaders hebbeödé, verklaarde dat het egter zóu voortgaan, - en gaf verlof aan «enen
anderen Priester om het Huweiyk in te zegenen.
L E VACHER, in zyne hoope te'leur gefield , nam z-yne toe»,
vlugt tot den Oppervicaris, die geen-"de minfte agt floeg op.
zyn. verzoek. tl$ beriep zich op het Geregtshof des Aardsbisfchops; maar, dewyl de tegenkanting van den Man eener
Zuster geen gewigts genoeg fcheen te hebben om ftrydig te
werken tegen d<e iceftemmiag en den wensch van een Vader,
werd het Huweiyk, naar behooren, geflooten', en twaalf maanden daar naa verloste zy van een Zoon.
Doch zy hadt de fmert om te ontwaaren dat L E VACHER.
zyne vervolgingen nog niet ftaakte. - Hy ving een Pleitgeding
aan, waarin by poogde te toonen, dat het Ontflag der Geloften van LOUISA onwettig verkreegen was, en dit zogt hy te
bewyzen door het aanvoeren vau eene Wet, welke zegt,
dat Kloostergeloften, meer dan vyf jaaren geleden gedaan, i»
geen geval, of onder eenig voorwendzei, kunnen vernietigd
worden; en 'er waren bykarre zeven jaaren verirreeken, zintsden tyd dat LOUISA den Sluier hadt aangenomen, eer zy zichna het Hof van Rome vervoegde.
Op deezen grond werd de zaak gebragt voor het Parlement?
van Parys; waar, niettegenftaande de welfpreekenheid vanden Heer GIJALTIER, een uitlieekend Advocaat, en het aanvoeren van verfcheide gevallen,het Parlement, begrypende, dat»
indien 'er geen vaste tyd bepaald was , naa welks verloop
Godsdienftige Geloften onherroepelyk zouden weezen, de FaBïiliegoederen niet in zekerheid konden weezen, en dit gelegenheid geeven tot geftadige poogingen van Nonnen en Priesters , om in de wereld weder te keeren, tot vernietiging- van
de goede orde, zo in de Kloosters als in de Familien, het
Vonnis ftreek, dat LOUISA D'ANTAIL ftrydig met de Wet vaa
haare Geloften ontflaagen was. Haar Huweiyk word onwettig
en haar Kind bastaard verklaard , en zy gelast onmiddelyk in't Klooster weder te keeren.
De verlegenheid en fmerte, veroorzaakt door dit onmenschlyk Befluft, fcan men zich beter verbeelden dan befchryven.
LOUISA befloot, nogthans, eene pooging .aan te wenden, eer
z y zich liet afïcheuren van Verbintenisfen haSr zo dierbaar,
en voor altoos begraave» in een ftaat erger dan de dood; en
zsrubêliep zich .nevens, haar Egtgenoot, van dit Vonnis op den
Geheimen Raad. De'Raad beval eea geheel herzien van het
ftükoaao het Parlement van Metz; waar, naa e»n lang onderzoek 4 het eindelyk Befluit zodanig was als elk Menfcbenvróend metuitöeiekende voldoenjng zai hooren. —*> De: Geloften , door LOUISA afgelegd, werden voor van geener waarde
ver-
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verklaard, haare Egtverbintenis zag zy gewettigd , en haare
Kinderen in derzelver regten herfteld. —— Dus genoot zy,
naa een gedeelte haars leevens doorgebragt te hebben onder
de onregtmaatigfte en drukkendfte vervolging, de vryheid, om
l e t overige gedeelte van 't zelve door te brengen met een
Egtgenoot en Kinderen , naar verdienften op het tederst bemind) terwyl LE VACHER. de rechtmaatigeftraffezyner gevoel looze Gierigheid droeg.

D E UITKEIMENDE WAARDY VAN D E GEZONDHEID E N H E T
VERSTAND,

ls men het wel berekent, dan is er, in deze beneden ge*
westen, geen geluk te genieten dat boven het bezitten van
A
^yne Gezondheid, en zyn redelyk Verftand, te fchatten is. Geene andere aardfche gelukzaligheid overtreft die genot. ——«
Bezit vry een overvloed van fchatten: —— laten uwe geldhoopen tot zulk eene verbazende hoogte opgeftapeld zyn, dat
ze uwe verbeelding te boven gaan; maar bezit die fchatten in
een kwynend leven :
mist gy de Gezondheid, gy mist
ook dra al het genot uwer fchatten; gy walgt 'er van, en 't
eenigfle, dat gy 'er van hebt, is gemak , en eenige ruimere
verkwikking;
dan deze zyn 't misfehien, die uwe kwy»
ning doen duuren, en de heritelling van uwen welftand ver«
hinderen,
En wat zyn voorts aan eeu anderen kant de
fchatten in de handen van eenen dwaas; in de magt van zulken , die 'er geen gebruik van weten te maken, die ze niet
weten te beheeren. Een dwaas blyft met alle zyne fchatten
«en dwaas; een mensch die even gelukkig is wanneer hy niets
bezitte, als wen hy de grootfte fchatten der Wereld deelagtig
zy.
Zyt in Eer, Aanzien en Waardigheid, gefteld; munt.
uit boven uwen Evenmensch in grootheid op deze Wereld;
laat uwe magt zich üitftrekken over verfcheiden Landen; dat
veele Volken naar de ftem uwer bevelen luisteren;
ja zidderen, wanneer uwe bevelen uitgaan;
derf flegts de Gezondheid ; en wat zeggen die hooge Waardigheden ? —— Hoe
hooger gy verheven zyt, hoe wyder uw gezag zich uitftrekke,
des te lastiger word u dit,alles, by het misfen uwer Gezondheid .;—- Dan een.jverheven dwaas . . . . t l a a t ik van dezen
geene teekeuing maken; want men viadgeea.onnuHerwi.iWilgelyke£- £hepz_el", fdan een dwaas^die^i Jjoogbejd^wrhevea:
is. —— Hebt "gy fo'dé Wereld Vrienden,,} n*i >opregte,„yrien.*
den, in eene kwynende gezondheid verkwikt de hulp en onderftand van Vrienden zeker ongemeen veel
doch , met
dit alles, hoe veel verliest dit geluk op de iWereld van zyne
Waarde, als men dien groocen, dien onwaardeerbaren, fchat, de
Ge1
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Gezondheid» moet derven! ——- Ën wat den 'dwaal becrefr,
voor hem is de vriendfchap een niets beduidend ding, hy is
Biet vatbaar Voor zulk een edel geluk.
Hoe veel zoude
tk hier nog kunnen toevoegen, daar de gevallen duizend ea
d«i/end zyn, welke, buiten Gezondheid en Verftand , geene
waarde altoos hebben. • • Maar is dit waarheid, zyn ze zulke uhftekende vdörregten, dat, zonder dezelve, alles op deze
Wereld ons tegenftaat? — - welk eeneverpligting tógt'er dan
niet op ieder onzer, om het eerfte wel te bewaren, en vaa
bet laatfte géén Waad gebruik te maken.
En hoe oplet
tend behoort derhalven elk een, die deze byzondere zegeningen des Hemeis geniet, en deze groote worregten wil bewaren , alle zorgvuldigheid voor derzelver behoud aan te wenden,
en alles te vermyden, wat hem dezelve kan doen verliezen f
' Door de onmatigheid nu verliest mén zyne Gezondheid.
**-— Hy, die in de dartele en de verleidende- wellusten der
Wereld veel deel neemt, verliest weldra 'dien onwaardeerbaren
fehat, de Gezondheid. - — De Wutpfche vermaken der Wereld ondermynen toch de Vastefteunpilarenónzer Gezondheid;
——— Weelde en ongebondenheid duuren zeer kort, terwyl jammer, pyn, fmart, en een aanhoudend kwyneHd leven, derzelver
plaats vervangen.
Nauwlyks zyn de fchuimende wynkelken geleegd, of een kelk van jammeren word 'er ingelchon^
ken; welken men tot den bodem leegen moet, hoe fmartelyk
ook de teugen vallen mogen. -Onze Gastmalen zyn dikwyls
nog niet geëindigd, of men voelt het vergif reeds de ingewanden doorknagen, 't welk de overdaad heeft doen inzweigen.
De ongebonden Weelde, de dartele Wellustigheden
worden vervangen door pynen en fmarten.
Het gevolg
van overdaad is een leven vol jammeren, of eene verhaaste
dood; en welk een register van betreurenswaardige flagtoffers
van Weelde en Wellust zou ik hier nevens kunnen voegen! —
Het Verftand word beneveld;de Mensch,aan de overdaad overgegeven, raakt ook het regt gebruik kwyt van dat edel gefchenk.
Hoe vele wellustige dwazen, menfchen die hun
edel geflagt onteeren , en veel erger, dan het redeloos Vee
»1 wat redelyk is vergeten! Laat ons dan vlieden voor de verleidende-aanlokzelen van weelde en ongebondenheid. —— Dat
wy, in alle onze bedryvén, in' alle onze handelingen, het boven^
»l< daar op toelegger*, om die twee voorareffelyke géfchentten ,
die ons het hoogfte -toppunt van gelukzaligheid, in deze beüëdecgewestèn , aileen^kutatien doen"genietêft; onze Gezondheid
«tr^^eruTand^So Veel in-ons 'véfrttogen' is,' M^be#areir','ett
van ;geeft-Van beiden itómëf èeitig'ttBsBruïk' maken.
r
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DÉ MATIGHEID.

oe zeer de mensch met verstandsvermogens begaafd»
en in ftaat z y , om over de hem voorkomende dingen in de Natuur te kunnen oordeelen, en. zich te verzekeren wat hy als voor hem heilzaam, te verkiezen, eh
wat integendeel als verderflyk te verwerpen hebbe ——
hoe zeer hy in ftaat zy, om het goede van het kwade
te onderfcheiden, het is 'er echter ver van daan, dat
hy beftendig altoos van deze fchoone gemoedsgaven het
regt gebruik maakt. — - Het tegendeel is by de meesten maar al te zeker, zo dat men uit derzelver gedrag
veeleer zou fchynen te moeten opmaken , dat zy val»
alle die fchoone Voorregten, even als het redeloos Vee,
verftoken waren.
Ver de minften toch maken een
regt gebruik van hunne verftandelyke vermogens; maar
laten zich veelal wegflepen door de kragt hunner driften, onder welke hunne redelyke vermogens bezwykert.
— - Ieder mensch weet wel, en is ten vollen overtuigd,
dat 's menfchen hooglie en aardfche gelukzaligheid in
een kalm gemoed en* eene bloeijende gezondheid befta?
Alle ander aardsch geluk verliest, by gebrek aan ge2ondheid, en vooral by gebrek van gemoedsrust, aï deszelfs kragt. Geen vermaak heeft eenig vermogen op
ons, als wy onrustig, van gemoed zyn, of onze gezondheid kwynt.' Welk gebruik zal men zich makeh van
zyne natuurlyke Vermogens, in geval wy ongezond, of
©htevrede, zyn? want anderen mogert hunnen evenmensen
gelukkig rekenen, om dat zy hem rriild bedeeld zien van
tydélyke goederen; om dat zy hem in pragt en ftatie zien
«itfehitteren; wat zal ons dit alles geven, Wanneer mën
zyne Vermogens derft, en vooral die gemoedsgave mist,
in welkers bezit ohs waar geluk gelegen zy?
,0f
hoe* zal men gerekend kunnen worden gelukkig te zyn,
als men, by gebrek van gezondheid, nies vatbaar is voor
aandoeningen van vermaak en genoegen?
Indien -er dart zó veel gelegen zy aatl onzen welMfiNC. 1795. NO. 4.
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ftand, en de bezitting van een gerust gemoed, dat 'er
al ons tydelyk geluk ten eenemaal van afhangt, dan zyn
wy ook verpligt, uit kragte van de liefde, welke wy ons
zeiven verfchuïdigd zyn, alles in het werk te ipannen,
wat wy kunnen, om deze twee Voorregten te verkrygen
of te behouden; en integendeel alles tragten te vermyden,
wat aan dezelve hinderlyk zy, of ons dezelve zou kunnen
benemen.
Wil men nu deze twee zonderlinge Voorregten lang bewaren
wil Inen ze nog beide genieten in zyne Grysheid, en blyven behouden tot aan zyne
laatfte Levensdagen; men moet dan boven alles de Matigheid beminnen. In zyn ganfchen levenstrein, omtrent alles, moet men de Matigheid in agt nemen; want heeft
niet de gematigdheid de belofte van een gezond, gelukkig en lang, leven? Tot alle dingen is zy nut, zy behoud de Gezondheid , en bewaart de Vermógens van den
Geest.
i
De Mat'gheid is dan eene deugd, welke een ieder ten
duurften verpligt is te betragten, uit aanmerking, dat zy
alle zulke pligten bevat, die allereerst, en regtftreeks,
opzigt hebben op ons eigen welzyn; want wy zelve hebben nog oneindig roeêr belang by de uitoefening van de
Matigheid, dan anderen, om dat, by-het onmatig gebruik der dingen, elk voor zich -zeiven het meeste lyd,
het grootfte nadeel zelve heeft. — - Zelfs kunnen 'er gevallen plaats grypen, dat anderen uit onze onmatigheid en
verkwistingen voordeel trekken.
Allo de fchaden,
welke de onmatigheid aanbrengt, Ioopen derhalven regelregt op hem aan, die zelve aan de" onmatigheid verfluafd
i s ; want de Onmatige kan, zonder de rust in de Maatfchappy te ftooren, zyne onmatige driften opvolgen — de
rust blyft ongeftoord: maar hy is de bewerker van .zyn
eigen ongeluk, de Verftoorder van de in- en uitwendige
rust zynes levens — want de onmatige Man dobbert als
ïn eene woeste en onftuimige Zee, en word ginds en herwaards heen geïlingerd , om dat h y , die zich. toelegt om flegts zyne Zinnen te voldoen, en de dierlyke
driften in te volgen, nooit of ergens eenige rust vind. —.
Alle voorwerpen, welke hem bejegenen, maken zyne driften gaande, en aan 't zieden.
Alle vermaken grypt
hy gretig aan, zonder onderfcheid. - — De paden, die hy
bewandelt, fGhynen voor hem met rozen bezaaid, daar
nogthans, op het einde derzelve, hem de gevoeligfte doorns
fteken, en de fmartelykfte wonden toebrengen, wanneer
v
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hy de gevolgen eener onmatige levenswyze fmakón tnoet J
brengende zyne dagen niet ter helft, en dao nog met onïydelyke fmart.
Hy toch, die door de wellusten des
levens i$ uitgeput, dienstbaar gemaakt aan de onmatigheid , vertoont, reeds irt zyne vroege levensdagen,
den hoogften Ouderdom.
Op zyn aangezicht zyn
de pynelykfte trekken getekend
en op. zyn gelaat
den afgeleefden ouderdom. - — Zyne ledematen zyn
yerftyfd . —— door Jigt en Podegra verlamd» •—-* Dag
aan d a g , en aagt kan nagt, door ondragelyke pynerï
gefolterd, die hem fusteloos aanvallen, ett martelen tot
aan het eind zynes levens —— dageh, die* fchoon kort
yan duur, wegens geftadige folteringen, voor hem èeu-^
wen fchyngn. —r— De fmartvolle dagen doen hem Vaak
reikhalzend verlangen: ach! dat het avond ware! en d§
flaaplooze en verdrietige nagten hem vuurig om den nior^
gen doen hidden. —— Dusdanige jammeren en fmaftelyke gevolgen ïlepen de Wellusten ohvQrmydelyk na zielig
*
Dan geheel anders is het met den gematigden Mart
gelegen. Deze is nog jeugdig in zynen hoegen Ouder*
oom. Hy weet doorgaans Van fmart noch leed, ~ I —
piekten en Ongemakken kent hy fchier .niet, dan Üegts
by name.
Vrolyk en vergenoegd fiyt hy zyne dagen , en van verdrietige of flapeloozd nagten Weet hy
niet. Aanfchouw den Man, die gematigd geleefd heeft
Zie hoe rustig ftapt hy daar heenen, fchoon zynë
jaren reeds tot eenen merkelyken trap van,Hoogte geklomttien zyn, H y is waaflyk nog jong .^'ffihoóH.bedaagd — jeugdig, fchooü zyne dagen veele i z y t t i W e l k
een verbazend verfchil tusfchen dezen en'dé tekening
van den eerfteii^ die-, fchoon Weinige jareti bereikt hebbende, rtokoud fchynt — daar flxaaltde jeugd nog uit het
gezicht vaö den laatrtett * daar hy reeds zo veele jafefi
telt, en de blos van vergenoegen ligt nog op xyne. kaken
daaf de eerwaardige Grysheid reeds, zynen fehe>
del dekt*
,
.
' '
••'
daagde verfchillende gevolgen van eenë matige êii
onmatige" levpnswyze,.
van het involgen zVJier lus*
ten en het beteugelen van dezelve, — vaM JÜaaftgtig:
dienstbaar te zyn aan de onmatigheid en overdaaderi
tusfchen hen* die ingetogen leeft« en de, aahlcrkzeieiï def
onmatigheid en der wellusten nimmer heeft opgevolgd*
Oudtyds had men by de Egyptefiaren * zp ook by óê
0ude Romeinen, de gewoonte, om de Matigheid oüdeï
K 3
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Verfcheide en verfchillende gedaanten af te beelden/ — ^
Nu eens vind-men haar afgebeeld als eene fchoone Vrouw 4
in een deftig, doch eenvouwig,,gewaad; houdende in de
regte een Palmtak, en in de'linkehand een Toom ef
Breidel, —— dan wederom onder eene andere gedaant e ; alle echter gepaste Zinnebeelden van de Matigheid
— die den mensch, door de Rede geleid, de gulden
middelmaat doet houden. Intusfchen geeft men aan alle de
Beeldtenisfen Teugels of Toornen in de eene, een Palmtak;
in de andere, hand; aanduidende, hoe de Matigheid de
verkeerde driften en begeerlykheden bedwingt, en, aari
den anderen kant, hoe zy over dezelve volkomen zegeviert; - oefenende haar vermogen omtrent den fmaak en hef
gevoel in zo ver, dat zy dat uitftrekt over alle de deeJen van 's menfchen Lichaam* en dat zy dus den geheelen mensch moet regeeren; en zo is de Breidel een Zinnebeeld van 't beteugelen der driften, en de Palmtak vaö
eene gelukkige overwinning.
'
By eene andere Beeldtenis, anders op dezelfde wyze voorgefteld, voegt men eenen Oliphant; welke by de Oosterfche Volken een Zinnebeeld van Matigheid is. —— Veel
zonderlings verhaalt men van -dit Dier, en inzonderheid
brengt men onderfcheiden voorbeelden daarvan b y , met
betrekking tot de Matigheid van het zelve. Men getuigt
'er van, dat bet zeer ingetogen leeft, en de gave der onthouding in eene ruime mate bezit.
In de Egyptifche Beeldfpraken had men ook een zeker
Diertje, Ophiomachin genaamd, waar de Egyptenaars de
Matigheid en Kuischheid zinnebeeldig mede uitdrukten.'
Dit Diertje is een doodvyahd der Slangen, welke van de
onmatigheid en onkuischheid ——- van overdadige wellusten, Zinnebeelden zyn. - — Wie nu tegen de wellusten en begeerlykheden des Vleeschs ftryd, deze is een gematigd;, een ingetogen, mensch, welke onder dit Zinnebeeld eigenaartig wierd afgemaald.
D a n , daar de
Kuischheid een voornaam deel der Gematigdheid by de oude Egyptenaaren uitmaakte, als bedwingende vooral de
vleefchelyke ea zondige lusten, hadden zy ook onderfcheiden Zinnebeelden om dezelve uit te drukken. •——
Daar nu deze deugd eene zonderlinge cieraad der Vrouwen
is, hadden de Beeldtenisfen voornamelyk betrekking op dezelve.
De Kuischheid beeldden zy af onder de gedaante eener jonge Maagd, geheel in 't wit gekleed, om
daardoor de zuiverheid te vertoonen; daar de Witheid
toch
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Ten zelfden
foeft een Zinnebeeld is der zuiverheid.
©ogmerke hield deze Maagd ook eene witte Lejy in de hand,
H e t hoofd bedekte men met eeue Sluijer, ten bewyze
dat eerbaarheid en fehaamte vooral de cieraad der Maagden zy. By deze Beeldtenis der eerbaarheid was men ook
gewoon eene Schildpad te voegen, waar door aangeduid
wierd, dat het eene eerbare kuifche Vrouw bovenal betaamt veel t'huis te blyven; zich te benaarftigen in
het waarnemen harer huislyke bezigheden, om daar door
alle gelegenheid te ontgaan, die haar tot wellust en onJcuischheid zou kunnen verleiden.
De Egyptenaars, zegt P L U T A R C H U S , hadden een oud
gebruik, lang by hen ingefteld, om de Vrouwen het gebruik der Schoenen te weigeren, om daar door hare
uithuizigheid te beletten» en haar te doen gedenken, dat
haar werk niet op ftraat, maar t'huis, zy,
By de
Grieken was het der Vrouwen, vooral der Maagden, ongeoorloofd om langs ftraat te zwieren, en te lanterfanten. Z y
mogten niet aan de deur of voor de venfters ftaan —.
dit alles was misdadig volgens de wyze en zeden der
Grieken. Om de Griekfche Vrouwen altyd te doen gedenken aan haren pligt van t'huis te blyven, waren zy gewoon houten fchildpadde beeldjes by zich te dragen, Nog
vind men, met betrekking tot het in huis blyven der Vrouwen , aangetekend, dat deze niet eerder behoorden op
ftraat te verfchynen, voor zy die jaren bereikt hadden,
dat, die haar niet kenden, moesten vragen, niet wiens Vrouw,
maar wiens Moeder, zy was. — Zonder meer voorbeelden aan te halen — alles kwam by de Grieken daar op
neer, dat zy hare Vrouwen wilden doen begrypen, dat
derzelver werk niet op ftraat, maar in huis, ware, en dus
eene onvérmydelyke pligt der Vrouwen, hare h u i s r
lyke bezigheden vlytig waar te nemen, en dat zy niet
moesten doen als veele ligtvaardige ligtekooijen , altyd
Jangs de ftrateh te loopen, en altyd uithuizig te zyn.
SALOMO getuigt ook van de} hoeragtige Vrouwen, dat
hare voeten niet in Suis, maar op de ftraten, zyn, en
dat zy loeren op alle hoeken.
En was 'er een d i e
zich verftond op de looze treeken der flegte Wyven, het
was zeker S A L O M O , die een Haram had van duizend der
fchoonfte en doortraptfte Vrouwen van het Oosten, P A U L U S
berispt ook de Vrouwen, en rekent het zeer misdadig,
dat zy ledig qmgaan by de huizen.
Heden ten dage
ïf het nog de gewoonte onder de Chineezen, de voeten
DUEK3
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hunner Vrouwen met geweld in bedwang te houden, tert
einde dezelve zo klein en kort te houden, dat zy 'er
niet op gaan kunnen, ten minften niet buiten op de ftraten.
Ook is het by dat Volk misdadig, dat hare Vrouwen met ongedekteu aangczigte te voorfchyn komen.
Men wane echter niet, dat, met dit alles, by de oude
Egyptenaren en Romeinen, by alle de Oosterfche Volken, waar men tegen de Onmatigheid zo yverde, dezelve
een plaats had,
Het tegendeel bevestigen ons de
listorien dier Volken maar al te veel.
Hoe groot
was de pragt der oude Egyptenaren in de vroegfte tyden
niet? En hoe overdadig was hunne levenswyze ? Israël
haakte en zag n o g , met eene onoverwinnelyke begeerte,
ha den uittogt uit dat Land, te rug naar de fmakelyke
Vleeschpotten van Egypten; naar het Wildbraad, en alle
de Lekkernyen, die Egypten opleverde
fchoon Israël
eene afzonderlyke ftreek in Egypten bewoonde, ver genoeg, afgefcheiden van het Hof te Memphis, waar men
in alle overdaad en pragt gewoon was te leven.
By
alle de Oosterfche Volken heeft de pragt, weelde en
overdaad, altoos den hoogften top beklommen.
Aan
het Hof van S A L O M O had dit alles overdadig plaats. De
Koning zelve had 'er zich zo aan overgegeven, dat hy
tot de ongehoordfte uitfporigheden verviel.
De Onmatigheid der oude Romeinen is de oorzaak van den ondergang hunner Republyk geweest.
Deze heeft bun
alle de rampen berokkend, welke eindelyk den geheelen
ondergang van dat anders onoverwinnelyk Volk, 't geen
de Wet aan al de wereld ftelde, ten gevolge had^
Men heeft onder alle Volken, zo dra zy maar in bloei
kwamen, de overdaad, de weelde, pragt en onmatigheid,
de Volksdeugden al aanftonds zien onderdrukken: want,
VLO- dra de bloei toenam, zag men ook onder alle Natiën
deze opgenoemde Ondeugden aanwasfen. Zo ziet men,
dat het een veelal 't 'gevolg zy van het ancjer.
Niet
lang kan een Volk in bloei en voorfpoed leven, of het
geeft zich al aanftonds aan losbandigheid, aan overdaad
Cn een wellustig leven, over — en gelyk dit plaats heeft
by een ganfche Natie, zo word het ook by elk mensch
in het byzonder gevonden. — ~ De voorfpoed verwekt
bykans by iedereen overdaad; want men geeft zich weldra aan eene onmatige levenswyze over, zo ras men in
overvloed begint te leven.
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Da» veele menfchen ftemmen gaarn de nuttigheid en
ïioodzakelykheid eener gematigde levenswyze toe, en zien
wel hoe ze den mensch een hoogen ouderdom doet bereiken, veele gezonde en gelukkige dagen doet genieten, die
de wellustigen veelal misfen; echter geven zy zich, met
dit al, door hunne lusten en driften overmeesterd, geheel
aan eene onmatige levenswys over. — Schoon dit over
't algemeen veelal plaats heeft, zal men nogthans maar
weinige menfchen aantreffen, die zullen bekennen losbandig te leven, of der onmatigheid dienstbaar te zyn, veel
min flaafagtig dienstbaar te wezen. Zelfs zal men voorgeven matig te leven, en van de onmatigheid afkeerig
te zyn. — De Matigheid is ook een van die beminnelyke
deugden — dat zy zelfs zich aan hare Vyanden aanpryst.
Zo zou ieder wel voorwenden een matig man
te wezen, het is 'er echter ver van daan, dat alles Matigheid zy 't geen de menfchen veelal daar voor willen doen
doorgaan. By voorbeeld , als men, wegens ongevoeligheid, wanfmaak, onaandoenlykheid, gebrek of ziekte,
zich van veele vermaken, van wellusten, van onmatigheid en zoortgelyke ondeugden, onthoud,
dit kan
immers niet gezegd worden, de deugd van Matigheid uit
te oefenen ? 'Er zyn zekere menfchen, zo ftomp en onaandoenlyk , dat geenerlei vermaken op hen eenigen invloed hebben. Dan zou nu zulk een ongevoelig mensch*
die voor geen vermaak vatbaar i s , wanen de deugd van
Matigheid uit te oefenen, om dat hy zich van een onmatig
gebruik der dingen onthoud? H y doet het: maar het is
gedwongen
hy bedriegt zich zeiven. Ouderdom,
Ziekte en Armoede beletten de Wellusten na te jagen;
maar de Ouden van dagen- — de Zieken op hun Krankbedde — de Armen die van gebrek vergaan, wenden allen
te vergeefsch voor, de deugd van Matigheid te betragten,
In al hunne ingetogenheid is niets verdieniïelyks — de onmagt belet hen , of het is onaandoenelyk^
heid welke hen onverfchillig maakt.
Als de mensch ongevoelig, en voor de van buiten aankomende aandoeningen geheel onvatbaar, is, zulk een kan
men niet veel beter aanmerken dan eene bloote Mach*
n e , die opgewonden werkt,en wel alleen bepaald werkt aan
zekere omftandigheden, zonder eenig doel tot zelfberaamde einden,
> Dan dit verdient geettzins den
naam van deugd. — De deugd van Matigheid vordert
K 4
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veel opoffering. Zonder deze is de onthouding, uit Onver*,
fchilligheid, uit onmagt en zo voorts, flegts een mechanifche werking, zonder dat 'er eene zedelyke verpligting
eenig deel aan heeft.
Een gevoelig mensch wzeft,
en de trek tot vermaak is hem, even als de trek naar het
leven, der natuur ingedrukt. — - Hy voelt zyn hart even
ï o krimpen voor de tooneelen van ysfelykheid, als hy
dat verwyderd voelt door de aanlokzelen van vermaak j
terwyl hy nogthans, met dit a l , de juiste maat weet te
houden, in het gebruik maken van zulke voorwerpen,
welke hem ftreelen, eh die, waarvan hy een afkeer, een
afgryzen, heeft.
Een mensch die gevoelig is, doch
de hevigfte aanvegtingen der wellusten en vermakelykheden weet te bedwingen; zyne driften kan beteugelen ;
hoe geneigd ook om de begeerlykheden, de lusten, van
liet vleesch in te volgen, dezelve nogthans weet in toom
te houden; zulk een mag met regt een gematigd ma»
genoemd worden, en oefent deze fchoone deugd uit met
glans, en fchittert boven zynen -evenmensch. Maar zal
h y , die, door eenen wanfmaak, door ziekte en wat al
meer, walgt van de allerfmakelykfte fpyze en drank; die
sich dus, zonder eenigen dwang, gemakkelyk van alle dingen, brasfeiyen, en Onmatig zyn maag te vullen, onthouden kan, za'l die den naam verdienen van een gematigd
mensch? Of zal hy het zyn, die, gezond van geftel, al] e s , wat hem voorkomt, met een zonderlingen fmaak ge-,
bruikt; maar met dit al, hoe zeer zyne lusten en begeer-.
3vkheden worden opgewekt door duizend lekkernyen, die
den fmaak en het gehemelte ïtreelen; nogthans, in weerwil van dit alles, zyne lusten bedwingt, zyne begeerten
beteugelt, en zich kan onthouden, zo dra het gebruik:
de maat der gematigdheid zou te buiten gaan? — Is hy
de gematigde man, die, van wyn en fterken drank walgende , zyne lusten tot dezelye nimmer opgewekt gevoelt*
Of is hy het, die zich dagelyks bedredenvoelt, en geftadig word aangevogten, door eenen onmatisen trek tot dezelve; maar zich, in weerwil dezer verleidende aanvegtingen, weet te bedwingen, om nooit doze
dranken, dan met mate, te gebruiken?
Zal hy de»
naam van een gematigd man verdienen, dieonaandoenelyk,
yskoud, is voor wellustige aandoeningen?
• Of zal
het deze zyn, die onophoudelyk te kampen heeft tegen
de lusten van het' vleesch ?
die dagelyks op zyne
hoe-
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hoede moet z y n , en llryd voeren, om niet door den
ftroom der begeerlykheden weggefleept, en geftort te
worden in den draaikolk des verderfs, in welken de wereldling geftidig word heen gevoerd ? — - Waarlyk, zulke zyn 't alleen maar, welke den edelen naam van gema
figden verdienen; want zy doen eene plegtige Offerande,
zwaar voor 't vleesch, en hard om te weerftaan.
•
Dit ziet men aan veele menfchen hoe zwaar zulk eene
Offerande valt. —— Ik bedoel de zulken, welke, aan de
onmatige lusten des vleeschs overgegeven , zich een drom;
vanelenden hebben op den hals geladen, en nogthans zich
niet kunnen bedwingen om gematigd te leven,
menfchen , die nog alles blyven najagen, waar hunne begeerten zich naar uitftrekken, zo lang hunne zwakke vermogens 't nog toelaten.
Zulke menfchen vind men 'er
veelen, die zo verflaafd zyn aan 't onmatig gebruik van
ïpys en drank, dat zy zich niet kunnen bedwingen, ondanks alle de elenden en jammeren, welke zy zich daar
door op den hals laden.
Zy volgen de vermaken,
en willigen hun bedorven lusten in, hoe zeer zy overtuigd zyn, dat zy door dezelve in de grootfte jammeren
geftort worden — en hoe veele zyn 'ér niet, die zich
jammerlyk door eigen fchuld ongelukkig gemaakt hebben, en'nogthans, zo lang zy kunnen, hunne oude levens-.
wyze blyven behouden.
Uit het voorbeeld dezer
menfchen kan men regt zien , hoe zwaar die opoffering
valt, wanneer men zich tot de Onmatigheid geneigd voelt,
igd leeft.
cn dan
Hoe is het mogfelyk, zou
men zeggen, dat h y , die vaak met zo veele elenden en
lammeren te worftelen heeft, nog trek naar de wereld kan
bebben , nog begeerte om zyne lusten in te volgen —
hoe dat hy nog dienstbaar kan blyven aan zyne bedorven
begeerlykheden!
Hoe groot de fmarten zyn, die zy
te lyden hebben, als de zekere gevolgen hunner losbandigheid — en hoe zeer zy overtuigd zyn, de eigen bewerkers hunner elende te wezen, ondanks dit alles ziet
men hen, in 't midden hunner fmarten, vaak nog de grootile uitfporigheden bedryven.
Zelfs gekluisterd aan
liunne Legerftede wegens ziekten en ongemakken, blyven
zy verflaafd aan hunne lusten, en doen geene opoffering,
20 lang zy niet volftrekt door onmagt daar toe gedwonen worden.
Deze menfchen verlagen zich voorwaar
eueden het redelaoze Vee ,^dat zyne driften bedwingt,
wan-.
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wanneer de natuur de fchadelykheid der Opvolging var!
verdorven lusten leert , en zich bedwingt 20 dra het
verzaad is.
Z y , integendeel, vullen zich vaak zo op,
dat dikwils eene onnatuurlyke ontlasting hen daar van
ontledigt.
Is het niet onteerend voor redelyke Wezens, in hunne
bedorven, en dikwils woeste, levenswyze zo te blyven
voortgaan , tot de bron hunner lusten geheel 'is uitge
droogd , en zy ten eenemaal kragteloos zyn geworden
tot het najagen van dezelve; zien zo aan de wellusten
te hebben overgegeven, dat zy merkelyk hunne levens*
dagen verkorten, en veelal niet ter helfte brengen. Nog*
thans is vecler beftaan niet anders; men geeft zich aan
de Onmatigheid, ten eenemaal aan de vleefchelyke Wel
lusten, over.
Dan de Matigheid heeft een geheel ander, een veel
edeler, doel — zy die zich bedwingen, de lusten des
vleeschs beteugelen — en alle kwade begeerlykheden te
gengaan , met geweld beftryden, fchoon anders natuurlyk tot dezelve geneigd, en tevens voor alle de van buiten
aankomende gevallen zeer aandoenelyk; deze beoefenen
in waarheid de deugd van onthouding, en de deugd van
gematigdheid, uit overtuiging van pligt
uit overtui
ging , dat zy, anders handelende, aan hunne beftemming
fliet zouden beantwoorden als redelyke Wezens.
Op deze wyze werkt een ieder, die zyne beftemming
kent, en, uit dien hoofde, niet in deze of geene geval
len, niet omtrent deze of die zaak, maar, in alle geval
len , zich gematigd gedraagt; befchouwende deze deugd
niet flegts als eene hoédanigheid van het redelyk en natuurlyk fchepzel; maar als eene zielshoedanigheid, die
ons zedelyk beftaan regelt, naardien zy een vermo
gen , een kragt des gemoeds, i s , welke de onftuimige
hartstogten en driften in teugel houd
dat wer
kend Vermogen namelyk, dat alle onze verkeerde lus
ten en begeerlykheden bedwingt, en den gebeelen mensch
in toom houd.
Willen wy dan een lang, gerust en gelukkig, leven
leiden ,
wy moeten als redelyke Wezens aan on
ze beftemming beantwoorden,
wy moeten vooral
het verleidend lokaas van Wellusten en Onmatighe
den vlieden , en ons niet laten verleiden, noch door
de lekkernyen vrn welaangerigte tafels, noch dooi
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de ftreeling van den wyn die het gehemelte kittelt,
noch door de dartele vermaken dezes levens.
Deze alle ayn het, die den mensch van zyne Gezondheid berooven — die hem doen kwynen, en een elendig
leven leiden, of vroegtydig doen derven.
Ons gevaar is groot, wanneer ons de wellusten aanlachen —
en geeft men zich aan dezelve over, men ziet ras zyne
vreugd veranderd in kwelling,
zyn vermaak in
elende en droefenis.
Ras worden wy omringd door
eenen drom van tegenfpoeden, ziekten, ongemakken en
elenden.
Verdrietige dagen en nagten zyn de onvermydbare gevolgen van een wellustig en onmatig leven.
Pyn,fmart en jammeren volgen den Wellustigen overal, en
een onvermydelyke walg van alles, een walg zelfs van
't dierbaarfte dat de mensch bezit, een walg zelfs van
't leven.
Welaan dan, myne waarde Natuurgenooten! Iaat onsbeftendig op ons zeiven agt geven; dat wy ons niet laten
verleiden door het bedriegelyk lokaas van uitwendige bekoorlykheden, of door de betoverende aanlokzelen van
wellust — van ydele vermaken — of een onmatig gebruik
der dingen.
Laat ons beftendig in alle onze handelingen de Matigheid ïlellen tot ons eenig waar volgbeeld.
Dan zal geene dartele overdaad, of brooddronken
wellust, onze kragten verzwakken — geene vadzige luiheid
onze leden verflappen.
Kragt en fterkte eal ons byblyven tot in eenen hoogen ouderdom.
De Gezondheid, en eene goede Lichaamsgefteldheid, zal ons niet ligt
verlaten — onze dagen zullen veele en gelukkige dagen
zyn — onze imerten — onze elenden, weinig — en ons
uiteinde zal vrede, zyn.
C. v.
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WAAR.NEEMING WEGENS HET GENEZEN VAN EENEN
ST. VITUS-DANS.

(Uit da Medicinifche Beebachtungen ven Hofr. i . o.

E

RJCRTER.)

ne fterke gezonde Boerin, van ay Jaaren, was een
half jaar met een St. Vitus-dans behebt geweest,
waarvan de aanvallen allengs menigvuldiger en heviger
geworden waren, zo dat 'er eindelyk zelden een dag
voorby ging, waarop zy vry bleef. De verfchynzelen,
geduurende de paroxysmi, waren zeer verfchillende;
maar gemeenlyk had zy eene groote benaauwdheid in
den' bovenbuik, «n hierop volgden dan draaijingen en
trekkingen in het gezicht, die op duizenderleye manier
gewyzigd waren. Dikwyls begon zy een * uurs agtereen geweldig te gaapen, floot dan de tahdèn, eenige minuten lang, ftyf op elkander, fchudde het hoofd, verdraaide de oogen, en maakte vervolgens allerleye foorten van wringingen en buigingen met het lichaam, die
ïbmtyds zeer affchuwlyk waren.
By het eindigen van
den aanval loosde zy gemeenlyk zeer veele winden.
Omtrent de aanleidende oorzaak' van het gebrek was
zy buiten ftaat eenige toelichting, hoe genaamd,te kunnen
geeven. Alleenlyk klaagde zy over een geduurigen azyniuuren fmaak, en dat alles, wat zy at, zuur fcheen te
xyn, dat haar eetlust zeer ongeregeld, nu eens fterk,
dan weder gering, was, en dat zy eenige maaien van
zelf had moeten overgeeven, en daar by zuivere grasgvqpne en azynzuure Gal was kwyt geraakt.
Vier weeken lang beproefde ik allerleye middelen, doch
vruchtloos. De Braakmiddelen deeden haar altoos zeer
veel zuure ftof, die de tanden ftmrp en de keel pynlyk
maakte, kwyt worden, miar zonder eenige merkbaare
verligting. Buikzuiverende middelen fcheenen het ongemak heviger, en de Zieke zwakker, te maaken. Ik deed
haar niets, dan vleeschfpyzen eeten, en zy klaagde over
zuur, even als_ te voren. Bittere, opflurpende, zuurt^mperende, middelen baatten niets. Na dit alles zonder
nut gegeeven te hebben, fchreef ik pillen voor uit gelyke
deelen Afa fcetida en Osfengal, waarvan zy driemaal
daags een fcrupel innam. In weinige dagen zag ik Van
;
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tïit niïddel dè gewehschte uitwerkingen; de aanvallen
•werden ligter, en tevens verminderde ook de züure fmaak.
Agt dagen laater was 'er noch van het zuur noch van
den St. Vitus-dans iets meer te befpeurefi. Nog drie
weeken deed ik met hét middel aanhouden, en al dien
tyd had zy geen de minfte trekkingen. Eindelyk deed
ik haar nog agt dagen het Quasftehout gebruiken, en liet
haar, genezen, uit ons Gasthuis heengaan.
Buiten twyfel is het zuur in de eerfte wegen van tweederleyen aart, en ook van een dubbelen zeer verfchillenden oorfprong. Somtyds naamlyk is het flegts het gevolg
van de verandering, die de zuure of zuurwordende fpyzen, en dranken, uit zich zelve ondergaan, en alsdan heeft
de Lyder 'er flegts ongemak aan, als hy zodanig voedzel
gebruikt heeft. Öpflurpende aarden eh loogzouten neemen dit gebrek ligt en op den duur weg, en wanneer de
Lyder beftendig eenen tegenzuur- leefregel in acht neemt,
en tevens maag-verfterkende Geneesmiddelen gebruikt,
felyft hy in 't vörvolg van dit zuur bevryd.
Maar het gebeurt fomwylen, dat de Lyder altoos, en
onöphoudelyk, met zuur geplaagd is, hoedanig hy zynen
leefregel ook inrichte, zelfs wanneer hy niets dan vleeschfpyzen gebruikt. Alle middelen, die net zuur tegengaan,
baaten niets, of verfchaffen flegts eene zeer kortftondige
vetligting. In dit geval is het zuur niet een gevolg vari
de verandering, die het voedzel of de drank ondergaat,
maar eene verkeerde affcheiding der vochten, die tot de
fpysverteering dienen. De Zieke heeft, zo als K Ü M P P
zich uitdrukt, een Azynmaakery in de maag. De Verduuwings-vochten zelve zyri zuur', nadien 'er eene prikkeling op de werktuigen der affcheiding werkt, en derzelver verrichting derwyze verandert, dat zy een geheel ander froduB leveren, als zy moesten. De Gal zelve is-in
dit geval fomtyds zo. zuur als een flap Sterkwater. * De
oorzaak van dit alles is een$ prikkelende lloffe, die op
de werktuigen ter affcheiding haar vermógen oefent, en
het komt 'er flegts op aan, deze ftof te vinden en weg
te ruimen. KSMPF verhaalt het geval van een Lyder,
die, na een kwalyk behandeld fchurft, zodanig een Azynmakery in de maag kreeg.
:«
V .
Wanneer men nu de> prikkelende ftoffe niet ontdekken
kan, gelyk dit in het opgegeven geval plaatshad, doen
de, genoemde pillen^ uit gelyke deelen Afa ftetida en Osièngal z» uititeekend veel voordeel, dat ik dezelve volgens
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gens rayne veelvuldige daar mede genomen proeven, by?
na als een Specificum kan aanpryzen. _ Welligt helpen
zy flegts als krampftillende middelen, die de werking van
de onbekende prikkelende ftof op de werktuigen, de
vochten ter verduuwing gefchikt affehjidqnde „ verminderen of geheel beletten.
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(Overgenomen uit a Sketch of a Tour on the Continent, in
the Tears MDCCLXXXVI and MDCCLXXXVII. By
JAMES EDWARD SMITH, M. D . & F. R. S. J79J.)
„ rr^e

meermaalen hebben w y , uit deeze Schets van
S M I T H , het een en ander ontleend; als dé
Befchryving van Genua; het Character van j . j . R O U S S E A U , en van diens Weduwe (*):•• het lust ons tegenwoordig, hem te Parys te vergezellen , waai h y , die,
by zyne Landgenooten, den naam draagt van den Linneifchen S M I T H , zich voordoet in het V a k , waar toe
zyne Reis gröotendeels was ingerigt; naamlyk, om
Plantkundige Naafpooringen te doen. Met genoegen,
twyfelen wy geen oogenbïik,- zullen onze Lèezers hem
den ftaat der Plantkunde te Parys, en zyne ontmoeting van de voornaamfte Plantkundigen te dier S t e d e ,
in de_ opgemelde "jaaren zyner Rèize , heorerj ver*
haaien."

« JL Dr.
„
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„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
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De Kruidtuin te Parys is onlangs zeer veel uitgelegd,
en beilaat tegenwoordig een zeer wydftrekkende plek
grondis ( f ) . Dezelve, levert veéle openbaare ™jm(*) Alg. Vad. Lett, voor 1794, bl. 256, 2 9 9 , A(>J, en 5 3 0 .
( f ) In de laatst ïn-*t Nederduitsch uitgekotnene. Befchryving
der Stad Parys, by A. LOOSJES PZ. , vergezeld van een Platten
Grond, naar de jongfte verdëeling in 48 Wyken, treffeo wy,
in de XLVI Wyk,,A* Seftion du Jqrdin, des PJantes , nu
ook genaamd des Sam Culottes, het volgende korte verlag
aan vaa den Kruid- en Planten. Tuin des Konings, (Le Jardin
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delwegen o p ; eenige plaatzen zyn met yzeren hekken af»
geilooten, waarin de Trekkasfen en de Bewaarplaatzen zyn
van tedere Planten , gefchikt naar het Stelzel van j u s SIEU.
Deeze Tuin wordt des Zomers gebruikt tot de
Avondwandelingen van Geleerden en andere lieden van Patfoen, en alle dagen bezogt door Liefhebbers der Plantkun
de , van beide de Sexen. Hier ziet men de Dames druk in de
Plantkennis bezig; bloemenontleedende, en de befchryving
daarvan 'er mede vergeiykende: want het is te Parys geheej
niet ongewoon, dat de fchoone Sexe, in grooten getale,
Lesfen over deeze en geene Weetenfchappen bywoont.
Deeze Plantverzameling wordt doorgaans geagt alleen
voor diepte Kew te moeten onderdoen. Men'treft 'er, nog
thans , veele Planten aan in Engeland niet te vinden^
meest uit Peru en de Levant

komende. - —

De

Datura

arborta,
bedekt met haare heerlyke en fterk riekende
Bloemen,was thans de uitmuntendfte Plant in den geheet
len Tuin, en werd alle avonden door eene groote menig
te bezogt. Weinigen konden den reuk, voor eenen geruimen t y d , verdraagen. De zeldzaame Gundelia groeide
h i e r ; doch de meeste van T O U R N E F O R T ' S keurlykft?
Planten, zyn te deezer plaatze, zo wel als in Engeland^
geftorven.
Naast aan den Kruidtuin is het Kabinet des Konings,
«f het Mufeum der Natuurlyke Historie, beftaande üit
een
din des Plantes du Roi,) waarvan deeze Wyk zynen naar»
draagt.
In deezen Tirjn is het vermaak:en 't nnt ten
„ naauwften zamen vereenigd. JEAN DE Lij BROSSE, Lyfmpdt„ cus van LODEWYK XIII, bewoog deezen Koning, om deezen
„ Tuin, tot aankweeking van vreemde Planten, te (lichten; fe„ d«t is dezelve aanmerkelyk vermeerderd, en de Graaf DB
, BOFFON is 'er, onder LODEWYK XV, Oplichter van geweest.
„ 'Er is een Catalogus van dezelve in 1 6 6 5 , onder den naanj
„ van Hortus Regius, in 't licht gegeeven; echter, fchoon het
,, getal der Planten toen reeds 4 0 0 0 bedroeg, is het thans aan„ merkelyk aangewasfen. De Tuin, welke eene openbaare
„ Wandeling voor de Paryfenaars 'oplevert , «rekt zieh uit
„ van Rue St. FiHor tot aan de Seine, en heeft de aangehaam„ fte Wandelwegen, en met vreemde Gewasfen' begroeide Heu.
„ veis en Bosfchen 5 te midden van deuzelven is een fraaije Wa.
„ terkom, waarin men eene compleete Verzameling van Wgter„ planten kan befchouwen ; men kan 'er allerleie ververfchio„ gen en gemakken, even als in de overige openbaare Tujnej,
bekomen." bl. 3 0 1 ,
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een lahgeTreeks Vertrekken, byzonder ryk in fchittttretf*
de Vogelen en Infecten uit Guinea. Hier ontmoet men
de Papilo

Hecuba,

de éénige misfchiep in Europa,

wél

afgebeeld in B U F F O N ' S Planches Illuminées,
waarvolgens
L I N N ^ U S dezelve hefchreef.
Het gedeelte van dat
Mufeum 't welk tot het Plantenryk behoort, bevat D U
M A M E L ' S eigene ftukken van zyne Proeven op de Boomen, met een groot aantal Buitenlandfche Vrugten ; en
inzonderheid de oorfpronglyke Herbariums van T O U R N E F O R T en V A I L L A N T .
Van deeze beide is het laatfte
het rilrykfte, en in den besten liaat. Beide zyn ze
zeer dienftig om de Naamen, door de Oude Plantkundigen gebezigd >> te bepaalen, en bovenal die der Schryvejren, welke deeze Verzamelingen maakten.
Door de vriendlykheid des Heeren D ' A U B E N T Ö N kreeg
ik verlof om. ze beide op myn gemak te doorzien; dat
van T O U R N E F O R T bezag ik met byzondere aandagt, en
hefchreef daar uit meer dan tachtig Planten uit de Levant, niet opgetekend door L I N T ^ E U S . De. Schikking is
naar de Letters van. het Alphabeth, volgens de Franfche,
iNaamen; een flegter kon men naauwlyks met mogelykheid verzinnen, dewyl verfcheide Soorten- van het zelfde
iGeflacht, hier door, pp een wyden; afftand van elkander
.verftroöid zyn. Dè~ gedroogde Planten zyn vastgemaakt
op bruin Papier, met daarby gevoegde Aanduidingen. In
het Herbarium van T O U R N E F O R T zyn de Planten van
elke Soort zo veelvuldig, en de Voorwerpen zo keurig,
«iet als in dat van V A I L L A N T .
i De gefchreevene Waarneemirigen van V A I L L A N T weezen u i t , dat hy eert veel beter Plantkundige geweest
hebbe dan men hein gemeenlyk fchat. Hy had keurlyke
gistingen gemaakt, zo wegens' de verwantfehappen van
veele nieuwe Planten,, als over de Gelykluidende Naamen van veele oude. Het verbaasde my, zyn Herbarium
zo ryk te yinden in Noord-Americaanfche.
Geiyasfen,
door S A R R A S I N , in 't vroegst deezer Eeuwe, verzameld.
Veele worden thans veronderifeld zeer laat ontdekt te.
weezen; als de Kalmina glauca

van den Hon. Kew.

Dit

onttrekt niets aan de verdienften der zodanigen, die deeze
Planten naderhand verzameld hebben; doch hoe vreemd
is het, dat dezelve zo langen tyd onbefchreeven gelaate»
2yn door de Franfche Plantkundigen!
Eene groote
Verzameling van Tekeningen en Handfchriften van P L U M I E R blyft nog onuitgegeeven in de hapden van de Aca-
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étm'i6 des Sciences, die een allerdierbaarst gefchenk zoude weezen voor alle Minnaaren der Plantkunde.
Op den trap van dit Mufeum is een leevensgroot Standbeeld van den beroemden Graaf D E B U F F O N , gepaard met
Bycieraaden, die de Weetenfchap, waar in hy zo zeer
uïtmunt, aanduiden. Het Opf thrift gaat alle maate van
zedigheid té buiten, en grenst aan oneerbiedigheid: M A J E ;

STATI N A T U R E PAR INGENIUM :

EEN VERNUFT

GELYK

De uitdrukking des
gelaads is zeer trots. Hoe een Franschman, „ Philofophe
„ foi difant"
zodanig eene vleiery kon verdraagen, gaat
de vatbaarheid vaii een min verheven Vernuft te boven.
Ik was zo gelukkig niet van deezen grooten Man te zien;
dewyl h y , toen ik te Parys "was, zich eenige mylen van
die Hoofdftad verwyderd vondt.
M e t zyn Amptgenoot en Vriend, de Heer D ' A U B E N T O N ,
erkeerde ik veelvuldig, en altoos met vermaak en leering.
) e Graaf D E L A C E P E D E , die zints een zeer goed Werk
rreeft uitgegeeven' oyer de Kruipende Dieren, gefchikt om
tén Vervolge van B U F F O N te dienen, bevondt zich ook
dikraaals in het Kabinet, toen ik my daar van tyd tot
tyd vervoegde.
In dén Tuin ontmoette ik nu en dan den Heer A D A N S O N , wiens bedreeVenheid in dé Plantkunde hem een groe-tèn roem zou aanbrengen, ware hy min verflaafd aan het
woridfirfpreukige, en minder dè Pedant. Doorgaans deed
fry, met my fpreekende, een aanval op L I N N J E U S : nu
eens Hoemde hy hem een zeer 'onkundig en ongeletterd
Man; en, wanneer ik het waagde diens PMlofophia"Baianièa, als een bewys van het tegendeel, aan'tc voeren,
fchold hy hem voor eén Scholastiek'.. Bc hield my te
vrede met glimplachende te denken hoe de eene belchuldiging de andere vernietigde. De Heer A D A N S O N is geen
minder'voofftander van Barbaarfche Naame'n in de Plantkunde; hy pryst aan, dat elke foort van Plant, in alle Boe^ken,ertkel Z31 genoemd worden by den naam, onder weli e n dezelve' bekend is in het Land waar die Plant voorkomt, even of dezelfde Plant niet menigmaal voorkwam
In vyftig of honderd onderfcheide Landen, eh in elk dier
Landen geen by zonderen naam hadt, en als of de Naamlyst van L I N N J E U S niet ten vollen geregtvaardigd is door
|lede en Ondervinding beide'.
'•
' Dit brengt my om een kort'verflag te geeven van.eenige andere voornaame 'Pkmtkimdigen, thans té Parys in
M E N G . 1795.
' 4'
k
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leeven. D e Heer A N T H O N Y D E J U S S I E U mag vry aan
het hoofd gefteld worden der zodanigen onder huh, d i e ,
wat het Stelzel aanbelangt, den naam van Anti-Linnaisten
mogen draagen. Hy ertde zyn fmaak voor de Plantkunde van zyne Ooraen B E R N A R D en J O S E P H D E J U S S I E U .
De eerstgemelde was Hoogleeraar te Parys. De laatstgenoemde maakte eene fchoone Plantverzameling in Peru.
Hunne Boeken en Plantverzamelingen kwamen by erfenis
aan deezen Neef, die eerst zedert weinig jaaren zyne aandagt meer byzonder op de Plantkunde vestigde; doch
met welk een gelukkigen uitflag h y , in dat korte tydsverloop, zich daar op bevlytigde, wyst zyne Genera
Plantarum üit, in den Jaare MDCCLXXXIX in 't licht
gegeeven. Een W e r k , 't welk dan Schryver zal vereeuwigen, en waarfchyulyk tot de Naakomelingfchap overgaan met de Genera Plantarum van HNNiEUs; twee
Werken zo wel by elkander voegende. Den zodanigen,
die zyn Werk kunnen leezen, en bevoegd zyn om 'er
over te oordeelen, behoeft niet gezegd te worden, dat de
Heer D E J U S S I E U een rechtfehapen Wysgeer is, door er»
door ervaaren in de Weetenfchap, vuurig in het najaagei)
der waarheid, zelve voor overtuiging blootftaande, en opregt in zyne berispingen der gebreken van anderen ; en
aullen zy zich niet verwonderen te hooren, dat hy in zyn
voorkomen en zeden beleefd en gevallig is, en in zyn
onderhoud aangenaam. Schoon wy in veele ftukken verfchilden , als ten aanziene van het opmaaken van de Naamïyst der Planten, en de verdienften van het Stelzel van
iiNNiEUS, kreegen w y , daar waarheid ons beider doel
w a s , door herhaalde en openhartige gefprekken, langs
hoe meer agting voor eikanderen ; en, wat my betreft, moet
ik bekennen, dat het onderhoud met deezen Man voor.
m y altoos genoeglyk, altoos leerzaam, was.
"
'Ten huize van den Heer D E J U S S I E U ontmoette ik by
•vrylen den Heer D E L A M A R K , 'even zeer aan dè Plantkunde overgegeeven, en daarin als 't ware verzwolgen.
Zyne kundigheid is ongetwyfeld zeer uitgeffirekt; doch
ayn character veel min behaaglyk dan dat van D E J U S SIEU.
Deeze Heer heeft op zich genomen het Plantkundige gedeelte van de Encyclopedie; een Werk, waar van
ik afgeichrikt ben om het zo zeer te beftudeeren als
het mogelyk verdiende, deels door de wonder vreemde
fchikking, deels uit hoofde van de veragting met welke 'er
algemeen van gelprooken werd door de Stelzelminnende
Plant-

TE PARYS.

J43

Plantkundigen in Frankryk. Door dit verzuim* en, zo
als men my verhaald heeft, om dat ik hem geen bezoek
was komen geeven, moest ik ongelukkig ten doel ftaan
aan zyne openbaare berisping, die van m y , te myner
verdediging, eèn antwoord vorderde, 'twelk ik ookgegeeven heb.
Ik beken openhartig, dat ik een afkeer bad
van het gezelfchap eens M a n s , die altoos de gelegenheid
zogt en aangreep» om met geweld aan te vallen op 't geen
hy wist dat myne meest geliefde begrippen waren; en dien
ik alle paaien van welvoeglykheid zag overfchreeden,
wanneer van eene Plant, in zyn Woordenboek genoenid,
in gezelfchap onverhoeds gefprookeri werd onder een anderen, fchoon zeer gebruiklyfcen, Naam. Meer dan ééns
heb ik gelegenheid gehad om waar te neemen dat de
Ongeftuirnigheid, of Onwelvoeglykheid, der Franfchen*
het beleefdfte Volk des Aardbodems, alleraanitootelykst
is. Even zo is de ruwheid van zeker flag van lieden, die
zich andera gelaaten zeer beleefd en nederig te weezen
als dezelve zich openbaart, de lompfte en ondraaglykftë
ruwheid!
Onder de Linnteistifche Plantkundigen fteekt de Heet
I / H E R I T I E R , thans een der Regters van het Departement van Parys, onder de nieuwe Conftitutie, uit, door
zyne heerlyke .en ftelzelmaatige W e r k e n ; waarvan de
Plaaten uitgevoerd zyn met eene fraaiheid en naauwkeurigheid die naauwlyks wedergade heeft, en zyne Befchryvingen zyn niet min volkomen. Aan deezen Heer
ie toevertrouwd de Uitgave van D O M B E Y ' S Planten, in
Spaansch America verzameld; en het is te hoopen, dat
hy de Wereld niet langer in verwagting van dit Werk
zal houden dan tot volmaaking van' 't zelve noodig is.
De Heer B U L L I A R D is wel bekend, door zyn Herbier de la France, waarvan de Plaaten met Olieverweri
edrukt zyn. Verfcheide Koperen Plaaten zyn 'et nooig voor ieder Figuur, doorgaans vier of vyf/ Op één
derzelven zyn alle de groene deelen der Figuure gegraveerd, op een ander de roode, blaauwe, enz. Deeze
worden agtereenvolgend op het zelfde papier gedrukt.»
met de naauwkeurigfte voorzorge dat elke kleur juist
op haare plaats kome, en de andere'vervange. Ten ïaitften komt een Plaat met de fchaduwen, de naamen en de
getallen, in 't zwart, en voltooit de Figuur. Deeze wyze van drukken flaagt wonder wel in voorwerpen die
20 weinige en eenvoudige kleuren hebben als te Fungi,
L a
waar.
r

f
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maar zo gelukkig niet, in andere Planten.
Het WedS
van den Heer B U L L I A R D behelst meest: Fungi,- en me»
kan de Plaaten, daar toe behoorende, rfzonderlyk bekomen.
Zy maaken een dierbaar toevoegzei uit voor de
Plantkunde.
De Heer D E S F O N T A I N E S , ^hans Hoogleeraar-in de Kruid-'
kunde in den Koninglyken Tuin, w a s , in den jaare MBCC»
LXXXVf, even te rug gekomen uit Barbarye met een.
ryken oogst van Planten en Infeften, welke hy my alle
liet zien', en waarvan hy my deelgenoot maakte. H e t
is.waarfchynlyk, dat hy "ons zal verpligten met een.Verhaal zyner Reize. '
,
...
.,
DC vuurigfte dankërkentenisfen ben ik verfehuldigd aan
deh Heer T H O U I N , die het opzigt heeft over'den Kruide
tuïn > voor de heufchè en verpligtende wyze, waarop hy
my altoos den -toegang opepzètte tot die Tyke Verzamelmg;' zo wel als om my te verlustigen in"zyn.eigen byzóndérHerbarium, 't welk ik geheel, met :geen geringe,
leering, heb doorzien.
-'• - '•'
- * :>•'••
Weinige Natuurkundigen eyenaaren den Heer B R O U S S O ^
N E T in' y ver en bekwaamheden; niet genoeg kaft mén bet
bekla'agèn, dat zyne veelvuldige 'bezigheden en «verbintem^fenTiem geen genoeg tydruimte zullen laaten, om zyn
Syltématisch Werk over de Ichthyology ten einde te brehr
gen,, 'Öf de uitmuntende Afbeeldingen en Befchryvingei*
van'^Visfchen, van wélke ééne Aflevering in' 't Jaar
MDCCLXXXII het licht zag, voort te-zetten jmisfchien.
nogthans lieeft zyn'Land'reden om zich te verheugen
dat hy- zyne Talenten op meer gcwigtrge. voorwerpen te
koste legt.
,
Aan de onvermoeide ycflitandigheid en 'werkzaamheid
• a r r - d e h ' H e e r « R Ó U S S O N É T hebbe men voornaamlyk
daSk te .weeten het opnéèirfèn van de Koninglyke Sociëteit,
dts^L'andbottwsi
opgericht "Onder' L G D E W Y K . D E N X V »
dóch' naderhand veele' jaaren lang verwaarloosd; van wel^
fce hy Secretaris is. Door het doen van met oordeel uitgekoozene Proeven, door het geeven van Belooningerr
Vópr nuttige onderneemingen, 'door recht te pasfe komendeVm \ oog loopende uitgaven van Werken; de aandagt
s. Landmans en des Burgers te trekken tot dit allerbelahètykst onderwerp, heeft deeze Sociëteit den Landbouw
In. Frankfyk fchielyker verbeterd dan ooit 'An eenig ander
Land gebeurde. Onder andere verbeteringen is de aankwefking^van Raapen en Aardappelen ^^rfalgemeen geworden. Om _de Armen niet het gebruik van dit laatfie
voed1

r

;
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Voedzel te bevredigen, hebben verfcheide Perfoonen van
hoogen rang met hun voorbeeld in 't gebruik daar van
voorgegaan. Ik heb een geheel geregt van deeze hoogst
nuttige Aardappelen zamengelleld, en op verfchillende
wyzen gereed gemaakt, gezien op de tafel van den Heer
J P A R M E N T I E R . , die een Boek gel'chreeven heeft oyer het
teelen en hét gebruik der Aardappelen.
T e Char enton is een Veterinary-School opgericht, waarin de Heer
J B R O U S S O N E T en anderen Lesfen geeven over de onderscheidene takken van den Huishoudelyken Landbouw, welke Lesfen zo wel door Landhoevenaars en Boeren, als
idoor Heeren en Juffrouwen, worden bygewoond.

OVER DE ONTDEKKING VAN DE WINTER-SPINNEN,
EN VAN DERZELVER ONFEILBAARE VOORSPELLINGEN OMTRENT VORST EN AANHOUDENDEN DOOI.

a, A / f e t verzoek om eene plaats in ons Mengelwerk, is
IVJ. ons het volgend Stukje, in het Fransch, goed„ gunftig toegezonden.
De vernuftige Zender ontvan91 ge, by deezen, voor die gunst, onze dankbetuiging."
MYNE HEEREN}
Non

mihi fi lingua

centum

fint,

oraque

centum,

en

al ware het dat ik zo veele Sekretarisfen te hulpe riep,
als de Staaten Generaal in hunnen dienst hebben, nog
zoude het my, met dit alles, niet gelukken, u een getrouw verflag te geeven van alle de Wonderen, welke myne
waarde Spinnen my meer en meer doen opmerken . . . .
JMyne waarde Spinnen, zylt gy zeggen . . . . welk eene
^onderlinge taal! Maar, myne Heeren! indien de geregtigheid gebiede andere menfchen te beminnen naar
gelange van het voordeel welk zy ons aanbrengen,
pf in het toekoomende kunnen aanbrengen , zult gy,
Jfooop ik , erkennen , d a t , indien iet anders ter Waereïd, de Spinnen verdienen bemind te worden. Men rekent het voor een geluk, wanneer men wél gediend
wordt van zyne Huisbedienden, voor zyn geld; van de
Klapperlieden en Geregtsdienaars, voor zyn geld; van
4e Starrekundigejj, en zelf van de Geleerden, voor zyn
geJd. Myne Spinnen, of onze Spinnen, (indien gy deel
neemt in.myne liefde,) zyn eene lbort va» HtüsbedienL s
den,
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deri, Klapper/lieden, Geregtsdienaaren, Vooral vati Ge
leerden en Starrekundigen, die zich ongemeen wel van
hunnen pligt kwyten, en wien men geen geld behoeft te
geeven. Zal de dienstbetooniirg van zodanige Dienaaren niet zeer welkom w e e z e n , i n de eerfte plaats, in
Holland, alwaar men, en te regt, 'er niet van houdt
om het geld door de glazen te gooien? Naa dus, indien
ik my niet bedriege, alles gezegd te hebben* wat van
dienst zyn k a n , om in de hoedanigheid van Lofredenaar
der Spinnen de aandagt mynef hoorderen te wekken,
treede ik ter zaake.
G y , myne Heeren! hebt reeds de goedheid gehad, om in
uwe Letteroefeningen (*) verflag te doen van myne ontdek
king, omtrent de beftendige en onveranderlyke betrekking
tusfchen. den Elektrieken ftaat des Dampkrings en het verichynen of verdwynen
het werken of niet werken
de meerdere of mindere lengte der draaden van het
Spinneweb , vooral der nederhangende; dat wil zeggen,
van die Spinnen, welke haare W e b loodrecht, en niet
evenwydig met den grond, vervaardigen. Met regt hebt
gy opgemerkt, dat men de verfcheidenheid, welke in al
le deeze opzigten plaats heeft, tot eenen Barometer, zelf
tot eenen Thermometer, konde doen dienen. Gy hebt
niet verzuimd, daar nevens te voegen myne oplosfing
van het verfchynzel, dat de Paerden beter vaaren in
eenen Stal, alwaar men veele, dan in een'anderen, al
d a a r men in 't geheel geene Spinnen vindt. En wat
aangaat uwe aanmerking, wegens de nuttigheid der Spin
nen in den Zomer; men kan deswegen verdere Narigten
vinden in het laatfte Stuk van het Journal de Phyfiquc
van den Jaare 1790, als mede in de Flore des Infeëtophiles van den Heere J A C Q U E S B R E Z , aan welken ik eeni
ge byzondere Waarneemingen had toegezonden, die ik
miet vroeg genoeg aan den Heere D E L A L A N D E , voor het
-

Journal

de Phyfique,

had medegedeeld.

Doch, eer ik verder gaa, moet ik my nader verklaaren omtrent een gevolg, 't welk men, te onregt, uit dit
eerfte deel myner Waarneemingen zou kunnen afleiden.
In het Journal de Pkyfique,
en nog meer in de Flort
des Infekophiles van den Heere B R E Z , had ik te kennen

gegeeven, dat, by de aannadering van het flegte faifoen,
de Spinnen volkomen verdwynen. Ik bekenne, het ftuk
altoos van dien kant befchouwd te hebben, zints ik om
trent
(*) Zie N. Alg. Vad. Lett. Vde D. 2d» St. bl. 481.
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trent dit grqot Infe& Waameemingen heb gedaan. Maar
gelyk 'er weinige onderwerpen zyn, aan welke het woord
groot beter voegt, en gelyk het h i e r , misfchien, eene
zaak betreft, de grootfte én de verwonderiykite in de geh e l e Natiiür, fchroorh ik niet te erkennen, dat ik lang
d§ fpeélbal van fchynvertoohingen geweest ben. Hoewel ik een groot getal Spinnen kweekte, ik kweekte
'ex nog niet genoeg. Hoewel ik dezelve zeer zorgvuldig
waarnam, myne Waameeniingen gefchiedden nog niet met
'ehoegzaamè oplettendheid' of wantrouwen. Eindelyk
eb ik in dit jaar kunnen verwerven, tot groote ergernisfe van al|e de Vereenigde Provinciën, dat- 'er eene
alwaar men
plaats w a s , van eenen
geen
enkele
T_
1- .1 ~ Spinneweb
i* •
T. .verdelgde, zelf naa myne herfsttyaarneémingen; 'èn ik wilde de proef neemen, wat 'er
het gevolg van zyn zoude. Ik bezit iets van de gave
om te kunnen redeneeren. In het voorleedene jaaryhad
ik (tot een ander oogmerk) opgemerkt, dat de kleinllse
Vliegjes, ten mihfte, èn zelf twee of drie foorten van
kapelletjes, in een eigenlyken èn volftrekten zin, niét
kunnen gezegd worden geheel' té verdwynen.
Hierop
redeneerde ik aldus: indien het, by naauwkeürige waariDeeming, blyke, dat 'er, in eene flrenge koude, Vliegjes £n Kapelletjes vliegen, dan kunnen 'er ook Spinnen
Weezen; en indien de Elektrieke gevleidheid der lucht»
door eene zeer drópgé koude, aan zeer kleine Vliegjes,
en, aan eenige Kapelletjes, hoewel in klein getal, de
kragt van beweeginge mededeele» zou het kijnnen gebeuren, dat 'er ook Spinnen zyh in de zelfde evenredigbeid, dat w,il zeggen, als weinig tot weinig.
Ik maakte dan. eéq begin, om, mynen géheelen Zomex
te befteeden aan_ het lokken van zo veele^Spinnen van allerlei foort, als ik konde magtig vvorden: want men kaa
de Spinnen lokken;, en men vindt 'er zeer veele foorte»
van. Moeilyk was deeze taak: want men moet z k h , daar
toe, zeer veele onaangenaamheden getroosten, Vooral eene
fmoorende hitte, 'zo wel by nacht als b y dag, ea nog
meer 's nachts dan over dag. Maar ik ontving, tot loon.van
niyne lastige werkzaamheden, een zo veibaazende» toevloed van Spinnen; ik 'vond my welhaast omringd, bekleed, geborduurd, met zo veele Spmnewebbe»; en de
verwonderlyke verfcheïdenheid hunner Werkftukken.,
gevoegd by die van hunne perfooneo, heeft myne
wdifchen met zulke 'vroege vrugte» vervuld, dat. ik
Welhaast heb vergeeten de menigte, yan opofFeringqn,, voos
L 4
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•welke ik deeze fchatten heb meeten koopen. Voor de
de Liefhebbers der Natuurlyke Historie laate ik een bérigt van zulke Spinnen over, die voor hunne Kunstverzamelingen zyn gefchikt. De Natuurkundigen mogen
oordeelen over de veelvuldige nuttigheden, welke, met
opzigt tot de verbeteringen in de Elektriciteit, daar uit
kunnen voortvloeien.
Voor de Starrekundigen vervaardige ik nieuwe Berekeningen en nieuwe Tafels, voor welke zy, hoope ik, aan my hunne verpligting zullen betuigen. Eéne zaak, intusfchen, is ' e r , welke, in eene
Verzameling,
zo nuttig voor de Menfchen , als "ik dè
uwe befchouwe, niet fpoedig genoeg kan te boek geflagen worden, 't I s , dat de Waarneemingen Van het jongstverloopen jaar eene nieuwe volgreeks van waarheden en
van voorfpellende teekenen hebben aan de hand gegeeven, welke wy eeniglyk aan de Spinnen hebben dank
te weeten, zo met opzigt tot onze Ziekten, als tot onze
burger- en krygsverrigtingen te Lande en ter Zee.
Mogtik, beftaanbaar met de hartlyke genegenheid,welke
ïk jegens myne medemenfchen voede, met een goed geweeten kunnen uitftellen, hun te berigten, dat de zeer in 't oog
loopende hervatting van den arbeid der Spinnen den
naam zou kunnen draagen (vooral in deeze Provinciën)
van de meest geduchte en neilloosfte van alle ontlastingen der lucht; zulk eene naamelyk, welke oogenblikkelyk Borstontfteekingen,Buikloop enLongontfteekmgen v e r oorzaakt, en de fpoedigfte toediening van Geneesmiddelen nutteloos maakt.
In de maand Mai deezes jaars
hebben, '.er drie van de meest kenmerkende verfchynzelen
b y de Spinnen plaats gehad. Maar onder het vry aanzienlyk getal van menfchen, welke nevens my ter zelfde
Plaatze woonen,^-en die zich in geenerhande buitenfpooïigheden hadden' verloopen, zag men, by, het eerfte verfchynzel,.Longontfteekingen, welke denlyder op den rand
van het graf voerden; by het tweede vernam men eene ontfteeking in de harsfenen en in den onderbuik, by den perfoon, met welken ik de meeste verkeering had; en by
het derde heb ik zelve, die my de kosten getroost, en ondervinding gehad heb van alle de uitwerkzelen van eene
brandende, al te drooge, eh hier door alleen in deeze
Provinciën vergiftige lucht; ik zelve, zegge ik, heb maar
al te duidelyk geleerd, d a t by den eerften aanblik van
eene aanmefkelyke"verfchyning van Spinnen, ieder verftandïg mensch behoorde gebruik te maaken, inzonder?
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heid kier te Lande, van ontbindende middelen, van verkoelende fpyzen en dranken, met één woord, door zynen
leefregel, de overmaatige fpanning, uit de gefteldheid der
lucht voortvloeiende, te verminderen.
Primo yivere, deinde philofophari, zegt het fpreekwoord.
Naa dat ik, zo den Burgeren in 't algemeen, als den Geneeskundigen in 't hyzonder, een onfeilbaar voorteeken had
aangeweezen, welk men door middel der Barometers en
Thermometers niet kan bekoomen, aangaande de hoedanigheid der lucht en van de ontfteekende ziekten, nevens derzelver zwaarfte toevallen, welke oogenblikkelyk zich vertoonen, heb ik gemeend, gèenen ondienst te zullen doen
aan alle Landen, welker voornaamtte rykdom in Weilanden is gelegen, indien ik hiernevens voege, dat men, uit
de houding der Spinnen, omtrent het einde van April of
het begin van Mai, een onfeilbaar voorteeken lean opmaaken,.of'er veel dan weinig Gras zyn zal (*). In het begin van Mai maakte ik my gereed om aan eenen, in dit
gpval meer dan voldoenden, getuige te berigten ('t is de
jSchryver van de F/ore des Infecïophiles, - welken ik bédoele) dat 'er een van de droogfte Voorjaaren en Zomers
cp handen was. Lacht 'er niet o m , myne Heeren! maar
ik heb in 't vervolg nóg meer gedaan; -door behulp van
een Handelgezelfchap, wilde ik alle de Hollandfche Boter
opkoopen, om daarmede nog llerker te bewyzen dan de
Atheenfche Wysgeer, die -alle de Wynperzen in Attica
hadt iu beflag genomen, van hoe veel belangs de Weeten(*) Reeds, veelligt, verlangen veelen te weeten, waaria
deeze Verfchynzelen der Spinnen gelegen zyn, of hoedanig men
het moete aanleggen , om den kort aanftaanden of afgelegeneii
toeflatd van den Dampkring, door middel der Spinnen, waar
te rteemen. Maar in zo verre een berigt wegens deeze Voorteekens eene afzonderlyfte weetenfchap uitmaakt, heb ik gemeend , dat daar toe een Werk wierdt vereischt, 't welk over geen
ander onderwerp handelde. Myn voorneemen is, binnen kort,
dit Werk by de hand te neemen. By ongeluk^beantwoorden myne
kragten niet meer, als eertyds, aan myne wenfehen. Hierom
ben ik te raade geworden, myne gedagten, van tyd tot tyd,
door Brieven, mede te deelen aan den Heere CHARLBS B O N N E T ,
welke my reeds heeft te kennen gegeeven, hoe zeer de eerfte
proeve myner Ontdekkinge zyne nieuwsgierigheid heeft geprik'
keld. Niets konde voor mynen yver tos «enen fcherper prikkel dienen.
L5
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tenfchappen voor den Koophandel zyn. Myn gezelfchap Sit
myn eerite voorftel ongelukkiglyk ad referendum hebbende genomen, haastte ik m y , in de Maand Augustus, om
hetzelve aan te ipooren, door de verzekering dat 'er geen
JNaagras zijn zoude. En deeze verzekering is maar al te
zeer door de uitkomst bekragtigd.
Maar vermits g y , myne Heer en! in uw eerfte Uittrekzel, dat gedeelte mijner Voorfpellingen zeer duidelykhebt
begreepen, nakende de Waarneeming van de lengte der
binddraaden van den neerhangenden Spin, zal ik voor u
niet verzwygen, dat een myner bewyzen ad hominem, om.
myne deelgenooten te overtuigen dat men geen Naagras
hadt te wagten, ontleend wierdt van het voor my verrukkend fchouwlpel, en ook voor anderen: ik._ heb bet
oog op twee nederhangènde Spinnewebben, beginnende
by het bovenftq van eenen Schoorfteen, en eindigende
op een dak zeer digt by den kruin van eenen dyk, die, met
een Maatftok gemeeten zynde, meer dan vierendertig voeten lang wierden bevonden. T o t mynen roem hebben ey
meer dan drieëntwintig dagen ftand gehouden.
Denkt, ondertusfchen niet, myne Heer en! dat de aangeweezene zo aangelegene Vooripelling zich alleen bepaalt
tot het voeder voor uw V e e , en tot hetgeen daar mede
yerknogt is. Indien wy gaan redekavelen over het verwonder lyk geheel van de voortbrengzelen der Natuure,,
zullen wy met dankbaarheid opmerken, dat, hetgeen voor
het eene Land een ramp is, bykans altoos vooreen ander
de grootfte zegen i s ; en dat de zelfde oorzaak, welke,
by voorbeeld, de inzameling va.n Hooi, en \ geen daar
toe behoort, tot op de helft, of nog meer, vermindert,
den grootften overvloed yan Wyn en andere leevensmiddelen voortbrengt. Indien de dranken een voornaam onderwerp der behoeften zo wel als der Handelontwerpen
van het Noorden uitmaaken , volgt 'er dan niet uit,
20 ras de Spinnen gezegd hebben dat 'er geen Hoqi zal
zyn , dat zy dan met een zeggen, dat 'er veel W y n zal zyn?
en kan 'er wel iets van grooter gewigt zyn voor de ontwerpmaakers in het ftuk van W y n , dan uit de wyze, op
welke de Spinnen zich in de maand April bewéegen, te
kunnen voorweeten, hoedanig de Wynoogst in October
zyn zal?
Laaten wy tot de Winter-Spinnen overgaan: naardien
ik uit de honderd nieuwe Waarneemingen, welke my de
Spinnen hebben ain de hand gegeeven, toen ik haar by'rriy
haa~
t
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haare Nationaale Vergadering deed houden» al aanlïonds
heb geleerd, dat 'er Winter- en Zomer-Spinnen zyn. Ik
twyfèie, of wel iemand dit zou vermoed hebben. Ik ben
reeds geneezen van de moeite, welke het my zeiven heeft
ekost om het my te kunnen verbeelden; maar vermits
et eene waarheid, en wel eene hoofdwaarheid, is, vooral
met opzigt tot de Natuurlyke Historie, zal ik zeggen,
dat onder misfchien vierduizend Webben, welke in het
laatst van den Herfst myne wooning verfierden, ik nooit,
door elkander gerekend, meer dan vier of vyf WinterSpinnen in volle werking heb gezien. Ik druk my aldus
u i t , om dat 'er twee foorten van Winter-Spinnen zyn,
of twee foorten van werkzaamheid by de Winter-Spinnen
plaats hgbben. De eene foort vergenoegt zich met de
bemagtiging van Webben, geduurende het voorgaande faifoen in gereedheid gebragt; en het k a n , veelligt, zyne
nuttigheid hebben, hier by aan te merken, dat 'er, in
den aanvang van den Winter, woedende gevegten voorvallen, om geene andere reden, dan wie meester zal blyven
van de best ingerigte Webben. De andere foort, welke, ongetwyfeld, het meeste regt heeft op den titel van Winter-Spinnen, zich niet vergenoegende met de bemagtiging
van,reeds gemaakte webben,vervaardigt,by elke hervatting
van koude, nieuwe webben, en verbetert ze, gelyk 'er,
in den Zomer, by elke herhaaling van warmte, door denzelfden Spin nieuwe Webben gemaakt en verbeterd worden. Dewyl deeze nieuwe reeks van voorvallen alle de
regels' van Overeenftemminge , door vroegere Schryvers
nedergefteld, ja zelf de regels, doof my zei ven aangenomen , overhoop werpt, heb ik ontelbaare behoedmiddelen te baate genomen, om zeker te zyn dat ik niet
misleid was. Maar, naa alles geziea te hebben 't geen
voor bewys konde dienen, is 'er niets meer overig, dan
een beknopt verilag te doen van 't geen ik heb opgemerkt , ondertekend en bekragtigd ten overftaan van getuigen, geduurende eenen W i n t e r , voor myne behoeften
allerbest berekend.
De eerfte Waarneeming, dat de Ring-Spinnen post vat'
teden in voorshands gemaakte Webben, of dat zy nieuwe
maakten, deed ik in de eerfte koude, tot op den tyd dat
'er fneeuw viel, en tot dat het vroos, in het begin van
November. Ik moest myne eigen oogen wel gelooven.
Maar nog duidelyker heb ik opgemerkt de zamenftemming van de Verfchynzelen der Spinnen met de MaanVer-
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Verfchynzelen en met die der koude, ten tyde van de
hervattinge der koude in het begin van December. T e
meer vermaak heb ik nog hier in ondervonden. „ De oo„ gen zien niets duidelyk, dan 't geen zy voorshands weeten
, te zullen zien," zo als my onlangs de Heer M O R V E A U
fchreef. Veel oplettender zynde géworden op de huishouding der Spinnen zints het gebeurde in November, heb
ik opgemerkt, dat 'er bykans altoos negen dagen verloopen tusfchen de eerfte beweeging der Spinnen en de waarc
vestiging der koude. Dezelfde waarheid, dezelfde uitwerkzéls, dezelfde gevolgtrekkingen, merkte ik op, ter
gelegenheid van de derde hervattinge van het vriezend
weer in January. Maar nog fraaier was myne opmerking in net begin van February, 't Was mooi, 't was
warm, weer; 'èr was geen fchyn van koude meer; men
zou gezegd hebben dat men de kachels konde wegneemen. Maar op Saturdag, den vierden, begon ik te roepen,
dat 'er de grootfte verandering in den Dampkring zou
voorvallen die men nog ondervonden hadt, omdat i k ,
onder andere gelykfbortige teekens, drie kleine Webben
de eene boven de andere h a d , die 'er 's daags te vooren
niet geweest waren. Op den negenden was 'er ys, en
op den dertienden lagen de flooten digt, Wie zou niet
geloofd hebben dat de Winter geëindigd was ? Ik erken
dat ik zelve van die gedagte was, en ik rekende het my
voor een geluk \ negen dagen te vooren te hebben kunnen
voorfpellen het digt liggen der flooten, aan eene geheele
Stad , toen dezelve daarop het minst: verdagt was. In
één woord, ik dagt niets anders te doen te hebben, dan
op myne laurieren te gaan flaapen. Maar hoe groot was
myne verbaasdheid, naa den dooi en toen alles ontdooid
was, op den 28 eene fpoedige opbruifching te verneemen
onder myne bekende, en zelf onder andere nog onbeken-»
d e , Spinnen! Ik zag ze loopen, woelen, werken, elkander aantasten. Hierom in de verwagtmg zynde dat 'er
nog iet zeer merkwaardigs zou gebeuren, en dat 'er althans zeer droog, indien niet zeer koud* weer op handen
was, vond ik geraaden, eene ontegenzeggelyke dagteekening te moeten daarftellen, door het doen aanteekenen
van dit nieuw Verfchynzel onder de Spinnen by den eerften Boekhandelaar der Stad, en hem te verzoeken, daar
van kennis te geeven aan allen, die zynen Winkel kwamen
bezoeken. Twee dagen daar naa regende het, en dit was
xr>y niet gunftig. Vyf dagen daar naa regende het nog,
5
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êtt ctit fcheen a y n ftekel meer en meer om verre te werpen. ' Maar, het oog tteeds gevestigd houdende op de
werkzaamheid myner Spinnen, lchieef i k dageryksaan den
Zelfden Boekverkooper, dat ik volftandig by myh gevoelen
Bleef,' hoewel het regende (gewigtige ftoffe tot naa'denk e n ) , en dat h e t , vroeg of Iaat, drooger en kouder w e e r
zou worden dan men verlangde. Eindelyk''begon het op
den 8 te waaien tot myne 'rëgtvaardiginge, op'dèn 9
fneeuwde het tot myne eere, en óp-'qen^io yroos'hét
tot mynen zegepraal. Zelf viel 'er meer fnee'uw dan in
het midden van February ; zelf ragen dfe ilooten' digt.
Men heeft gezien, dat myne Voorzeggingen tót een zekeren waarborg konden dienen voor het laaden en het'Vertrek der Schepen. - Men heeft my het regt gedaan, dat
mén met kleine kosten zich van myne Almanakken 2 0 Ü
kunnen voorzien. E n , meten boven dit alles, heb' ik het
ftreelend genoegen ondervonden, dat'het Volk my openlyk heeft toegejuichd. Voor anderen laat ik over, om te
beoordeelen; of hét hier'gelde: Vox PbpülfVox
bil.
Met gepaste gevoelens, heb ik d e e e r , eriz.
Vtrecht,'

QUAfREMERE D'jSJONVAL.

18 Maart;

'

;

"

'179a.

.jA\
:

,

.jx....

<>'
1

1

1

"

' 'ffi "* 'ff.'-'
:

r t r r

—77T--

- 7 - ' ^
A

tÉEVÊNSSCHËTS VAN DEN HÉÉR ABAUZIT.
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DoOt

[en heeft gezegd, dat een Vólk gelukkig was, wan[ neef Eeuwen yoorby liepen Zonder aan dé GeïcbJe-"
denis belangryke Tooneelen' völ vérlehéidenheitls
leveren. Deeze waarneeming géMt mede ten ó j t ó g g t è Va»
een enkel Pérfoón. Het getal dér ^èèvensjaarettvari- 4e«
Heer A B A U Z I T is groot, dai zynér^Lè^nsgebéurténi9fe»
niet veelvuldig; hy leefde g e l u k k S g .
ABAUZIT'S Geflacht ftamde af van eenen
Arttffifihük
Arts, die zich, in de Negende Eeuwe, te Touloufe nederzette ; 't zelve was niet adelyk; met minder .nederigheid, met, minder liefde voor liet .Vaderland, 'zou %
het doorlügtig gemaakt hebben, v -zpnder^het te, zoeken
heeft hy zyn Naam eerwaardig .doeji,wordfn. • •h^iz'.ï'.i
T e 'ris&s werd A B A U Z I T , op; d e n d e r t van S^cl^öRaanrJ
des
v

r
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des Jaars MDCLXXLX, gebooren. Zyn Vader ftierf i*.
't Jaar MDCLXXXI. Zyne Moeder, A N N E D E V I L L E ,
leedt geweldige Vervolgingen tér oorzaake van haaren
Zoon ( * ) ; men wilde haar dwingen, dien in den Roomsch
Catholykqn

Godsdienst

op te voeden, naa dat , in

den

Jaare M D C L X X X V het Ediiï van Nantes herroepen
was. Z y zondt hem eerst na Orange, met een vertrouw
de Dienstboode, en van daar na een klein Dorpje naby
de Die: langen tyd. kon men hem daar niet verbergen;
hy werd te Vzes te rug gebragt, en i a het Collegie gezonden; maar.dewyl zyne Moeder hem beginzels inboezemde ftrydig' met die zyne Vervolgers wenschten dat
hy aannam, noodzaakte mén haar hem by een Roomsch Catfiolyk in de kost te befteeden. Zy hadt moeds genoeg
om hem van daar te doen wegneemen, e n , om hem te
onttrekken aan de naafpeuringen en den yver zyner bekeerderen, deedt zy hem langen tyd omdoolen in het gebergte
der jCevennes ; veranderende van> fchuilplaats zo dikwyls
als zyn Bisfchop ontdekt hadt waar hy. zich onthieldt;
eenmaal hadt men het Huis, waarin hy fchool, omzet,; men
plaatfte het 'Kind, in eene mande, op een Ezel belaaden
met voorraad, en hy ontkwam door deeze list. Met zo
veel belarigs te ftellen in een Kind, fchynt men, voorzien
te hebben, dat h y , ten eenigen tyde, een groot Man zou
worden.
Ondertusfchen werd de Moeder van den jongen A B A U Z I T in het Kasteel van Somier es opgeflooten , waar zy
eene zeer ftrenge behandeling moest lyden; doch te vergeefsch: men kon haar niet dwingen om haar Zoon t'huis
te ontbieden, die zy eindelyk na Geneve gezonden hadt.
Deeze Vrouw bezat een moed tegen Vervolging opgewagfen» een zeer gezond verftand, veele kundigheden, en zy
jnogt, fchoon fterk voor den Godsdienst yverende, gezegd worden geene geringe maate van Wysbegeerte te bezitten. Zy was te meermaalen gewoon te zeggen: „ Ik
„ wil niet dat myn 'Zoon van een Godsdienst zy, die de
„ Menfchen dom en fnood maakt!" Zy oordeelde over
4& Leerftukken naar derzelver invloed:op het Zedelyke,
en
?

(*) De Heer /IBAUZIT hadt "een jonger Broeder, die dezelfde Vervolgingen leedt als hy. Geneve was desgelyks dienj
fchuilplaats : een ongeluk maakte het noodzaaklyk dat hy ge*
trepaneerd moest worden; hy hadt 'er zyn geheele leeven hJ»*
der van; hy ftierf te Londen, ia 't Jaar 1717.
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on was « n geene gehegt, dan die zy geloofde wee«
zenlyk tot bevordering der goede Zeden te ftrekken.
De gezondheid van Mevrouw A B A U Z I T kon het niet
lang uithouden in 't gemis haarer vryheid; eene koortzige ongesteldheid dreigde haar een kort aanftaand leevensëinde; doch welke poogingen haar Geneesheer ook
te werk ftelde by den Bislchop van Vzès
hy kon
van dien wreeden niets verwerven. Z y zou d^ar haar
leeven geëindigd hebben, indien eene gelukkige gebeurtenis den Bevelhebber des Kasteels niet na Parys hadt
ppöntbooden: diens Broeder, die zyne plaats bekleedde,
was zo verlicht en menschlyk als de ander onkundig
en wreed; hy kende alle de verdienften van zyne Gevangene, en nam gevoelig deel in haar lot.
„* G y , "
fchreef deeze aan den Bisfchop, „ gy wilt dat Mevrouw
„ A B A U Z I T hier fterve , maar, wat my betreft, ik wil
„ haar Beul niet weezen." Hy fchreef na 't Hof, en.
verwierf de flaaking der Gevangene tot dat zy herfteld
zou weezen.
Mevrouw A B A U Z I T kwam, door duizend gevaaren heen
worftelende, twee jaaren naa haaren Zoon, half dood, te
Geneve. Zy hadt eenige overblyfzels medegenomen van
vry ruime, middelen, waar mede zy de Opvoeding van
den jongen A B A U Z I T bekostigde ; hem vroegtydig, ook
door haar voorbeeld, leerende, om het buiten veel onnoodigen omflag te kunnen ftelleh, en het geluk te zoeken in de opklaaring des Verftands, en in de betragting
der Deugd.
ABAUZIT maakte fnelle vorderingen in alle Weetenfchappen; zyn geest Ichikte zich met dezelfde gemaklykheid naar alle. Maar de Natuur- •> de Wiskunde CO
<yi de Natuurlyke Historie hadden. voor hem de grootfle aantreklykheden.
Tot de Godgeleerdheid beftemd,
aaf hy zich daar aan eerst met yver over; doch hy zogt
de blykbaarheid, en die vondt hy 'er zeldzaam. Deeze
Weetenfchap bleef, egter, niet dor onder zyne handen;
'
hy
(*) Het Hof gaf toen u n de Bisfchoppen Lettres ie Cachet,
ia blanco getekend, die deezen vervolgens, naar welgevallen,
«Itdeelden. Door dit middel zogten die goede Herders hunne
dwaalende Schaapen te regt te brengen!
(f) ABAUZIT hadt een Oom, «die een groot Wiskundige was;
hy beette DE FOISAC. ABAUZIT bezat van hem eene Verhandeling over het zametóellen der Legarithmu.
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h y maakte haar dikwyls nuttig voor zyne Vrienden? hy
verzuimde geenzins zich op de oude' Taaien toe te leggen, en weinigen yérftonden die zo goed als By.
Na Holland vertrok, A B A U Z I T in 't Jakr MDCXCVIII.
fiy

zag

'er

BAYLE,

JURIEÜ,

de

BASNAGES;

met

den

eèrstgemelÜen maakte hy naauwé Vriendfchap, diens uitgebreide kennis en groot vernuft bewonderende: naderhand heeft hy gezegd, dat mén J U R J E U niet altoos régt
gedaan* hadt; dat deeze geestdryvénde. Man, by een welgeoefenden geest,eene fchitterènde Verbeeldingskragt bezat:
hoog fchatte hy de B A S N A G E S , en hieldt zyn geheei'Ieer
ven lang voor hun dezelfde boogagting.
• '.
Indien A B A U Z I T zich in Holland hadt nedergezet', zou
Rotterdam ( * ) , de Woonplaats der gerneide Gdeerden,
de plaats zyner vèrkiezingè geweest zyn.
H y ftak
van Holland na - Engeland over. Czaar P E T E R D E I
foevondt 'er zich ten dien tyde; de Marfchalk D E ' T A L »
IARD
handelde 'er toen over éem Verdeehngsverdttg
tjisfchen Frankryk en het Huis van 'OostenrjÉ. Iii Engeland aan' zicfr;.;zelven oVergëIaaten';"in-'èén 'leeftyd op
^elken andefêtfijjéts^dan vermaak naajaagen, dagtA-UAU2IT, óver de oorzaaken der Ómwenrelingen "van dat R y k i
hy'l^ëürdé de bronriöi der Welwaard pp; zomtyds vondfc
% dezelve in dé. Wetten, Voorgefchreeven door vpörfcygaande ömftandjgheden, in ;diey welke de botzing.'van
tegenovergeftelde belangen deeden gebppren worden:VWet«en, menigwerr' veel wyzer dan~ derzelver MaakerV bh•
'doëld
1

s

j

H e

r

tóADZ,

w a

r

i C*) De ^
T
' 'getuigen vim jeene foort yan
fytït.'i wélk een 'Bekeerling tot het Proteflant-ndem d.aargaf,
te zemen met den' yfoogïeeraar JURUJÜV Het tvtsf aistoén de
gewoonte,, dat 'de iadanigen , die afftartd deed'ènr : vMt^denU
Rumfebtn' • GtdsMMit\) hierna in "i openbaar reden gaven.
Deeze Beleerlteg klüm op een iloel, en, eené fpraakwendinè
maaiende -tegen•> een Hostie, die-.by. tusfchen de viogerêrf
lriëldt, fprak hy: „Zyt gy een God, verdedig u; indien gy
„ flegts een Ouwel zyt, kan ik u zonder misdryf in ftukkea
A breeken , en u onder myne voeten '.-trippen ;'*! eir'hierop
ftfooide-hy de brokken in de Vergadering., BAYI.* en ABAITÏIT lachten op zulk een belacblyb tooneelfpel; en deVgeesw
tigheid , die de Philofottph hier over zich liet ontvallen *
was,voor een gedeelte,de oorzaak vUn denfchandeiyketi twist,
die eenigen tyd daar naa tusfchen hem ear den Hoogleeraar
oatltondt.
0
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êöeid hadden. H y geloofde, ondertusfcheh," dat het Gehik des Engelfchen Volks min het uitwerkzel was der
Wétten dan -der Zeden.
• Hy maakte te Londen kennis met s. E V R E M O N T ,
en deeze, beminnelyke Grysaart, in menschkunde door en
door bedreeven, gevoelde al de waarde van A B A Ü Z I T ;
hy voorfpelde, dat hy;, die in zyne vroege jeugd de agting der Grysaarts verdiende, in een verder gévorderderi
leeftyd de bewondering der Verftandigen, en den eerbied der Braaven, zou wegdraagen. Hy zag N E W T O N *
van wiett hy vervolgens het Commercium
Epistolkunt
ontving, met de betuiging, zo ftreelend van een zo groot
Man:
Gy zyt wel waardig tusfchen L E I B N I T Z en my
te oordeelen."

' '

H y is de Vriend geweest van J E A N P E R R I * dien Engelfchen Ingénieur, die korten tyd daar naa zich na Rusland begaf, om de groote oogmerken van Czaar P E T E R B E N I te onderfchraagen.
WILLEM D E III liet A B A U Z I T ' , door M I C H E L L E V A S S O R ("*), zeer voofdeelige aanbiedingen doen, om hem aan zich te verbinden; hy wees
ze van de hand; dewyl h y , ze aanvaardende, zich in
Engeland moest nederzetten, eh zyne liefde tot zyne
Moeder riep hem na Geneve * werwaards hy zich ovef
Holland

en Duitschland

begaf.

,

J3ehalvert deeze Reizen, deedt A B A U Z I T flegts eenige
kleine tochten door Zwitzerland,
en elk deezer verryktö
de Natuurlyke Historie met nieuwe Waameêmihgen; hy
bezogt de Ysbergen in Savoyë, en vervaardigde eenè
Kaart van dezelve.
A B A U Z I T keerde hooit ih Frankryk
weder. De VerVolgingen, welke hy in zyne kindfche jaarert daar hadt
moeten lyden, hadden hem een verregaande vrees voor
dat, Ryksbeftuur ingeboezemd. Die zelfde Vervolgingen
en 'zyne Wysbegeerte- hadden de Paapery haatlyk iri
zyne oogen gemaakt; hy beftreedf dezelve met genoegen, en een gelukkigen uitflag; de belangen en de
eer- der Protejl'anten lagen hem altoos zeer na aan 'i
harte.
Zyne Moeder verloof hy in 't Jaar MDCCXXVI. ZV
had(•) Be Sehfyvét van de Hiftoiré de- Louis XIH * en toefl
©nderleerraeester van dén Hertog van Gloucester, Zoon van Ko-

ningin

ANNA.

HENG*
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hadden tot dus lange elkanders geluk uitgemaakt; nooit,
was eene Moeder meer bemind dan z y , nooit een Zoon
dierbaarder dan hy. Zyne droefheid klom, in den aanvange , ten hoogften toppunte ; de tyd deedt dezelve ia
eene zagte droefgeestigheid veranderen.
Het was in 't zelfde Jaar, dat de Kleine Raad van het
Gemeenebest hem het Burgerregt fchonk; dit was een
Eer, en zyne zedigheid zou dezelve geweigerd hebben,
indien het hadt kunnen gefchieden. Men verlangde, dat
hy een Hoogleeraararapt zou bekleeden; hy verkoos al
leen de post van Boekbewaarder waar te neemen ; maar
weigerde de Wedde, daar toe ftaande, te ontvangen (*).
H y vreesde voor alles wat hem in eeniger voege afhanglyk kon maaken; op Vryheid was hy ten fterkften gefteld,.
hy offerde daar aan Rykdom en Roem op.
Men moet verbaasd ftaan over de Algemeenheid zyner
Kundigheden. Hy was bekend by de beroemdfte Wis
kundigen, Wysgeeren en Godgeleerden, in Europa;
hy
bezat kennis genoeg om hun te beoordeelen, en bykans
altoos om hun te onderwyzen. H y onderzogt, met 'den
Heer D E M A I A A N , de Oorzaaken en de Verfchynzels van
het Ys, van het Noorderlicht, van de Kleuren die by de
Eclipfen gezien worden, van de Veranderingen in den Ba
rometer, en bepaalde de Uitwerkzels der Stormwinden op
dezelve. Hy ftreedt voor N E W T O N tegen F O N T E N E L L E
en Vader C A S T E L ; hy beantwoordde de Tegenwerpingen
van D E C R O U S A Z , over de Leer der Jfymtotes van den
Marquis D E L ' H Q S H T A L ; hy hieldt zich onledig over
ver(*) Deez« belangloosheid is des te hooger te fchatten, de
wyl hy niet ryk was. Hy bezat 1 5 0 0 Ponden Sterling Oude
Annuiteiten in Engetand; maar de Familie zyner Moeder, die
verpligtingen hadt aan die van den Heer AUAUZIT, zondt hem
beftendig een Jaargeld. De Heer DE VILLE, zyn volle Neef, een
verftandig, zedig en zeer deugdzaam, Man , fchikte hem alle
jaaren eene bepaalde fom toe De Heer DE LISLE KOY DE S T .
QUiNTiN, Luitenant van Frankryk, te Uzes, Mejuffrouw DE VIL
LE, de éénige Dogter zyns Neefs, trouwende, geloofde dezelf
de verpligtingen te hebben als zyn Schoonvader, en Weef 'er
getrouw aan tot den dood van ABAUZIT. Het is aangenaam te
zien, dat de deugden dus van den een tot den anderen in
eene Familie overgaan. De Heer ABAUZIT benoemde ook
den Heer DE LISLE ROY tot zyn algemeenen Erfgenaam; maar
l y hadt geen. tyd om zyu Uitsrftea Wil te voltooijen.'
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Verfcheide Voorftellen der Natuur- en Wiskunde met
en zyn Vriend W I L L I A M B U R N E T , Gouverneur van Nieuw fork, eh over de Proeven, welke die
nam i n ' t bepaalen van de Oorzaaken der Stroomen; hy
kende de misflagen, die de Ridder R E N A U begaan hadt ia
zyne Theorie van hét Scheepsbeftuur, en regtvaardigde
deezen omtrent eenige andere, over welke men hem befchuldigde; doch die hy niet begaan hadt. H y ontdekte
een Fout in de Wiskundige Beginzelen van N E W T O N ;
doch die groote Wiskundige hadt dezelVe in eene andere
Uitgave verbeterd. Men weet tegenwoordig, dat de uitdrukking van de Middenpunts - kragt tweemaal minder is
in een eenvoudige Krommelyn dan in een Krommelyïi
van een Veelhoek; als mede, dat de kennis van de Digtheid der Hemelfche Lichaaitten niet afhangt van derzelver
Pqralaxis.
De Heer A B A U Z I T hadt deeze waarheden
ontdekt langen tyd vóór dat iemand' dezelve in 't licht
bragt; e n , reeds in den aanyang deezer Eeuwe, veele
ftukken der fchoone Theorie van N E W T O N veel eenvoudiger gemaakt, gclyk men ook in deeze, laatften tyden gedaan heeft.
Hy hadt
Veronderftelling gemaakt over de Oof-

YGRAVESANDE

zaak" van de Algemeene

Zwaartekragt;

maar hy wist al-

les wat anderen omtrent dit ftuk gedagt hadden. H y kort
zich niet overreeden, dat deeze Oorzaak onfëofelyk was*
„ Indien ' e r , " dus drukte hy zich uit, „ geen Midden„ Jïofe is,.kan men niet begrypen hoe de AantrekkingSr
„ kragt op een afftand werke; hoe dezelve verfchillencl
„ werke op verfchillende afftanden, en waarom zy de r e „ den van het Vierkant dier afftanden eer volgt dan dé
„ eenvoudige reden. De Afftand enkel op zichzelyéri
„ kan geen hinderpaal en geen voertuig weezen; en het
„ is volftrekt onbegrypelyk, hoe eene zaak kónne wer„ k e n , waar zy niet is." Ondertusfchen moet deeze
Middenftoffe zeer dun z y n ; dewyl dezelve geen merkbaaren wederftand biedt.
'Er was eene foort 'van
Wysgeerigen moed noodig, om te begrypen, gelyk hy
deedt, dat eene zo groote Dunheid dien Ether niet verhindert kragtig genoeg te zyn om de Zwaartekragt tö
wege te brengen. Hy hadt genoeg gunftige gedagten
van 's menfchen vernuft, en gevoelde nederig genoeg van
zyn eigen, óm te denken, dat men deeze fchynftrydigheid ten eenigen dage zou wegneemen, welke hy niet
wist op te ruimen,
Zekere zaak hielp hem deeze
M 2
hoop
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hoop koesteren. Omtrent den aanvang deezer Ëeawe> had"!
men h e m , op zekere geheimzinnige wyze, medegedeeld
eene Werktuiglyke Verklaaring van de Zwaartekragt, aan
welke hy geen ander gebrek vöndt, dan de veronderftelling van eene Oorfprotighke Veerkragi (Elasticitd
Origin
tielle) in de deelen der vloeiftoffe uitgedagt om de Zwaar
tekragt hervoort te brengen.
H y hadt geene Zwaarte
kragt zonder oorzaak toegeftaaft, hy kon ook geene Veerkragt zonder oorzaak erkennen. Een jong Heer hadt
hem, twintig jaaren geleden, eert Mechanhmus vertoond,
aan deeze veronderftelling geheel gelyk, uitgenomen dat
het dit gebrek niet hadt, en het beginzel daar van verder
dan de Wereld was'; hy vondt zich des zeer voldaan, en
deelde hem, tien jaaren laatet, de Uitlegging mede, waar
van wy gefprooken hebben, en welke hy tot dus lang
verborgen gehouden hadt. Hy dagt, en heeft het zelve
ons gezegd, dat alle naafpeuringen, welke men zou kun
nen doen op dit onderwerp, zouden uitloopen op het be
vestigen vart dit Mechanismus, en naa zyn doorhebben
wy in zyne papieren gezien, dat by dien uitmuntend
vondt.
Zie hier, ten naasten b y , hoe de Heer A B A Ü Z T T de hoog
te van den Dampkring der Aarde aan den Equator be
paalde. Aan de oppervlakte der Aarde is de Middenpuntfchuwende kragt der punten van 'den Equator 289
maaien minder dan derzelver Middenpuntzoekende kragt.
Indien men' de punten neemt boven die oppervlakte ver
heven, zal de eerstgemelde deezer Krasten vermeerderen
in de reden der Afftanden van het Middenpunt, mits men
veronderftelle, dat de Omwenteling altoos gefchiede in 24
uuren in de geheele hoogte van den Dampkring; en de
tweede vermindert in de omgekeerde reden van het Vier*
kant des Afftands.
Eindelyk worden ze gelyk, wan
neer de Afftand van het Middenpunt zo veel vermeer
derd ,is als de Vierkante Wortel van 289, welke omtrent
6j\ is. Indien, derhalven, onze Dampkring met de Aarde
als een geheel ftuk omwentelt, en geene merkbaare druk
king gevoelt van den kant der uitzettende kragt det Hemelfche StofFe, welke men moet. voegen by de Midden
puntzoekende kragt, eer dezelve met de Middenpüntlchuwende gelyk worde, zullen die Deeltjes, die onmiddelyk
onder den Equator liggen, op de hoogte van 6\\ halve
aardryks Diameter, geeft min of meer pooging doen om
de Aarde te naderen, dan om 'er zich van te verwyde-
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De Heer C A S S I N I (*) hadt zich van dezelfde
veronderftellingen bediend., om te verklaaren, hoe het bykwarae, dat de oppervlakten der Hemelfche Lichaamen
veel langzaamer omwentelen dan dezelve moesten doen
volgens den regel .van K E P L E R , en de hoogte des Dampkrings was 'er een gevolg van. H y hadt dezelve op 10009
mylen gevonden.
FEIL,

l

(*) Mem. de PAcad. 1735, P- S3'
(t

Vervolg en Slot by de naaste
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„
„
„
„
„
„

T T \ e Reeks of het Elftal Brieven , behelzende
J L / Waarneemingen geduurende een Zesweeks Verblyf in Oxfordshire en Gloucestershire, vertrouwen wy
dat niet weinigen onzer Leezeren gefmaakt hebben.
Veelen vonden zeker genoegen in de Beichryving van
Nuneham Courtenay,
het Landgoed van den Graave
„ H A R C O U R T , dan nog meer in het Verflag van het Dorp
Nuneham, en de uitmuntende Inftelling aldaar van dien
„ Graaf en Gravinne (*). De Schryyer van a History of the,
„ principal

Rivers of Great Britain

(waarvan het Eerfte

„ Deel onlangs is uitgekomen) heeft desgelyks niet alleen
„ uitgeweid over de fchoonheden van deeze bekoorlyke
„ Plaats, maar ook over deeze Inftelling; en dewyl hy
tegenwoordig was by het laatst daar gevierde Land»
„ feest, en des een volkomen Verhaal gegeeven heeft,
„ willen wy aan 't zelve eene plaats in ons Mengelwerk
, inruimen."
Nuneham heeft, behalven d e Natuurlyke Landfchapsfchoonheden, eene Zedelyke Schoonheid, welke meer
dan eene mededingfter, van dezelve is ; wy kunnen niet
naa9

(*) Zit onze Algem. Vaderl. Letteroef, voor 't Jaar
«de Stuk, W. 2 2 1 .

M 3

ï62

,

VERHAAL

VAN

EEN

SPÏNFEEST.

fiaalaaten daar by te toeven. Deeze Zedelyke Schoor»
heid van dit gelukkig Dorp is het Spïnfeest, door de
edele Eigenaars dier Plaatze ingefteld om Deugd en
Vlytbetoon onder de Inwoonderen te kweeken.
Eene
Inftelling, waarvan het enkel denkbeeld zo welgevallig,
en waarvan het voorwerp zo e d e l , en de uitflag zo
volkomen is, dat, ftaat het ons niet vry daar over uit
te weiden in den toon eener loffpraake, wy het onzen
pligt agten het te vermelden als een voorwerp, 't welk
ten voorbedde mag genomen worden.
Op onze reize om BouwftofFe tot ons Werk te verzamelen, waren wy zo gelukkig dat wy Nuneham bezogten
op den Jaardag der Feestviering des Dorps, en vinden
ons gevolglyk in ftaat gefteld om ons Werk met de
Gefchiedenis van 't zelve te verryken.
Omtrent twintig jaaren geleden, vormden Lord H A R COURT
en zyne Egtgenoote een Plan om den vlyt der
Vrouwen van Nuneham aan te moedigen, door 'sjaarlyks
Pryzen uit te reiken aan een zeker getal van de beste
Spinfters. Naderhand viel hun i n , dat, by deeze Pryzen
van Vlytbetoon, Pryzen van Verdienden konden gevoegd
worden; zo dat, eindelyk, het aanbelang van het jaarlyks Feest hier door aangroeiende, 't zelve eene Inftelling wierd , welke, behalven het zedelyk aanbelang ,
een vermaaklyk vertoon oplevert, enkel befchouwd uit
liet oogpunt van een Dorpsfeest.
Een Verhaal van den D a g , op welken dit Feest gevierd werd , zal best het Voorwerp en Uitwerkzel
van deeze verwonderlyk fchoone Inrigting in den klaarften dag ftellen. ——Vooraf moet ik melden, dat de Perfoonen van beiderlei Sexe, die de Pryzen van Verdienften behaald hebben, eenigen tyd vóór de Feestviering
benoemd zyn, door eene Vergadering van deeze Dorpelingen , die dusdanig eenen Prys aireede behaald hebben.
Om de Pryzen van Vlytbetoon treedt men dien eigen
dag, en ter zelfde plaatze waar ze uitgedeeld worden, in
het ftrydperk. De Voormiddag is beftemd voor de. Pryzen van Verdienften; de Middag tot een Dorp-maaltyd;
de Naamiddag om de Pryzen van Vlytbetoon te behaaï e n ; de Vooravond tot dc uitdeeling dier P . y z e n ; en
het volgende van den Avond ter algemeene Feestvie*
ring.
De Dorpelingen, die den Prys van Verdienften in vroegere jaaren behaald hadden, volgden den Re&or der Para»
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rochie na de Kerk door den tuin; de overigen vervoegden zich derwaards langs den gemeenen w e g ; en de zodanigen, die reeds Pryzen van Vlytbetoon ïtreeken, droegen dezelve. Deeze beftaan in eenig weezenlyk ftuk
Kleeding, 't welk in de gedaante iets byzonders heeft,
of met eene kleinigheid is opgecierd, dan genoeg om de
onderfcheiding in 't oog te doen vallen.
De Familie van H A R C O U R T nam plaats in het Geiloelte; de Morgendienst werd verrigt, door het zingen van gepaste Pfalmen, en het voorleezen van Schriftuurplaatzen voor deeze gelegenheid uitgekozen.
Op
den Dienst volgde eene Redenvoering van den Kanfel;
ten ilot van welke de Perfoonen, gekoozen om dit Jaar
Pryzen te ontvangen, en die onderfcheiden voor aller
oog in 't midden v n de Kerk zaten, een voor een, by
naame, opgenoemd werden, met byzondere vermelding
van de Verdienstlyke Bedryven en dat Deugdzaam Gedrag , waarom zy verkooren waren tot het ontvangen der
tegenwoordige onderfcheiding.
Ten einde van de Godsdienstoefening tradt Lord H A R C O U R T uit het Geftoelte, en boodt de gewoone Pryzen voor de Mannen aan den Leeraar aan, die dezelve
aan'de wagtende Behaalders overreikte. De Prys beftaat
in een Hoed, van een anderen Hoed niet onderfcheiden
dan alleen in de Gesp, die den band vastmaakt, waarop
de Naam gefneeden is van den Perfoon, wien dezelve is
toegefchikt , met het jaartal, en de woorden: Prys van
a

Verdienden.

De Pryzen voor de Vrouwen werden door Mevrouw
op dezelfde wyze overgereikt, en beftaan
in Hoeden van Stroo, vercierd met een roodfcharlaken
daar toe vervaardigd Lint. De Naamen van de gelukkige, en dus onderfcheide, Dorpelingen werden toen in de
Kerk opgehangen, met het Jaartal, onder de Naamen der
zodanigen, die, in vroegere jaaren, dezelfde Eere verdiend
hadden.
De drie Groepen van ftaatlyke Olmboomen, die in het
Park tegen over- het Huis ftaan, fchynen daar geplaatst
om in dit Feest dienst te doen. Onder de fchaduw van
de middelfte Groep werd het Middagmaal aan twee
onderfcheidene tafels opgedischt. Aan de eerfte tafel
zaten allen, die ten eenigen tyde Pryzen van Verdienden
behaald hadden; de tweede was aangerigt voor de Dingers na de Pryzen van Vlytbetoon; beide de tafels waren
M 4
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zeer ruim, en naar den ftand der Gasten, voorzien: de ge*
lukkige Gasten naderden ter tafel in optocht, voorgegaan
door eenige Dorps -Muzykanten, om deel te neemen aan
het voor hun opgedischt Onthaal, - — By voegelyke tusichenpoozen, dronk men de Gezondheden van den L o r d ,
van zyne Egtgenoote en van den Re&or, die voor deeze
wenfchen met wederkeerige Gezondheden bedankten. Alle
de Huisbedienden des Graaven pasten met onvermoeiden yver de Dorpsgasten op; en, om niet geftoord te worden in de bezigheden van het F e e s t , nam de Familie
van den Lord een koud middagmaal.
Dit is het niet
3I. Deeze goede Dorpelingen fcheenen niet alleen geluk-*
k i g , maar ook wel in hun fchik, en eer vervrolykt dan
gedwongen door de tegenwoordigheid der edele Perfoonen, aan welkeh zy het geluk deezes Dags te danken
hadden.
/
Vroeg in den Naamiddag vergaderden allen, die na den
Prys van Naarftigheid zouden dingen, onder de Boomen
van het uitgebreide bosch aan de flinker zyde van het
Huis. Zy zyn verdeeld in twee Clasfen van Vrouwen,
de eene boven de zestien, de andere onder de zestien,
jaaren. De Spinfters ftonden gefchikt in een halven cirkel, de oudfte Clasfe aan de rechter-, de jongfte aan de
ilinkerhand. Hierop hoorden wy het gonzen der Spinnewielen ; veertig waren aan den gang, en wy zagen de
verfchil lende gelaatstrekken der mededingfters: een too.
neeï, 't geen, afgefcheiden van allen denkbeeld van ze<3elyken invloed, een fchoon voorbeeld opleverde van
ichilderagtige werkzaamheid.
Naa een zekeren.tyd
ipinnens werd 'er een teken gegeeven , waarop alle de
Wielen ftil ftonden, en elk zyn draad affneed, —
Mevrouw H A R C O U R T zelve verzamelde de fpinzels, en
hegtte den gefehreeven Naam van elk der Mededingfters,
zorgvuldig verzegeld, aan elks Gefpin, Die van de oudere
Clasfe werden toen op een tafel gefpreid, en een Weefbaas befliste welk het beste werk was. Mevrouw H A R C O U R T n die bleef voorzitten, ontvouwde den naam daar
aan vastgemaakt, waarop do Overwinnares geroepen
werd, en de keus kreeg van de gereed gemaakte Pryzen ;
een roodfcharlaken Lint \verd tenens, gehegt aan een zeer
zigtbaar gedeelte haarer Kleeding, Deeze plegtigheid gaat
haaren gang tot dat de Pryzen alle betteed zyn; doch zonder
het aanhegten van het Lint, 't welk eene uitfluitende onderfcheiding is van de eerfte, ——- De bedreevenheid ea
vor-
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'tgpderjng da- tweede Clasfe onderging. het zelfde onderzoek , eh ontving dergelyke Belooningen, Verre het
grootfte „gedeelte der geenen die na Pryzen gedongen hadden verkreegen ze naar gelange van de verdienften des
gemaakten Werks: en de- weinigen, wier poogingen met,
zulk een gelukkigen uitflag niet bekroond waren , liet
men gaan met een aanmoedigend woord, op eene heufche
en bevallige wyze.De Groep van Olmboomen aan de rechter zyde van
het Huis heeft een ruimer en geregelder plein dan de
twee andere, en was, te deezer gelegenheid, gemaakt
tot een Danszaal, die een fraai voorkomen hadt. Eene
verplaatsbaare Colonnade, van bouwkunftige evenredigheid, met gepaste cieraaden, omfloot eene ruimte van
negentig voeten lang, en vyf-en-veertig voeten breed.
Dezelve was ruim genoeg tot het bedoelde oogmerk; terwyl tusfchengevoegde Colonnades gefchikt waren om de
toekykers te ontvangen, die van de omliggende Dorpen
-kwamen om deeze plegtigheid en vermaaken by te woonen. In het midden, aan de rechter zyde, was een Dorisch Pavillioen, eenige treden opgaande, ter ontvanginge van des Lords Familie, vercierd met toepasfelyke tekenen, en behangen met kunstbloemen,
Aan
den overkant van het plein was* een Alcove, waar de
Pryzen in eene bevallige fchikking hingen, en waar uit
de uitdeeling gefchiedde. Dit werd vervolgens een Orchest voor de Muzykanten. Aan het oppereinde der Zaale
nam de Bouwkunde een verheevener vertoon aan. Twee
Porticos met voetftukken vertoonden zich zamen verbonden door tusfchengeftelde Colommen; Porceleine potten
met bloemen ftonden tusfchen beiden; aan elk voetftuk
was een doorfchynend zinnebeeldig Schilderftuk, verr
beeldende eene Nunehamfche Hut. Het een leverde eene
bekoorlyke afbeelding op van vlyt en overvloed; het
ander een leelyk vertoon van ledigheid en gebrek: boven
het laatfte hing een bos netelen, en boven het eerfte een
krans van veelerlei bloemen. De grond was de vloer der
Zaale, en de uitgebreide Olmboomtakken maakten het dak
uit. Het geheel kunftig gevaarte was verlicht met lampen, in al de fraaiheid eener Illuminatie.
Toen het eenigzins in den avond gevorderd was, tradt
Mevrouw H A R C O U R T ter Danszaale i n , voorgegaan door
de Muzyk, en gevolgd door een (leep haarer Dorpelingen; en ging, naa het Plein omgeloopen te hebben, in de
M 5
Al-
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Alcove, waar haare hand de Pryzen uitdeelde; ' t g e e r
op de bevalligfte wyze volvoerd werd.
Wanneer deeze plegtige overgave verrigt was, namert
de Muzykanten plaats, en 'er verliep weinig tyds of de
Dans begon: waarby alle Perfoonen, die een eenigzins voegelyk voorkomen hadden, zonder onderfcheid, werden
toegelaaten. Dit Slottooneel van het Feest hadt al het
lustig voorkomen van uitgeleezen vermaak.
Het is ons ten deele gevallen, veele fchitterende Plegtigheden te zien; maar wy zagen nooit een dag als deeze:
en kunnen wy ons niet te binnen brengen, immer zo veel
Feestgeluk aanfchouwd te hebben, 't welk zo veel goeds
beloofde. Van de edele Bewoonders van Nuneham Huis,
tot den minften Bedienden in 't zelve, waren zy allen
y verig en zorgvuldig om te letten op de onfchuldige vermaaken en de pryslyke oogmerken van dit Feest. Het Nu*
nehamfche Spinfeest is beftemd tot eene School van Deugd
en Vlyt, en geenzius om vertoon van eenigen trots te
maaken.- De Gasten, om het te zien uitgenoodigd, waren
zeer weinigen. Onder deezen bevondt zich dé Bisfchop
van D U R H , A M , en wy kunnen ons niet wederhouden van
aan te merken, dat het meer bevalligheids kreeg door
zyn<j houding, dat het aangemoedigd werd door zyne
woorden, en vereerd door zyne tegenwoordigheid.
W y moeten, egter, niet vergeeten eene zeer gewigtige
omftandigheid op te tekenen betrekkelyk tot de Dorpsorde van Verdienften; te weeten, dat, behalven hetopenlyk ten toon hangen van de Naamen der daar in opgenomenen in de Kerk, de Letter M , met een Star daar aan
vast, zeer groot boven de deuren dier geordende Dorpelingen praalt.
Met, een inwendig genoegen mogen
wy vermelden , dat zeer weinige Huizen in het Dorp
zonder één deezer Eerezinnebeelden zyn: veele hebben 'er
meer dan één; enkele weezen uit, dat drie der Bewoonderen den Prys van Verdienften behaald hadden , waar
drie zulke Aanduidingen zich aan 't oog der Voorbygangeren vertoonden.
Ik vernam desgélyks, dat, indien een der Bewoonderen, door een volgend wangedrag, dit verworven Character van Verdienften verbeurt, en dus den agtbaaren rang
dien hy onder zyne Mededorpelingen heeft, diens Naam
in de Kerk niet alleen weggenomen, maar ook de M van
zyn Deur oitgewischt wordt.
Dit met fchande overdekkend gevolg van een zedeloos of oneerlyk Gedrag
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werd in de Leerreden van den Predikftoel wel fterk aangedrongen door den Rector, die, door zyne herderlyke
zorge, toegenegene oplettenheid, en uitmuntend voorbeeld,
zo veel heeft toegebragt tot de voorbeeldlyke Deugd zyner
Parochiaanen.
Zeer ftrekt het met dit alles tot eere van deeze Inrigting, d a t , tot nog, geen één enkel voorbeeld dier onèere
heeft plaats gegreepen. En dit is 't niet alles. De roem
van dus in het Dorp Nuneham onderfcheiden te worden,
fpreidt den invloed en de heilzaame gevolgen buiten de
Dorpsgrenzen uit: verfcheide Inbooreljngen van Nuneham,
die zich opgewekt vonden om hunne zaaken voort te zetten in omliggende deelen des Landfchaps, hebben de gelukkige ondervinding, dat het Character^ 't geen zy verwierven door den Eereprys van Verdienften te Nuneham
behaald te hebben, hun onmiddelyk ter beste aanpryzing
diende op de plaats waar zy zich nedergezet hadden.

DE
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Eene Vertelling.
eene Vrouw vau eene Adelyke Familie in Florence, was niet lang Weduwe geweest, of zy
T
zag haare twee Zoonen Erfgenaamen van zeer ryke BezittinHERESA B M . D U C C I ,

gen, hun in onafhangelyken eigendom toebehoorenden
Voor eene Moeder uitfteekende in alle Deugden , en vervuld met het tederst gevoel van Moederlyke genegenheid, moest
de onafhangelykheid haarer Zoonen , door hunne Schatten
blootgefteld aan ontelbaare verzoekingen , de grootfte ongerustheid baaren , zelfs dan , wanneer hunne neigingen, by de
intrede op het tooneel der wereld, allergelukkigst en meestbeloovend geweest waren.
Dan hoedanig moet haar
angst, hoe ontzettend haar fchrik, niet geweest zyn , dewyl geheel Florence die beiden welhaast telde onder de overgegeevendfte Ligtmisfen.
Te vergeefsch herhaalde zy de ernftigfte vermaaningen; te
vergeefsch nam zy haare toevlugt tot fmeekingen; te vergeefsch
vergezelde zy die met de hartlykfte traanen van diepgevoelden
weedom. Haare ftem werd niet langer gehoord, en de anders
zo zieltreffende uitboezemingen van Moederlyke fmarte maakten geen den geringften indruk op dit voorthollende Losbandigen.
Haar oudfte Zoon bieef te Florence; de jongfte verliet die
Stad, om eene Reis door Italië te doen.
Dee-
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Deeze bedroefde Moeder, op een avond alleen zittende, in
diepe gepeinzen als verzonken, en die afwisfelende mee traanen te ftorten op het denkbeeld van het ongebonden leeven
haarer Zoonen, werd op 't onvenyagtst geftoord , door de
fchielyke verfchyning eens Vreemdelings, met een bloedig
zwaard in de hand, bleek, verwilderd, en niet fchrik op 't ge*
Jaad.
> Verbaasd op het onverwagt gezigt van een z,o ontzettend voorwerp, poogde zy zich weg te maaken.
De Vreemdeling volgde haar in aller yl, en wierp zich voor
haare voeten neder, met deeze uitboezemings „ A c h !
—
„ heb medelyden met een ongelukkig Mensch! —— Ik be«
„ een Romein. —— Ik ben twee dagen in Florence geweest, en
„ heb de zaaken, wejke my in deeze Stad riepen, afgedaan. —
„ lk ging na myn Herberg, om alles tot rayn vertrek gereed
„ te maaken, toen een Perfoon, my voorbygaande, my op
,, de onbefchoftite wyze floeg. Hem over deeze onbeleefd„ heid beftrarFende, ging hy voort met tny op 't fmaadlykst
„ te hoonen. My daar tegen verzettende, verdubbelde hy
,, zyne beledigingen , in die maate, dat ik my niet langer kon
„ bedwingen.
Ik trok myn zwaard; ny hêt zyne; en
„ op één oogenblik Hortte hy, op myn eerften floot, ter neder,
,,
• De Hemel is getuigen van myn hartlyk leedweezen
„ over deezen tegen mynen wil begaanen Moord!
Ver„ bysterd, naauwlyks weetende wat ik deed, en raadloos waar
„ heen te vlugten, heb ik het gewaagd eene fchuilplaats in
uw Huis te neemen, welks deur toevallig openftond, ———
Ach! Mevrouw! heb medelyden met eenen Ongelukkigen!
„ Veroorlof my hier te verblyven tot het eerfte zoeken na
,, my over i s , en de duisternis des nagts my toelaate my in
„ veiligheid weg te maaken!"
De braave THERESA BALDUCCI beefde op dit verhaal, Een
voorgevoel, waar van men geen reden kan geeven, vervulde
haaren geest met duizend hanbreekende bekommernisfen. Niet
te min, alleen agtgeevende op de beweegingen van Medelyden
en Menschliefde , en die opvolgende, bragt zy den Vreemdeling in een afgelegen Kamer, waar zy hem verborg.
Maar al te gegrond waren de ontrustende voorgevoelens der
ongelukkige Moeder geweest. Het leedt maar weinig tyds, of
zy werd op nieuw ontfteld door een onverwagt en ongewoon
geraas. Verbleekt en beevende haastte zy zich na de Voorkamer , en zag daar
welk een gezigt voor eene Moeder! haaren oudften Zoon t'huis gebragt met eene diepe wonde
ïn de borst, en wentelende in zyn bloed!
THERESA gaf een vervaarlyke gil.
Haar Zoon, bykans lee»
venloos, en gevoelende dat hy welhaast den laatften fnik zou
geeven, verzamelde alle zyne kragten, en fprak, zich tot zyne
Moedér wendende:
„ Helaas! gy ziet in my een voor„ beeid vaa 's Hemels regtvaardige ftraffe. —
Ik heb het
lot
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„
„
„
„

tat, toy overgekomen, verdiend. —— Mogt myn dood
myn' Broeder tot eene waarfchuwingftrekkenJ
Indien
de Perfoon, die my doodde, gevat worde, fmeflk ik n zyne
verdediging op u te neemen. —-—> 6! Myne Moeder! - — Hy, hy is onfchuldig!
Ik, ik alleen, was de Aanval.

** Deeze woorden gefprooken hebbende, blies hy den leevensadem uit. De diepgetrsffe Moeder viel fpraakloos op het lyk
Laars Zoons. Haare Dienstbooden haaiden haar eindelyk af
van het bloedend lichaam 5 fchoon «en geruiroèn tyd twyfelende of zy leevend dan dood ware. Mét de uiterfte moeite
bragten zy haar tot zichzelve. Ondraaglyk én ©ndoorworitelbaar zou haar boezemleed geweest zyn; doch vondt
hetzelve eerlang ontlasting door het ftorten van een traanenvloed. — Z y riep alle odgenblikken om haar' Zoon; en
men moest als 't ware geweld gebruiken om haar te verwy->
deren van een tdoneèl, 't welk een zo allerakeligst vertoon
opleverde.
Hoe groot moet, intnsfchen, de fmart en verlegenheid geweest zyn van den jongen Vreemdeling, die, in de plaats
zyner verberginge, het geheele Treürbedryf hoorde, 't welk
hy veroorzaakt hadt. Vervuld met het ontroerend denkbeeld,
dat hy de Bewerker was van den ramp deezer agtenswsar*
dige Moeder, fmertte het hem, dat hy niet gevallen was doof
het zwaard zyner Partye.
Aan den andere» kant dtedc
de vrees van ontdekt te zullen worden hem heï bloed in
de aderen verftyven, op de minde beweeging welke hy bemerkte, op het geringst geraas dat hy hoorde.
In deeze kwellende en doodlyke verlegenheid verbleef hy
tot omtrent middernagt. Alles toen in itilte zynde, en de
eerfte beweegingen van Moederlyfee rouwe plaats gemaakt
hebbende voor overdenking, vervoegde zich THERESA na het
Vertrek, den Vreemdeling ter fchuilplaats gefchonken. Zy
deedt het open. De Jongeling wierp zich voor haar neder,
zeggende: —
„ Ik neem den Hemel tot getuigen, dat Ut
„ myn leeven zou willen geeven ..." „ Rys op," fprak THERESA , „ gy hebt my de ongelukbigfle aller Moederen gemaakt j
„ maar ik ben uwe onfchuld. Myn Zoon heeft my bevole»
„ u te befchermen, en het is myn pligt u die befcherming te
„ verleenen. Terftond zal hier een Rydtuig weezen, en een
„ myner Knegts zal u tot aan de grenzen geleiden. Deeze
„ Goudbeurs zal uwe Reisnoodwendigheden kunnen vervul„ len. De Hemel geeve u dien Vrede, van welken gy my bel o o f d hebt!"
De jonge Romein, op eene onbefchryflyke' wyze aangedaan
door dit verheven voorbeeld van Edelmoedigheid, voelde een
nog dieper treffend hartenleed.
„ Helaas!" riep hy uit,
„ nimmer kan ik het, my zeiven vergeeven < zulk eene Moei
„der,
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„ der, eene zo uitmuntende Vrouwe, in den diepften rouw
„ gedompeld te hebben!" —— Duizend weufchen boezemde
hy over haar uit,kuschte en herkuschte haare weldoende hand,
en verliet haar, geheel in traanen zwemmende, met het vast
befluit, om alle gelegenheden aan te grypen, welke hem mogten voorkomen, om zyn berouw en dankbaarheid te betoonen.
Het leedt niet lang of zulk eene boodt zich aan.
Vi~
terho voorby gereeden zynde, zag hy een jong Heer aangevallen door twee Roovers, tegen welken hy zich met zeer veel
moeite en leevensgevaar verdedigde. De Roovers namen, op
zyne aankomst, de vlugt; doch de jonge Heer was gewond.
Hy nam deezen in zyn Rydtuig, en keerde met hem na Viterbo terug.
Gelukkig was de toegebragte wonde niet doodlyk;. dezelve
genas binnen korten tyd, en duizend maaien bedankte hy zynen Verlosfer. Maar welke pen is in ftaat den troost en de
vreugde te befchryven, die deeze Romein gevoelde, als hy
ontdekte,den Broeder van den Heer, door hem te Florence gedood, gered te hebben? Hartlyk omhelsde hy hem, zeggende:
„ Welk een dank ben ik niet aafï den Hemel verfchuldigd,. die
„ my zo gunstryk de gelegenheid deedt gebooren worden om
„ eenigzins de goedheid van uwe hoogstvereerenswaardige
„ Moeder te beantwoorden ! . . . Het zal voer eeuwig in
„ dit myn harte ingedrukt blyven.
Haast u om haar te gaan
„ zien. Uwe tegenwoordigheid is voor haar noodzaaklyk. Zy
„ wagt u met brandend ongeduld. —— Zeg haar, dat de
., Man, wiens leeven zy behieldt, het geluk gehad heeft
,, om dat voor u in de bresfe te ftellen; en dat het nog
de vuurigfte wensch zyns harten blyft, om het overfchot
,', daarvan tot uw beider dienst te befteeden!"
De jonge BALDUCCI , te Florence wedergekeerd , verftondt
uit zyne Moeder, met de grootfte ontroering, al het gebeurde.
Zonder de tegenftrydigfte gewaarwordingen te voelen, kon hy,
in denzelfden Perfoon , den Ombrenger van zynen Broeder,
en zyn eigen verlosfer, niet befchouwen. Maar de bewyzen
van 's Mans onfchuld overweegende , verminderde de affchrik, waar mede hy in den beginne aan hem dagt j en
de dankbaarheid, welke hy gevoeld hadt, wegens zyne eigene verlosfing , hernam al haare kragt. Terwyl • hy den
dood zyns Broeders betreurde , ftelde hy alle poogingen te
werk om de geheele Schuldloosverklaaring van den jongen
Romein te bezorgen..
Intusfchen maakte de dood zyns Broeders, en het onmiddelyk
leevensgevaar in 't welk hy zich bevonden hadt, eenen zeer
diepen indruk op den jongen BALDUCCI. Hy begreep alle de
gevaaren , waaraan de Jeugd zich blootgeeft door een los en
ligt vaardig gedrag. Hy veranderde zyne Leevenswyze geheel
en
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tn al; «D,door een voorbeeidlyk deugdzaam gedrag, tróóstte
hy, zints dat oogenblik, zo veel hy koa, zyne uitmuntende
Moeder, wegens het geleden verlies.

ZEDELYKE
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TTTaarpm zal de Mensch hoogmoedig en trotsch zyn op do
\ V uiterlyke Schoonheid van zyn Lichaam, geen enkel ftofje
heeft hy' 'er immers aan kunnen toebrengen ? Of heeft hy allade deeltjes in diervoege in orde gefchikt, dat zy na zaam
verbonden zulk een fchoon Geheel uitmaken ? Niets immers
van dit alles is in zyne magt geweest.
> Dit is buiten
hem gefchied, en het allergeringfte van dien is ver boven het
fcereik van zyn vermogen. Zult gy dan verwaand zyn,
ö Mensch! op iets waar aan gy het minfte deel niet hebt? —Of zult gy u verheffen op een gefchenk, dat van een' Andere»
is', en u vveêr zo fchielyk kan worden afgenomen als het gegeven is? - — Of zult gy u verheffen, ó Mensch! op voorregten, welke toch onbeftendig zyn, en die door den tyd
verflonden worden? -*
Zult gy u verheffen.op goederen,
welke vaak van zo eenen korten duur zyn — zo kort, dat zy
zoms zo fchielyk weer verdwynen als ze den-, mensch zyn
gefcbonken geworden? Heeft men ook reden om zich op zyn
verftand, op zyne vermogens en bekwaamhedente beroemen ,
en hoogmoedig
trotsch te zyn op zyne kundigheden?
— Gy zyt een dwaas, ó Mensch! indien gy u op uwe kundigheden verhovaardigt.
De eerfte trap, zo van Wysheid
als Wetenfchap, is:, „ te weten dat men niets weet."
•
En waarlyk, hoe meer onze Wetenfchappen toenemen, hoe
meer wy, onze onkunde, en onwetenheid leeren kennen;
•
want alle onze Wetenfchappen beftaan flegts, dat wy eenige volkomenheden en gewysden der dingen leeren opfpoo*
ren; terwyl wy onkundig blyven omtrent de wezens der zaken. —— Zal men zich dan dwaaslyk op zulke kleinigheden gaan verheffen' , en zich trotsch vertoonen over iets, 'c
geen ons klein en nederig behoorde te maken ?
Zyn niet alle de woelingen en bewegingen — de raaflflagen en de befluiten, der Volken in 'de Hand des Genen, dia
tot de Wateren des Afgronds fprak. by de wording der dingen: „ Vloeid en ftroomt; — trekt op myn bevel -herwaards
heenen, waar ik u gebiede. ——- Gy zult noch eene fchrede
voorwaards, noch agterwaards, doen, zonder mynen wil, zonder myn uitdrukkelyk bevel?"
Deelt die zelfde hand niet
uit, den Vrede en den Oorlog, den Zegen en den Vloek ——
Heil «u Verderf? —— Is het dezelfde Almagt niet, die de
Raad-

IJ*
Raadflagen der Vorften tot zotheid maakt —
Cl» «te befltfl*
ten der Koningen tot ydelheid? Die #en Volk verheft en grooï
maakt, en die de Magtei der aarde vernedert?
I«
het niet die zelfde magtige hand, die de Heerfehers der Volken i.
de Dwingelanden , van hunne Troonen doet tuimelen
die het Juk van Slaverny van de halzen der Volken
afrukt, en hun de aangename en hemelfche Vryheid fchenkt ?
Ja het is die zelfde magtige band, die aan de wateren der Zee
dé paleü fielt, die ze niet overfchreden zullen
die de
Woelingen der Volken bepaalt, en zegt: tot hier toe,' en niet
verder
die den vernielenden Oorlog doet woeden, en den
heil aanbrengenden Vrede fchenkt.
Welaan, is al dat bellier in de hand des Eeaen, in de hand eens Alvermogenden
Wezens —— welaan, laat ons dan tot Hem komen, en den
Vrede affmeeken —— laat ons vertrouwend tot Hem gaan ^
en Hem bidden, dat Hy alle harten wil neigen tot den Vrede, op dat wy het heil van denzelven genieten in Rust ett
Vryheid.
• Ziet men wel ooit, dat, het geen al te overdreven is, Hand
kan houden? —— Al wie te hoog fchreeuwt, doet zyn ftetn
geweld aan —— en die te fterk yvert, bederft doorgaans de
allerbeste zaken.
Die den middelweg houdt, bewandelt
Het veiligfte pad. Wie op den u'iteriren rand verkiest te wandelen tuimelt heel ligt van de fteilte in een onherftelbaar ver»
derf. &
Eén bedaard tiran doet'de menfchelykheid eere aan:
maar eett Onftuimige geest, en die woelziek is , verltrekc
doorgaans tot verderf der Maatfchappy; want niets word 'er
verrigt, dat naar zyn genoegen i s , en hy weet op alle dingen te vitten. Zo is 'er niet iets gedaan naar zyn begeren, of
het mishaagt hem bykaus zo fchielyk als het gefchied. Hy
leeft in de verwarring —
en daar hy elk wil naryden,
en begeert dat men de zaken anders aanlegge dan men
doet, is het wonderbaarlyk , dat by hem de meeste gebreken zelve huisvesten; want hy doet bykans niets dat goed is.
t
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« Qchoon üw Maandwerk, .én #ei .byajö^ér^h^t g^eelte
„ C> 't welk -uit Mengelwerk beïraat, niet ingerigt is orH
,i plaats te geeven aan rechtftreeks'Staatkundige'Stukken
„ e n Verhandelingen tot de Lotgevallen en Gebéurténisferi
,i deezer dagen behoorenden van welken wy uit andere'
;, hoeken ruim voorzien worden', eh vee len, by aïwisfe*
,i ling, iri hunne.Leesüuren, gaarne iets anders oritmoètehj
,i waartoe zy.in uw Mengelwerk •gelegenheid .aan'|reffeii.j
verbeeld ik rny egter^dat fertoogen,
zydelings ftrekkende om reehtfthaape denkbeelden van StaSt^ en Volksbelang te doen vormen * en' bronnen yah Yerdetf'aari
^ te wyzen.i .in
zelve niet te onpasfe zu%n", komen ;
,', eókan ik my ye'richeide voorbeelden, onnoodig h i e r o p
„ te tiag-lerii, daar•;van'herinneren, '
'
• 'V
ft. Dit heeft my aangezet, om de. hand te flaari ijan dé
vertaaling van het geen de Heer F A L C O N E R ^ iirliét
boven gemelde Werk, over de .WeeldeTchreéf.- „Her"
„hier nevensgaande, is ilegts een. gedeelte yah zytoé AanM E N G - 1795."NO. 5.
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„ merkingen over dit Onderwerp. W a n t , Over de
„ werkzels der Weelde op 's Menfchen Aart

en

fyt'

Gefteltenisfe

„ gehandeld hebbende', vaart hy voort, met, op dien ei„ genften trsnt, Voor te draagen, de Uitwerkzéls der Weel„ de op de Zeden
op de VerflandigeV.ermogens
,, op de Wetten en Gewoonten —— op het Staatsbeftuur
„
en op den Godsdienst.

„ Kan dit thans gezondene gedeelte UL. behaagen en
„ dienen, vind ik net geplaatst, het zal my aanzetten,
om het overige, zo veel mogelyk in Afdeelingen van
„ de gewoone grootte uwer voorfte Vertoogen, U L . ty„ dig toe te. fchikken.
„ De gepastheid deezes Onderwerps, in den tegenwoor„ digen.tyd, heeft geen bewys noodig —— dat ik de
„behandeling daarvan door den Heer. F A L C O N E R ge„ fchikt oordeelde- voor myne Landgenooten en Medebur„ gers, wyst de moeite u i t , welke ik in het vertaaien
„ van dit gedeelte, genomen heb, en verder, op U L . aan„ fpooring, ten oogmerke heb te néemen.
„ Niet egter dat 'er hier en daar geene aanmerkingen
„ op te maaken zouden vallen. Verre van daar. Men
„ zou, met grond, als een gebrek kunnen aanzien, dat 'er
„ de moeilyke Bepaaling van wat Weelde is aan ontbrec„ k e ; dat de Schryver min redeneert, dan met Vöorbeel„ den leert; d.och, wat het gebrek der Bepaalinge aanbelangt,

men z a l ,

dé- Proeven

oveb-AfÜitwêrk'^eh

„ leezertde, zonder die Bepaaling te over begrypen,
„ w e l k flag van Weelde de ^Schryver- bedöelt. — - Is hy
„ overvloediger in Voorbeelden dan in Redeneeringen,
„ deeze Schryftraht heeft men; aan 'den aart zyns Werks
„ toe te kénnen, en zalsmisfehien by zommigen meer
„ afdoen dan de fynstgefponne redekavelingen.In
„ h e t byhaalen der Oüdè Schryveren hebbe ik den
„ S c h r y v e r gevolgd, en de, geheele ftukken daar uit. afr
„ gëfchreeven; voor het onvertaald laaten van' zoronii„ g e dezelfrle reden hebbende', als den Heer F A L C O „ N E B , misfthien bewoog om ze-"alleen in 't Le/tyn te>
„ geeven ; alleen dit herinnerende', dat de Ondeugden,
„ w a a r toe ongebreidelde 'Weelde overflöcg, të-fchaamt„ loos" waren 'om met eigene woorden in onze taal" yer„ meld.te worden.
„ Hoé ' t z y , ik waagde pooging,om F A L C O N E R ' S Aai>
„ n\erkingea over de. Weelde, uit' het gemelde gezigt„ punt
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*.pnnt'tefchouwd-, U L - , bw\»yze van:Proeve*, te laaten
„ toekomen, en Myfi — (*) <
L. S.

E

ene hooge maate van Weelde brengt zeer veel toe
om de Aandoenlykheid fte vermeerderen, inzonderheid
dit der Driften. Zulks gefchiedt langs verïcheide wegen.
Weelde, gelyk ik vervolgens breeder zal toonen, gaat'
bykans altoos gepaard met Ledigheid; eene- omtlandigheid, die. van;"zelve, door het Lichaam te verzwakken,
de Aandoenlykheid doet toeneemen.
Weelde is niet zelden vergezeld' van een warm of ten
minften een gemaatigd Temperament, 't geen 'het. zelfde
Uitwerkzel te wege brengt;
Weelde, doorgaans, ongunttig-voor de Gezondheid, en.
hierdoor het'Lichaam zwakker maakende, doet de Aandoenlykheid der Gefteltenisfe toeneemen.
Doch 't geen het/meeste bier .aan toebrengt is de hebbeïyke Botvierihg door de Weelde aan de Driften ge-geeven. Deeze , zo: wel als enkele gewaarwordingen,
neemen door veelvuldig gebruik grootlyks' toe in aandoenlykheid; en de gewoonte, om, by elke voorkomende
gelegenheid, den teugel te flaaken aan onze Begeerten,'t
welk eigen is aan de Weelde, is gefchikt zo oróhoöze wenfchen, als om onze ongemaklykheid by de Q M b e l d w a a m - r
heid der voldoening, te vermenigvuldigen. Z o zien w y ,
da« Kindeten, die men- gewend heeft b y aJle gelegenhe-;
de» hun zin te geeven, veel uitgeftrekter begeerten krygen, en teffens de gereedheid om in geweldige vlaagen
van toorn uit'te barftèn, warmeer het voorwerp van hunne
begeerten niet kan bezorgd worden in beantwoording aar*
hunne verwagting.
Deeze eigenfte hoedanigheid befpeurt men in verder
gevorderde Leevensjaaren. Een uitmuntend J^édefchryver ( f ) heeft zeer juist opgemerkt; dat h y , die zyne aandagt fteeds vestigt op Voorwerpen die hy altoos voor
oogen heeft, nooit lang zonder aandoening: van- misnoegen
•
•. en
r

(:*) De Burger L. S. zal ons verpligten met de volgende*
Proeven , en bovenal, indien hy het kon fchikken , . dezelve
oai tydig genoeg te laaten toekomen , om ze,, agtoeeovolgend , de eerfte plaats in ons Mengelwerk te geewet gciyjl
wy heden: gedaaa hebben..
( T J RAMBLER,

N0..114.
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ea toorn zal zyn:. en, daar wy niets veelvuldiger kunne*
ontmoeten dan Voorwerpen yan W e e l d e , moet. i e t eigeaaartig gevolg .weezen, dat de Driften van de Slaaven
der weelde aan veelvuldige .opwekkingen van dien aart
biootftaan.
De Brooddronkenheid van^ deeze In volgers hunner
Driften is door alle eeuwen waargenomen
->- D a n ,
fchoon de Aandoenlykheid , ten aanziene der Driften,
door de Weelde toeneemt, zyn de Gevoelens, in dit geval, enkel zelfzoekend, en bekreunen zich weinig over
het welvaaren van anderen, ja vergeeten zelfs menigmaal
't geen men aan de algemeene Menschlykheid verfchuldigd is. De Wreedheden, op de meest overlegde en uit>
gezogtfte wyze, gepleegd aan eenige Dieren, de flaehtofr
fers van botgevierde Weelde, welker ophaaling.zo ongevallig =als-ongepast zou weezen, bewyzen deeze ftelling
op het fterkst, zelfs in 4 e tegenwoordige eeuwe. E n ,
in vroegerea t y d e , is het verband tusfchen Weelde en
Wreedheid, zelfs ten aanziene van het Mensctóyk Ge*flacht, zeer in 't oog loopende geweest.
A i H É N i E ü s ( f ) gewaagt van de Wreedheid van het
Volk van Miletus én van eenige der Scpifche Volken,
w e l k e , naar zyn herigt, door de oude Wysgeexen aan
humae Weelde werd toegefchreyen CO- Die zélfde hoedanigheid, merkt hy op, hadt plaats onder de Iöniers, en
hy leidt ze uit dezelfde oorzaak af f § ) . De Romeinfichc
Keizers V X T S U J U S (**) en E L A P A B A L U S Ctt^ verbaas. •.
: ;. don»
( * ) H O S A Ï R J S aoetnt de driftige geftelteriU van wnjggn de*.
2»r ain Weelde overgegeevenen op
>

——
Bic ne.que fervïs
Albntl femYexemplo dum munïa didk
•Savui .erit.
•
H O R A T . Sat.

II.

Sat.

a.

p.;S?4» 5^5'
j
• '
vo»gt Weelde en Wreedheid op deZélfde wyze
«men, in het Character van OTHO. — OTHO Luxu , Savitia, audaciareipublic* exithfior ductbatur. TACn& Hifi. -Lib. il..Gap. 3 1 ,
I

ff)

Lib.

( \ )

A*&BN«I,
TACITUS

(§)

ATBRNAT, p.

625'

fohryit van VITELLIUS dat hy was pr&cipue
Luxuzi* Sevititeque deditus.
( t t ) ELAGAB&LUS was, naar het verhul via LAMPRIDIUS> _een
JJaavolger van NERO , OTHO en VITELLIU*.
(••)

SUETONIUS
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flen, terwyl zy zich Sïaaven hunner 'Lusten betoonden,
ten zelfden tydö de Wereld^ door hunne vedvuldóge Ontmenschtheden.
Die zelfde Önaandoeflh/kheid greep plaats zo wel in \
geen men voor het Algemeen als voor zich zeiven gevoelde. ATHEPf^EUS verhaak o n s , dat* ten tyde des
Veldftag* van Charona, en de gewigtige maar droevige
gevolgen wélke dezelve hadt voor de Vryheid van Griekenland, een aantal van Atheenfche Burgers, die ziéh de
Zestigen noemden, Lieden van eenigen rang en aanzien,
zo geheel ongevoelig waren ten opzigte van de belangen
en de gevaareu huns Vaderlands, dat zy een Maaltydhoudend Gezelfchap oprichtten, en hun tyd in eeten, drinken en fpeeïen, en allerlei vermaakneemingen* fleeten.
Geene Landszaaken* welke' ook, werden door hun aangezien van genoegzaam aanbelang cari hunne vrolykheid
of gerustheid te ftooren. Zy zagen hunne Landgenoöten Zich ten ftryde aangorden, en hoorden Van hunne gevangenis en dood met de uiteifte onverfchilligheid. Gebeurtenisfen en Bedeyven van den ernftigften aart behandelden zy met alle losheid; en ligtyaardighéid
Dezelfde Uitwerkzéls greepenftand onder d e Romeinen.
C A Ï Ö verwyt, in eene Aanfpmke hem door; S A I A Ü S T I Ö S
toegefehreeveu, zynen Landgenöoten, dat zy hunne Huizen, Landgoederen ért S^hilderyen,, op-hoogerea prys. ftel*
den dan het Gemeenebest C t ) . Welke Zelfzoekènheid
van Character hy voornaamh/k toefehryft aai de Weelde»
die onder' hurt heersehte ( | ) .
T A C I T Ü S befchryft, met een kragt vrifo zegge», hém
eigen, de verregaande gevoelloosheid van vpr-ÉiawS', ten
opzigte der Staatszaaken, waarin zyn eigen, leezen en
veiligheid betrokken w a s , op deezen trant i *, VrTEL„ Lius- bewimpelde de zorgen met overdaad autte geen
wav

C*) Af HENZET, p .

614*

Q) Sed, per Deos immortates, vos ego appetto, fuf fhmper
domos, viliasy taltulas ye/tras, pluris quant rempuèikamfecistit —»
iSell. Catiliiïè Oratio CATONB.
,
(4) Neque mirum •: ubi vos fef aratim fibi quifip* confillüiA cd»
pitisi ubi domi vóluptatibus, j^c pecunia aut gratia fervitis*
te-fit t it impetus'fiatin vaeuam rempublieam. Ibidem. SAIWUST.
«— Dit deedjt waarfchynlyk CATÖ zeggen, dat het moelrfk Viel
eene Stad te behouden Waar men voor een Vtseh nwêï geld*
gaf dan voor een Of.
N
3
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.;, wapeneri toe,

ftyÖejJen

Sokfeat noeh dotjr oanfptaalc

„ H o c j i ' j d D a t i V E f e n i a g ^ roettaonde. zich den/Vójke wiet in
,, depriëelen der h o v e n , gelyk de v u i g e Diéten, die, aLs

i,, meri\hun. maar ifpyze aandraagt, daar liggen m zuffen,
„ l i e t / h e t voorledene, het jtepnwoordige^,;het itoekomen„ de,vmet geiyke vergetelheid dryven (*)."
De iUitwerkzels eener weelderige geiteltettisfe.s om önverfchilligheid ten aanziene van 'ü Lands zaaken, by het
Volk, -in t algemeen, te baaren,, vertoonden zich op eene
allérzigtbaarite wyze te Rome. H e t Romeinfiiïe Volk was
booglyk verftoord o p A U G U S T U S , uit hoofde;van.eenige
Wetten door hem gemaakt.; .maar, toen hy P Y L A D E S , dpn
Tooneelfpeeler, die in den twist eeniger Partyen'ter Stad
uitgedreeven was , te r u g g e r i e p , hieldt Jiet misnoegen
op. Het Volk betoonde zich meer bekommerd o y e r de
ftoorenis w a n deszelfs Vcrmaaken, dan over het verlies der
Vryheid.
Maar de Uitwerkzels der Weelde, in Vaderlandsliefde te
dempfln, ontdekken zich niet alleen in Perfoonen die
v ó ó r a f rin andere opzigren bedorven waren-, of in de ligtzinnigheid vart het ongebonden graauw; maar komen ook
te vöorfehyn by .Chara&ers, uit anderen hoofde voorwerpen van bewondering. L t j c u i x u s , de Overwinnaar van
MiTHRiDATES, en de Vermeesteraar van -Jfia, naa dat
-hy z i c h ;aan Weelde en Verwyfdheid hadt overgegeeven,
liet dé.'zorg'voor Staatszaaken vaaren, en boodt zyn by•üand friet om de overgroeiende magt vah P O M P Ë J U S te
fnuiken.
ANTONIUS fcheen op d e z e l f d e wyze verdwaasd door jde. vermaaken van Egypte, en .gafgoedfchiks
de beheetfching der Wereld o v e r aan eenen die veel mindef'SBas^ zo in Staat- als in Krygskunde. ,.•.•>.
Vadzige Gemaklykheid, die op zichzelvefienejjfoort van
Weelde mag genaamd worden, gaat ook pêfligöiaal met
de andere foorten daar van vergezeld. De verwantfchap
tusfchen deeze is opgemerkt door verfcheide Romeinfcht
v

~(fy\A^><Curitltixum
ohmdebat; mn parare drma; non
elloquio atque exercitio mi/item -fimatê, non in'ere vulgi
agere; fed umbracuUi hortorum, abditus, ut ignavaanimalia,
quibm fi' ctbum fuggeyat, jacent torpentque preterita, injl/mtia
fittura pari óMitione demiferat. TACITI Hiftor. Lib. III. Cap.
$6 [Ik beb boven de onverbeterlyke Vertaaling van onzen
»oö*t óftgegeeven.]
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fcht Schryvers C * ) , en was diildelyk zigtbaar onder dat
Volk.
Vreesagtigheid mag m e n , myns oordeels, voor eene
andere hoedanigheid houden, welke veelal de Weelde
vergezelt. De aanwas van Aandoenlykheid, de ver
mindering van Sterkte, en de hebbelykheid varueengemaklyk Leeven, welke de Weelde teelt, zyn alle op zichzelve ongunftig voor de kragt en rustigheid van g&est,
meest altoos vereenigd met ftandvastigheidy fterkte cn
werkzaamheid. — D e Romeinen, die, in het vroégfte
tydperk hunner Gefchiedenisfe, weinig zwaarigheids von
den in de vermeestering der barbaarschfte Volken, werden,
jn laater tyd, zo verbasterd, dat zy gemaklyk ten,pt<x>i
vielen aan net Volk door hun te onder gebragt, en b y ' t
zelve een voorwerp werden van de verregaandfte verag•thig Ct)« Men ftelde vast, dat de Naam van Romein al
les-in zieh behelsde wat Jaag, bevreesd, gierig, weelde
rig en valsch, was; met één woord, alles wat men on
deugd noemen kon. De Weelde, waarin dit Volk zich
hals- over hoofd gedompeld h a d t , bragt zeer veel toe
tot deeze Charaéterverandering,
Trotsheid wordt door Weelde opgewekt. Een Man ,
die gettadig alle de voldoening van zinnelyken lust voor
zich ziet, zonder dat h y , om dezelve te verkrygen, eenige
moeite doet, helt ligt over om zich zeiven eeöe Meerder
heid boven anderen toe te fchryven, en zyne hoogvlie
gende denkbeelden van zyne eigen Aangelegenheid^ nog
hooger vlugt te geeven. — De Brooddronkenheid desgelyks, welke de Weelde zo eigenaartig voortbrengt, en
op zichzelve eene foort van Weelde is, wordt hierdoor
op dezelfde wyze voldaan.
Om hier boven opgegeevene redehen, zullen z y , die
der Weelde ten dienfte ftaan, zeer weinig gefchikt zyn
voor
(*) Multi mortales, dediti ventri atque fomno, vitam fecuti
peregrinantes tranfire. SALLUST. Bell. Catilin.
Quo ma'
gis praviias eorum admiranda eft, qui dediti corporis gaudiis,
per luxum atque ignaviam tetatem «gunt Bell. Jugnrt. —
Ita injuftisfime luxuria, atque ignavia, pesfimce artes, Hiis qui
toluere eas,nihil efficiunt,reipttbHce.innoxia clades ftitiU Ibidem,
Oratio Marit ad Quirites.
Ct) LUITPRAND Legat. apud MURAT. Script. If at. Vol. I.
P. i . p. 4 8 1 .
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voor byzondere. Vriéndfchaps - verbintenisfen
De Vriendfchap vordert noodwendig eenige• opofferingen van gemak en' vermaak, ten dienfte van anderen ;
maar.de. Wellusteling, leeft voor zich zeiven, en flaat
weinig • of. geen agts op anderen.
r * S A L L U S T I U S merkt
o p , dat lieden, aan Wellust verflaafd, als Reizigers, door
een. land. door dit leeven heenen trekken; 'dat'wil zoggen, zonder te letten ;op, zonder eenige verbintenis < aan
te gaan met,.'de. Menfchen die in het Land hunsidooitöchts * woonen.
De Oude C A T O nam waar, dat de
Vriendfchap geen plaats kon vinden by Menfchen,. wier
Tong- en Gehemelte rasfer aangedaan werd dan' hun
Hart.' ••
•
• .,
. .- , • • • .Onheftendigheid ( f ) , Befluiteloosheid en Zatheid zyn
desgelyks Gezellinnen van een leeven in Weelde doorgebragt. Dit zien wy daaglyks door veele voorbeelden. 60kragtigd; enook leeraart die zelfde Ondervinding» dat die
zelfde, Zatheid (O,, .uit de.Weelde voortgeiprooten, raisfchien eene derzwaarfte plaagenis, welke de Mensch kan
lyden; en.niet zelden de zodanigen, die genoodzaakt zyn
dezelve te verduuren, aanzet, om,,door de handen aan
zich zeiven te flaan, een einde te maaken aan hunne
elenden. :
,
: ...,
, Enkel Genot, of de Voldoening van alle Begeerten *rrreenehopgte, welke, zo veelen wenfchen te beklimmen ——r
wordt den Gun.fteüngen der Voorzienigheid genaryk onthouden, en valt alleen den zodanigen ten deéle, dié zwak
gè(*). pvjDius.,nam reeds in opmerking de Uitwerkzéls. van de
fcaat'zugtige geneigdheid, welke ten zynen, tyde beerscbte," ra
Set omkeeren van het geen Vriendfchap. mpgt heeten:
In pretio pretium nunc eft , -dat cenfus honores
Cenfus amicittas, pauper ubique jacet.
Faster, ovm. Lib. I ,
(f) TACTWJS laat de Veranderlykheid én Onftandvastigheid van
VWEMJUS niet onopgemerkt.
Mobilitate ingenii quad palam
abnuerat„ Hist. Lib.; II. Vitellium fubitis.affenjis aut intempes'
tivis blanditiis mutabilem, contemnebant, metuebantque. Ibidem
Lib. II.
j. (4) Dormire. priusquam fomni cupido, esfet.--.non famem aut
fitim, neque frigus, neque lasfitudinem operiri, fed ea omnia luxü,
V.t,ti.caper-e. SALLUST. Bell. Catilin.

ifif.
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genoeg zyn om zulks ,te verlangen; terwyl het zyne ei
gené ftraffë medebrengt, , . .
. •„^
In 't kort, bet Menschlyk Leeven, recht begreepen,
is een tooneel van Èedryf, niet van werkloos Genot; erjt
in de Pligten des Leevens,. naaf eisch volbragt, beftaan
desgélyks de .Vermaaken van 't zelve. Zo wyslyk is dé
fchikking det Voorzienigheid, dat het betragten van onzen. Pligt. zo wel tegenwoordige als toekomende BeloQ?
iiing te wagten hebbe,
<
T
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getrokken uit het Werk van den Heer
S M E L L I E , , getyteld : Philofofhy
of
ral

(Medegedeeld door

WILLIAMÉ

Natu-

History..

R E I N E R ARRENBERO ,

te Rotterdam.")

oor het woord Kindsheid verfhat mén in het alge
meen dat gedeelte van het leven, het welk beguit
by de geboorte, en eindigt met dat tydftip, op w^lk de
Dieren, het vermogen verkregen hebben, om, zonder den
byftarid van derzelyer Ouders, voor hun-eigen beftaan te
gunnen,; zorgen,. .Dit tydftip verfchik grootlyks in verscheiden Dieren,,, weshalven de uitdrukking van Kïndsr
beid, wanneer 'er van derzelver yerfchilieqde foorten gesproken word, zeer" verfchillende bepalingen heeft, niet
bétrekkinge tot den tyd. ,
De ft%at ,van Kindsheid dmirt by het Menschlyk geacht veel langer dan by andere Dieren, Kinderen heben, terftond na hunne geboorte, reeds hulp noodig, en
vereifchen ,.e,en «geftadigen by ftand en oplettendheid van
de Moeder. De meeste Schryvers over dit onderwerp
jjebben.. egter niet ..alleen, de magteloosheid,, malar ook de
elenden, van den kinderlykén ftaat merklyk vergroot.
„ g e n Kind (zegt B U F F O N ) vereischt meerder, hulp
„ dan het jong van eenig ander Etier; deszelfs onzeker
leven fchynt alle oogenblikken te dobberen aan den
oever- van den dood. Het kan zich. niet bewegen óf
het lichaam opheffen ; het heeft nauwlyks kragts genoeg om te beftaan en om, door deszelfs gefchrei, de
fmerten, die het Jyd, te kennen te geven. Het is., in
de daad» of dé Natuur- het onnóozel wig»; reeds wilde
N 5
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daen weten., dat tet tot rampen gebooren, en -alleenlyk onder de menschlyke fehèpfela is > gebragc
om deel te nemen in derzelver gebreken en aandoenrngen."'
©an deze vernederende fchildery as gedeeltlyk juist,
ïöaar dolt- gedeeltlyk onwaar. Schoon de Kinderen langer
in > den'ftaat van onnoozelheid blyven dan de jongen van
andere Dieren, zyn zy egter geenzins in zulk een onver?
mogenden ftaat. Van het oogenblik van derzelver ge»
boorte, hebben zy het vermogen om op te dorpen en door te
flikken het geen hun den mond geboden word-, en op
datzelfde tydftip kunnen de jongen van Hazen, Konynen,
Réftéhy Muizen,. eöanderen, niets meer 4oen , en *yn
evet>zoo mirt in ftaat om zich te bewegèni, öf het' lichaam
op te heffen. Daarenboven zyn 'er zeer ,veelê- viervoetige
Dieren, welken, verfcheiden dagen na hunne geboorte,
het. vermogen nog niet hebben van te kunnen zien, daar
ondertusfeheri de Kinderen, op het oogenblik dat zy ter
wereld komen, reeds het gebruik van het gezigt genieten, welk vermogen hun binnen weinige uuren de gelegenheid' tot vermaak en genoegen geeft, -terwyl-'er nog
veelvuldige andere feorten van Dieren «yn, welken 'er
mede verfcheiden dagen van.verftoken Wyven; ook zyn
de jongen der meeste Vogels even week en nooddruftig
als dié dér Menfchen; de eerften hebben geen ander vermogen dan dat der ademhaling, en -openen den mond om
hét voedfel van derzelver-Ouders tè'-'ontfangén, en laten
•haren-Afgang loopen zoo dra het voedfel verteerd is.
Indien de Kinderen, in de daad, meer pyn en ftnert lyden dan'-andere Dieren in dien ftaat, fchynt egter de Natnur idié- ftrenge berisping niet te verdienen, Welke zy
fomryds -ondergaat.
De menschlyke lichamen Wordeft
in de FamenJeving, even gelyk die van fommrge irnis"dïerehV verzwakt door weelde, door leunftige manieren
•vim leven, of door onnatuurlvke en fchadelyke Meedingen, en brengén aan hunne Nakomelingen over de za*>
dert van zwakheid en ziekte, welker uitwerkingen nimm e r gevoeld worden door hen, die hunne levenswys
rrréer' naar de inrigtingen en oogmerken der natuur regelen. Om dezelfde reden, zyn de Kinderen der Wilden, het zy dezelven Jagers of Schaapherders zyn, veel
fterker, gezonder, en aan minder gebreken onderhevig,
dan z y , welken geteeld zyn door verlichter en tederer
geftéllen in de wmenleving: ook vind men onder dezelf;
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«elfde legeeringenen j n dqnzelfden ftaat van befchnafdhèidj, denzelfden trap van weekheid en zieMyJcbeid. De
Kinderen van aanziénlyke en ryke .lieden .zyn in 't alemeen kinderachtiger, zwakker en zieMyker, dan -cue
er boeren of bandwerkslieden.: Ondertusfcben hebben
die Kinderen', in derzelver gi?oei, vaii ;dé geboorte tot
den .vollen wasdom, ontelbare ggnoegens.., .walken, zoö
zy de fmert, die dezelven onyermyd'lyk moeten ondergaan, het zy dan. onder een nicer natnutlyken, het zy
onder een meer kutjftigen, ftaat van het Menschdom,
niet .geheel cn al Wegnemen, ten minften merklyk veriigten. Indien de weelde en de befehaafdheid het Mchaamsgeftel der Kinderen verzwakken, geven zy ook gebogenheid tot wezenlyke genietingen, ."wel/ken aan de
Wilden volftrekt onbekend zyn £ J k w e ^ , behoeften zytt
wemiger,, maar hunne 'aangenaamheden zyn opk eveiae?dig minder.
.
,
Schoon de tyd van de kindsheid der menfchen èvenïedig langer i s , word die dikwils nóg verlengd .door eene
;wanvoeglyke behandeljng. In dit en 'andere Landen vm
Europa, «yn de, Kinderen naauwlyks de baa-rtnoeder ontkomen,. ,en hebben het yry gebruik, hunner Jedematen vei>
kregen, of zy worden andermaal verwezen tot een veel
wreeder en onnatuurlyker bedwang. Het. hoofd word in
eene vaste houding,'gezet,,de beenen gekluisterd,,:,en de
armen aan beide 'zycfen tegen het lyf. aangebondea , m&
dat de onnoozele watjes dermaten bezwagteld worden*
dat zy geen vinger verroeren kunnen, en dit bedwang, der
zwagtels moet hun ftoodwendig zeer.veel pyns veroorzakes.
Het; is waar ,.;djitriiiiks; gefchied met het oogmerk om te
voorkomen, dat het. hoofd en de ledematen, door geene
onaatuurlyke of verkeerde houdingen, eene wanftaltige
•gedaante yerkryeen; doch men begrypt niet, dat de pogingen, die de .Kinderen doen, om zjcb zelve'los te maken , veel meer ftrekken om hunne leden wanftaltig te
doen worden dan eenige houding, die zy zonden aanne*
inen, wanneer, zy een .meerderen trap van vryheid genor
$en, Dan indien het waar is, gelyk het in de daad i s ,
dat de pogingen der Kinderen, om zich van.dat wreed
jbedwang los té maken, hun nadeelig zyn, is het teveïfs
;jeer zeker, dat de ftaat van werkeloosheid;, waar in zy
gedwongen worden te blyven, hun misfehieh even zo©
fchaadlyk is. Kinderen, zoo wel als alle jonge Dieren»
?yn geneigd om zkh te bewegen: dit bevordert hu»ne
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ne gröeijing en de uitbreiding van derzelver zintuigen,
ook verftcrkt het gelyklyk alle hunne ledematen, en
maakt den omloop en de affcheiding van alle derzelver vogten gemaklyker; doch wanneer de Kinderen van de magt
of het vermogen van beweging 'beroofd worden; heeft
'.er eene tegengeftelde uitwerking van dit alles plaats.
H e t gebrek van beweging vertraagt hunnen groei, en ver2wakt hun geftel.
Die Kinderen, derhalven, welken
eene volle vryheid van beweging toegelaten word; zyn
doorgaans gezonder en fterker. W y kunnen egter niet
nalaten te'doen opmerken, dat; door de pogingen der
Wysgeeren en Geneesheerèh, de gewoonte van de Kinderen fterk te zwagtelen minder algemeen gewórden' is ,
vooral by verftandige Vroedvrouwen en Moeders; dan
lang gevestigde vooroördeëlen te overwinnen, en heilzamer gebruiken, door èën geheel Land; in-te voeren, kan
niet gefchieden dan door lengte, van tyd en aanhoudende
pogingen.
Uit welke oorzaken en dnrfïaridighéderi dé byzoiidefe
manieren in de behandeling'der Kinderen ontftaan, is ori<iertusfchen moeilyk te bepalen;-doch Itet is zeker; dat
de wildfte en ruuwfte Natiën; in de behandeling'- hun"ner Kinderen; dikwils meerder oordeel eft eigenaarrig
gedrag vertoonen dan de meest befehaafde Volken der
menschlyke
tóaatfehappyet
De Negers, de Wildeft
Van Kanada, . Virginië en Brafll . gelyk oèk de In
boorlingen van genoegzaam, geheel Zuid-Amerika, in
plaats van hunne Kinderen te zwagtelen ; léggen dezelven nakend in hangmatten ; of hangende bedden
van katoen, of in wiegen niet bont gevoerd. Dé Peruvianen laten de armen van hurme ^Kinderen volmaakt
vry in een foort van zak: als zy wat grooter worden",
zetten zy hen tot den middel toé iri één p o t , die zy
in de aarde graven, en Wélke zy met lihnen of ka*
toen Vullen; door deze bfehandelirig zyf) hufirié armen
cn hoofd volkomen v r y ; zonder het mfiifte gevaar van
te kunnen vallen', öf eenige belediging te ondergaan".
Om hen het gaan te leeren, word h t a , zoo dra zy iMft
kunnen , de borst op een zekeren afftahd aangeboden".
D e Kinderen der Negérs kruipen., nog zeer jong zynd e , op handen en voeten, haar dé knieën der Moeders\
en grypen haare borlien met hunhe handen.
In dien
Jland houden zy zich zeer vast, zonder eenige h u l p , eh
fclyven aanhoudend zuigen, zelf buiten eenig gevaar van
1
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te vallen, fchoon de Moeders zich voorover buigen, en
haar gewoon werk verrigten.
Op het einde van dè
tweede maand beginnen die Kinderen reeds op hande»
en voeten te kruipen, en, dit doende, verkrygenzy, door
de gewoonte, het vermogen om met eene verwouderlyke vaardigheid te kunnen loopen.
De Wilden zyn tïitermaten oplettend omtrenj de reinheid van hunne Kinderen. Schoon zy niet in ftaat zyn
om hunne bonten zoo dikwils te veranderen als wy ons
linnen, vergoeden zy dat gebrek door andere* hulpmiddelen van. weinig gaarde.
De wilden van NoordAmerika liggen de lyn gemaakte molfem van verrotte
hoornen op de bodems van hunne Wiegen, en ververfchen het. zoo dikwils, al$ het nodig is. Op die molfem worden de Kinderen nèdergelegd, en met vellen
gedekt, ,en dit poeder, het welk zeer zagt i s , florpt de
uitwèrpfelen der Kinderen zeer fchielyk op. ïn Virginie worden de Kinderen naakt ia een houten bak gelegd»
waarin een gat is om hunnen afgang kwyt te worden, en
reet katoen toegedekt. Dit gebruik word byna algemeen
gevolgd in het Oostlyk gedeelte van Europa, en byzonder in Turkyen, en heeft boven alles nog dit voord e e l , dat'er die beklaagïyke gevolgen, welken zoo dikwils uit de zorgelooze behandeling der Voedfters ontftaan»
door voorgekomen worden,
iVerfcheiden Noordfcbe Natiën dompelen hunne Kinderen , terftond na de geboorte, in koud water, zonder
d a t z y 'er eenig nadeel door lyden. De Laplanders liggen hunne pas geboren Kinderen in de fheeuw tot dat
zy byna dood van koude zyn, en brengen hen dan ïn
een warm bad» deze fchynbaar harde behandeling word,
geduurende hun eerfte jaar, driemaal daags herhaald.
N a dien tyd, worden de Kinderen driemaal 'sweeks iö
fcóud water gedompeld. Het is in die Noordlyke Landen een algemeen begrip, dat de koude baden den
mensch gezonder en fterker maken, en het is uit hoofde
van dat denkbeeld, dat zy hunne Kinderen, van de geboorte af, aan dat gebruik gewennen. In de landengte
van Amerika werpen zich de Inwooners, zelf dan wanneer zy fterk zweeten, in het koude water, zonder dat
zy 'er eenig letfel van hebben: de Moeders baden zich
insgelyks, met haar Kind, in het koud water, oogenbliklyK na hare verlosfing, en ondertusfehen fterven 'er
by die Volken minder Vrouwen in het Kinderbedde dan
by
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b y die Natiën, welken deze gewoonte als ten uitörftefc gei
vaarlyk befchouwen.
'
> v.
Met bewekkinge tot het voedfel der Kinderen, zoude
het, geduiirèndé de twee eerfte maande»;'' enkèl'fcüöffeffbeftaan in de melk van de Moeder. Zonder nadeeleer
door te lyden, zal een Kind, voor het einde van de eerite maand, geen ander voedfel kunöefi :-ge%ruSken.' In
Holland, in T-urkyen, en door den geheele» Levant^
geeft men de Kinderen, geduurende hun-eerfte jaar,niets
anders. De Wilden van Kanada zögeii . hwe'Kinderen
vier of vyf jaren, en fommigen zes of zevem In-genvallen van noodzaaklykheid, kan> dè melk- van viervoe*
tige Dieren de melk van de Moeder vervangen; doch
in zulke gevallen moet' men'het Kind de mam van het
Dier doen zuigen, dewyl dè trap Van w&ftnteY die het
zog der Dieren heeft, altyd eenparig en eigenaartig i s ,
nadien de melk, door de beweging dér • fpieren, altoos met fpeekfel gemengd word, het welk dë ïpysvertering bevordert.
Sommige' fterke Landlieden- (;*) gebruiken, gelyk bekend i s , geene andere zoogfters dan
Geiten, en na verloop van twee of drie maanden gewennen zy de Kinderen aan eenig voedfel, dat meerdere;
vastheid hééft dan deze -melk. Vóór het uitkomen, der'
tanden zyn de Kinderen volftrekt onbekwaam - tot eeni*
g e . kaauwing, en het is daarom dat de Natuur vordert, dat z y , geduurende dien tyd,' alleenlyk door zagte
fpyzen gevoed worden; doch als de tanden daiar z y n i *
het even voordeelig, dat zy nu en dan met vaster voed*
fels gefpysd worden.
1

(*) De Lezer dezer Aanmerkingen moet in het öög' hoiw
den, dat het Engelsoh Werk van den Héér SMEIXIE., teBditr*
biirgk, alwaar hy: Lid-is van bet. Roninglyk Genootfchaf** gedrukt is, en dienvolgens, dat hy, van de gébruikeiï;ondet;,dw
Landlieden gewag makende, daar mede die-vaa Schotlanè
bedoelt.
(Het Vervolg

en Slot. hier naOt
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(Volgens den Heer

DB BUFFON.)
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choon de Naam van Stormvogel meer of min op alle
- Pet/ellen p a s t , wordt dezelve, by voorlang, en mey
byzpnderen nadruk, door alle Zeelieden gegeeven aan Ü £
petrel, die, wat.de grootte betreft, den laatllen rang bekleedt. H e t Stormvogeltje is niet grooter dan een Vinki,
uit welken hoofde C A T E S B Y 'er den.naam van StormvmM
aan geeve, Deeze is dë kleinfte van alle Vogelen met
gévliesde Pooten, en men heeft reden om. zich te ver-t
wonderen, dat een Vogeltje, zo klein, zich, o p a l l e afftanden van het Land, diep in Zee waage. T)an h e t
fchynt, in de d&ad, met al zyne ftoutmoedigheid, een
gevoelen van zwakheid te bewaaren; want hét is een de?
eerften die eene fchuilplaats tegen den op handen zynde
Storm zoekt. Het fchynt dien vooruit te gevóelen, door
voor het Inftinéfc merkbaare gewaarwordingen in de Nastuur,, fchoon voor onze Zinnen niet te ontdekken. D e
Béjveegingen van het Stormvogeltje,
en de aannadering
van 't zelve, kundigen altoos den Zeelieden den naderenden Storm aan.
Wanneer men, by ftil weer, een bende, deezer klaind
Petrellen achter;het Schip ziet, en ten, zelfden tyde zich
in het zog van het Schip houden-, blykbaar^ eene fchujfe
plaats agter< den fteven zoekende, haasten izich den Ma»
troózen met de zeilen te bergen. ("5, en maaken z i c h g e *
reed> om den Storm af te wagten, welke niet mist ee+
nige uuren laater te komen ( f ) . In gevolge• hiervan» is
\ - : de
:

{*"\ Catervatim hac ji navigantibus appropinqutnt deponendai
ejfie jubito vela, intelligentens norunt. CLUSIUS, AUQUOKI p,:S6IN
(fi Meer dan zes uuren vóór den Storm heefr dit' Vog^lye
«fes een voorgevoel, en neemt de toevlugt tot 4e Schtpen: -ion
Zee. De Heer LINNJEÜS tekent op. (JAtColk&ion Acadcmiqm,
portie etrengert; Tom. XI. p. 54.)
Op- de» 1 4 vaa Mal>
zagen wy, tusfchen het Eiland Corfica en dat van> Monte*
„ Christa, achter het Schip een-vlttgt Petrellen, bekend on„ der de» naam-van het Stormvogeltje, Toen deeze Vogeltjes„ ons naderden was het drie uuren in den naamiddag; het
„ wéér was fchoott, de wind Zuidoost, en» bykans (IU4 maan
, ten zeven uuren liep de wind-2uidwist, met veet geweld,
v
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de verfchyning van dit Vogeltje op Zee teffens een teken
van onrust en van behoudenis, en het fchynt, dat dè
Natuur, om die heilzaame waarfchuwins; te 'geeven,
deeze Vogeltjes in alle Zeeën gezonden heeft; want deeze
foort Van Stortnvogeltjeir fchynt overal Verfpreid; „ men
, , vindt ze, volgens F O R S T E R , even zeer in de Noord- al§
„ in de Zuid-Zeeën,
en bykans' dp allerlei Breedten
Veele Scheepslieden hebben ons verzekerd, dat zy deezer
Vogeltjes aantroffen op alle ftrceken door hun gehouden Cf}. Z y vallen niet gemaklyk te vangen, en zyii
daar door langen tyd het oog der Waarneemeren ontgaan; want, 'wanneer tnen ze doodt, verliest men ze doorgaans in het fchuim'van 't zog van het Schip , waarin
het kleine lichaam als omwonden wordt (JQ.
Het Stormvogëhje vliegt toet eene verbaazende fnelheid, hier in geholpen door de lange vleugelen, dié in
gedaante' zeer op de vleugelen der Zwaluwen gelyken (£)>
• '
ook
de iilgt werd bewoikt én ontfteld, de nagc was zéér don„ ker, en de verdubbelende Blixemftraalen vermeerderden' de
„akeligheid van dit tooneel; de Zee liep vërhaazend hoog,
,i eri wy vonden ons genoodzaakt, den gehéelén nagt met an„ derzeilen by te leggen." Extrait du Journal Sun Navi,
gateur.
'(*) Oifervations , p. 184.
( f ) Deeze Vogels vindt men aan alle Oorden van dètf Atlatiiifchen Oceaan, en men ziet zé op de Kusten van America zo wél
als op die van Europa, op ettelyke honderden mylen afftands
van het Land: zo ras de Zeelieden ze bemerken, houden zy.
het voor een teken eens naderenden Storms. CATESUX, Hili*
Nat. de Caroline, Append, p. 14/ Ik heb eene grootemenigt»
yan deeze Vogelen by elkander gezien, in 't midden van dè
uitgeftrektfte en Noordlykfte deelen van den Oceaan, waar zy
meer. dan honderd mylen van de• Jungelfche Kust moesten afweezen. EDWARDS.
, ( 4 ) Op één deezer Vogeltjes, fehryft de Heer ttrnsvs, had£
men in de vlugt gefchooten, en gemist; het. fchpt baarde geen
fchrik; den prop ontdekt hebbende giug het daar op zitten',houdende dit voor eene foort yan voedzel, en men greep hetnet de hand.
(.§) „ Door zyne lange vleugelen weet het Stormvogeltji
zich, op één oogenblik, in de hoogte te heffen, dat het uft
„ het gezigt vliegt, of zich zydlings te verwyderens maar deezé
„ zelfde nitgeftrektheid van vlugt, zo gunftig by fchoon weer'*
„ brengt te wege, dit het, by fterken wind, de /peeJbal «w*
\ 0 Q9tK
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Ook weet-het rustpunten te vinden te midden yan de
woedende golven en klotzende. haaren; men zieji, dat ze
zich ter befchatting begeewfli-ifcdö diepe keilen,- welke
de golven van eene ontroerde Zee vormen, en «zich! daar
eenigen tyd-: ophouden, fchoon de baar met, eefie; groote
fhelheid voorttoïle. In deeze zo zeer beweegehde voor e n d e r baaren loopt het Stormvogeltje gelyk de.Leeüwrik
in de voore'n der. velden: het is niet door zyn viugt dat
h y overeihde bfyften zich beweegt; maar, met loopen pp
de vleugels zich'in balans houdende, trappelt .hu de oppervlakte, des waters met eene groote Inelheid (*).
De kleur van de Pluimadie der Stormvogeltjes is donker bruin, met een purperen weerfchyn voor aan, den
hals en op de dekveeren der vleugelen, en andere bjaauwagtige fchitterende flippen op de afhangende veeren; de
fluit is wit; de uiteinden der vleugelen gaan,-ingeflaageri
zynde, en elkander kmisfende,,; voorby den itaart. Het
heeft, even als de andere, petrellen,
een fpoor, ter
plaatze van den achterften vinger, en, yolgens.het m'aakzel van den bek, welks boven en benederrk*aak\nederwaards omgekromd is, behoort het tot het G^flacht' der
Petrels Puffins.

..

Het blykt, d a t ' e r eene Verfcheidenheid ih deeze Vogelfoort plaats hebbe; de Kleine • Pet rel. via Kamtfcliaikd
heeft witte einden aan de vleugel$..(+) ;_die vatt^e-Zeeëu
aan de Kust van Italië, in wejkcr befchïyying''d&VHeer'
S A L E R N E uitwüidt, en welke hy 'ond^rfctódtwvari,'ohs
Stormvogeltje^ heeft, volgens frezen ,Vogfilbéich^yyéi:,
(

;

;

;

„ merkt, dat de lugt van achteïdb,oqetlaaden hi, «oskt-toeireen
„ vryer lugt, en- 'ftreefe, d o o r A ^ y n vftjeHe- viu£t!irj|efl\ Storm
„ vooruit, d i é welhaast v o l g t ? ' ;S»q«SNE, (p. 384*!)^,- ,
C * ) Pègiijkm •'• dixeris\ 'fiquidm*fapJr ipfos. fiu&tts^ intffjibiil
piduvt vetotïtafc transeurrere * Ütii nfmUJiiftar, ,/firr*vi«8<"» fine
admïriïti<M-vï8èatï< CLVsiwimHj&wotidël BDOtenn«dti^we#nien
gefchikt «yrf? wflete*i4f zictrsiittls dotovannotjloQjwnniteiJif^ie^
nen: dit dti# zJ*1lieU3M«8n ^«KHtRt «aeu «iet:SB dikwyjfr, met,
grèote fnÖfiè^ loopen* op dv gttroyral&iitezebfe ^ r o r ^ t u i ^
mlgif 4ynV*Caf MatV-' 1<- ••'•l-'goV m w b tra*;»» v" tw '•• >
~(iy3ê^Próeellaptot, of $w Vèq^AHeaj^ StWni]fëo!lPHH9!rl
digert, WJblflfc
öiureftt;de^pwK^.vgm^etv^m^êy^^J^
géheèf- zvWiftVteüfeiiavi^zpadeak, dfe,^wbMrt&l^jhebi)
ben. HiftoipiïfaïKamtjt&aikél i^Dm* Jt. .p.' \4$£.
\i$
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blaauwe; violette en purperen, kleuren; doekWy h o u d *
het daar vóór, dat deeze kleuren•• niets anders zyn dan
weerfchynen, die den dónkeren, grond der Bluimadie opluisteren (*>; en w a t - d e witte of witagtige vlekken betreft, -van welke hvnimvsgewaagt
in zyne befchryving
van de' Kleine Petrel van Zweeden, welke dezelfde is als
de onze, die geringe verfcheidenheid hangt buiten twyfel
alleen van den ouderdom af.'
- • IJ.'
W y brengen tot deeze Kleine Petrel het Rotje van
Groenland en Spitsbergen, waarvan de HoUandfche Zeelieden gewaagen; want, fchoon'hunne aantekeningen niet
van dè naauwkeurigfte z y n , blyft 'er genoeg cbaracterifeerends in óver om te kunnen oordeelen over de gelykvormigheid van het Rotje met ons Stormvogeltje.
„ Het
„ Rotje heeft," volgens deeze Reizigers, ^ een krommen
„ bek . . . flegts drie vingeren,' die met een vlies zyn
„ zamengevoegd,.... is bykans zwart over geheel het
lyf, uitgenomen, dat het den buik wit h e e f t . . . ook
„ treft men 'er eenige aan welker vleugels met zwart en
„ wit gevjekt'zyn . . . . . voor het overige gelykt>het zeer
„ op een Zwaluw < t ) - "
ANDERSON-: ïihryft, dat
Kotje zo veel zegt als Kleine Rot, en dat. dit Vogeltje
met de^daad de zwarte kleuren de kleinheid van een Rot
heeft, -en dergelyk' geluid llaat. —— Het blykt,j dat deeze Vogeltjes: alleen Spitsbergen én' Groenland aandoen
om 'er te broeden'. Z y Vervaardigen de Nesten even als
alieovèfxgé'Petretün,
in• naauwe en diepe gaten, onder
dè r^et^^^ÉQ-'-d^ebröUtttlde ötótaK,- a a s de-Kugt, zeer
digt by de Z e e : zo ras de jongen in ftaat zyn om het
nest
f
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^y^kttMm,OrntybeIiJp.3i4t
(f j'Zyfchreeuwea Rottetj>te?}, ttt, te?% /<r,,«er.tt geer fteijk,
en ,her verflaauwt by trappel*; 'Jnisfchien heeft «Ut,'gefchreeuw
aawKHftg'gegwven \ toe ttafc' nMft-.-ytt 'fitfjt:^ zy, m a a k e n - m e e r
gernas^tfan -andere ^Vogels; defryl- zy een, zee*^herpen ,eu
dtforaflJegetldenf'toonfc aaaac/.2jr imajien.de ne&Ejen.van mosch,
c i é è l f t r w i t t e . ' . f p i e e t e B v t e f . rtó«e*^xifaiigof^/hej;^ gebergte}
daar waUwtféfe d t t ^ w y e t » :g»cte nBJenigtfc;Hiet (|^l^en: doodn b e ^ è a J ' # s»i("::éi«t2W«BBft% « 1 , dergetyko/vqgdzel.', Eerst
doodden Wy eenigen deezer Vogelen op hei, Ytjjden. 2 3 van
MeV^ ' floc^' v«rvolgenj"*reiegpf/wy Ter ,*eelfi'op-\S{>its'bergen.
Beëzë^bfshiAiyn eeeT>eoeéio«i«e*«et«*.>!*a de-bestelnatst
iW^ai^'Strattibopm
ntaeéwipdtgri zyn yleezig eq ,yeic Recüeil
des Fojages du Ntrd. R<wan.a/i^.;Toniv II. p . p j .
:
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rfcstje verlaaten, gaan het Marmetje ,en Wyfje met dezelve wit, en, dus éénmaal het nest yerlaaten hebbende,
keeren"zy'er niet m weder O),:
< W a t 'aanbelangt de Kleine duikende- Petrel , van welke
(GooK eft FORSTER fpreeken ( t ) , wy zouden' deeze ook
by ons Stormvogeltje rangfchikken, indien deeze Reizi
gers, dooi* het byvoegzel van'duikende, msx aanduidden,
fatds&Z&ïPïtrel het voor eene gewoonte heeft óm onder
het water te duiken, ' t ' g e e n w y van ons Stormvogeltfo
v

mi weeten,
(*) Hifi. Nat. dlslande & Groenland, Tom. II. p. 54.
Cj-) In het Kanaal van Koningin Charlotte (in Nieuw •Éeelant^
zagpn wy groote Benden van Kleine duikende"Petttüem-(Prg~cellaria TridaStila) fcheerende boven het water, of-zwemmen*
de op een grooten aföand, rnet eene verbaazende fiielheid. %p
fcheenen volmaakt dezelfde met die wy gezien hadden toen,
wy het Land van Kerguelen zogten op 48* Breedte, COOK,
Second Voyage, Tom- L p. 217.
Op 56° 46"Zuider Breed?
t e , werd het weer fchoon, en wy ontdekten Kléine Duikers.
gelyk wy ze noemden, behoorende tot de PéftelleHik
baf
ze nooit zo verre van de Kusten, verwyderd gezienV waaj»
fchyulyk waren deezen tot dien verren afïtand verlókt door ee^
nige Vischfehooleni in de daad het was zeker dat Wy ons dffaj?
omringd vonden door'Vischfchoolen; dewyl \y$ by ons hadden een groot aantal Blaauwe Petrellen, Albatrosfen, én ander
Gevogelte, 't geen mén doorgaans in den gröóten Oceaan aaas
treft. 'Alle, óf bykans' alle, verlieten ons vijór den nagt. Idem
Tom, II. p. 157.
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fYZONBERHEBEN VAN DE NIEUWE VASTIOBBIS^yAiJ
SIERRA LEONE, OP » E KUST VAN AFRICA, £

^Ontleend nit an Authentic Account ef the Expedition fg
fiulam,
B) j . MONTEFIORE.)

D

e Sierra Leone Compagnie kost, dit k m «friet: geiof
ehend worden, zeer veel gelds
dccfa; heeft ,ee$,
groot kapitaal te haarer onderfteuaing. 'Alle eerst geplante
Vastigheden hebben, in den beginne, met eenige
righeden te worftelen; en derhalven heb ik-, als men yqj-r
h a r d t , geen twyfel, of deeze zal in 't einde gelukken «
dezelve raag befchouwd worden in bet zelfde licht a}$
O a
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een Plantadie Van H o u t , waar van men zich in eenige
jaaren geen Voordeel kan belooven.
Mr. D A W U S - , de
tegenwoordige Gouverneur, is/een Man, in allé ©pzigten
voor zyn ftahd berekend, en van groote bekwaamheden',
en hy handelt alleropregtst, ten meesten voordeele van de
Compagnie.
•
Deeze Volkplanting is gelegen aan de Rivier Sierra
Leone, door de Portugeezen zo genaamd van wegen het
;root aantal Leeuwen, die zich voorheen in het omftreeks
iggend Gebergte onthielden. De Liigtsgefteltenis is over
't algemeen ongezond voor Europeaanen, bovenal in de
bergagtiae gedeelten: het vlakke veld is zo liegt niet;
dewyl het in den naamiddag daar gemaatigd is door de
winden die als dan doorgaans uit Zee komen. —— De
Baay en de mond der Riviere leveren eene groote verfcheidenheid van Visch uit; en aan de klippen vindt men
overvloed van Oesters.
1 Het L a n d , omftreeks de
Volkplanting, brengt Ryst, Orangeappelen, Limoenen,
Bannanas, Yams en Caslava, voort, en veele foorten van
witte Pruimen. - — Op het Gebergte groeijen de Palmen Cacao-boom: in de daad het Land is dermaate met
Geboomte bezet, dat het een onafgebrooken bosch fchyaè.
In,de Bergen is veel Wild Gedierte, als Tygers en Wilde Zwynen; ook ziet men 'er Aapén en Slangen. In de Bosfchen zyn Duiven, Pappegaaijen, met
ander Gevogelte; als ook Harten en Geiten.
t De Inboorelingen zyn zo zwart niet als die der nabuurige Landen. De Mannen zyn over 't algemeen groot en
welgemaakt: de Vrouwen hebben zeer bevallige trekken ;
doch vallen kort en fterk; zy worden geftaag aan zwaaren arbeid gehouden. Het is een zeer twistagtig, oploopenden wraakzugtig, foort van Volk; öm de mmtte beuzeling zullen zy een Palaver, of Zamenkomst, aanleggen,
om, ter vergoeding, fterken Drank af te perfen, aan welks
geBruik zy zeer verflaafd zyn. Om deezen te krygen zullen zy van alles afftand doen; ja men heeft my onderligt, dat de Opperhoofden menigmaal ten dien einde hun
Volk verkoopen. By alle Plegtigheden, als die van Huwelyksverbintenisfen en Begraafenisfen, en op hunne Palavers, drinken zy bovenmaatig, waar uit twisten ontftaan,
die zelden zonder bloedvergieten afloopen.. Mén weet
voorbeelden, dat z y , by hunne Lykplegtigheden, die
eene week duuren, een Oxhoofd Rum gebruikten. Z y
aétten zich rondsom 't zelve tot dat het ledig i s ; by
tus-
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tasfchenpoozen hunne Zangen aanheffende, onder het
flaan op hun Trom.
De Mannen neemen de gevaaren des Krygs, en den ar
beid van jaagen en visfchen, waar. Van de Europifeh»
Schepen, die de Kust aandoen om Slaaven -te handelen,
krygen zy Snaphaanen, waar op zy zeer gefteld zyn, en
waar mede zy zeer behendig weeten om te gaan.
De Vrouwen bearbeiden het land, maaken Olie van Palmboomen, fpinnen Katoen, en brengen het geen zy vervaar
digd hebben ter markt. Niet vreemd is net te zien, dat
eene Vrouw, met twee Kinderen op haare armen, en een
zwaaren last op 't hoofd, van het gebergte afkomt, ter
wyl haar Man agter haar aankomt zonder, eenigen last
dan zyn Snaphaan, fluitende en zingende.
Een ftuk doek, doorgaans blaauw of wit, maakt de
kleeding der Vrouwen u i t ; het is vastgemaakt omtrent
den middel, en kan opgetrokken worden tot om de fchouderen. De Kinderen worden om den middel vercierd met
een weefzel van ghüen koraalen. —
Der Mannen klee
ding verfchilt flegts weinig van die der Vrouwen; doch
deezen zyn zeer' gefteld op dé kleederen van Europeaa
nen, en toonen zich blykbaar groots als zy dezelve aan
hebben.
De Huizen, of Hutten, der Sierra Leoners-zyn laag,' en
metftroo gedekt; menige rond, andere langwerpig. Hun
Huisraad beftaat in yzeren potten om hunne fpyzen in te
kooken, uitgeholde Kalbasfen om 'er Palmwyn in te ver
zamelen, eenige weinige aarden fchotels, eh eeri groote
tinnen fehotel om 'er hunne Oester*' en Schelpvisfchen in
te.doen. Hun bed is een mat, waar op zy ilaapen Zon
der eenig ovcrdekzel. Hun Voedzel beftaat voornaanüyk
in gekookte Ryst, Kruiden-; Vrügten, Schelpvisfchen en
Oesters, welke zy boven alle lékkernyen keuren.
•
Zeer zyn zy opdanfen gefteld, en brengen veelal de
avonden door in 'dat vermaak.- Hun Muzyk maaken zy
op een T r o m , of een uitgehold ftuk houts.
Wat den Godsdienst deezer< Inlanderen betreft, zy gelooven in eenen Toekomenden Staat, doch fchynen geen
Voorwerp van- Eerdienst te hebben; alleen blykt het dat
zy eenige eerbiedenis aan de Zoii en Maan toebrengen.
Z Y koesteren veele bygeloovige begrippen; en hebben
een hoog gevoelen van hunne tovermiddelen, die zy tteeds
in een zak aan hun hals draagen.
Zy vervaardigen zeer goed Matwerk; een gedeelte daar
O 3
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van is fyridér, en in alle opzigten .beter, d a r i ' t geen
in Europa hebben; van de groover foort bedienen zy zich
om op te flaapen; de fyner verruilen zy aan de Euro•peaanen.

D e Sierra Leone Compagnie heeft eenig land .-gekogt
aan den oever van den Boufon, liggende tegen over deeze
Volkplanting, en daar een Zuikerplantadie ,aangelegd.
Voor weekloon laaten zy een gedeelte der, Invvoondereh
Op deeze Plantadie werken, die, fchoon nog in de be
ginzelen, egter in goeden ftaat is. Het land jfs v l a k ,
doch de grond r y k , en brengt eene groote hoeveelheid
Ryst voorti
, D e Koning Van Nambana^ in wiens. Grondgebied deeze
Plantadie gelegen is , een zeer eerwaardig oud man , is
hier op; een Palaver, geweest H y is, een groot Vriend
der Engelfcbeni en geeft zich veel moeite om hunne Zé4eh en Grondbeginzels, aan te neemen; maar zyn Volk
js^ even gelyk meest alle fndiaanen, overgegeeven aan
het onmaatig gebruik van fterken Drank. Hy heeft een
Zooni'i die zich tegenwoordig iü; ingeland,bevindt,
by
deii Heer T H O R N T O N j om 'er eenige opvoeding te ont
vangen; , Het is,.te; hoopen* dat, by zyne wederkomst in
zyri Geboorteland, zyne denkbeelden, hem ingeftort door
bekwaameLeermeesters, en aangenomen door de verkee
ring Voor eepigen tyd onder een befchaafd Volk, hem
gullen aanzetten, om * in de gemoederen zyner* Landgenooieiv en Nabuurert, eenige begrippen te verwekken, van eeihéri Almagtigen 'Schepper, en van Menschlykheid* en
hurl; althans in zekere maate* te ontheffen van die woestén;w*kjheid * A,weike hun thans zo ongelukkig kenmerkt.
Een versch voorbeeld van hunne wreedheid, geen zes
iJrnyteii.Mii deeze Plaats betoond, moet ik hier verhaalem
H e t toont ^_ op ,de;.fterkÖ;e wyze, tot welk ecüe maate van
barriaarsehheid het menschlyk hart zich laat vervoeren,
•als bet niet beteugeld wordt door de befchaaving der
Maltfchappyé*. en dat geen lengte van tyd genoegzaam
i s om hun tie wraak te doen afleggen.
Een Déensch
Sehipi op deez^Kustgekomen tot den Slaavenhandel,werd
irij't eerst,., zeer: wel bejegend ; doch* in den h a g t , het
Scheepsvolk • geen ,behoorelyke wagt' houdende, be
dienden .zich de Inboorelingen van dié gelegenheid* om
Scrjjp én Laudingtc Vermeesteren, en vermoordden al het
Volk aanboord. Zy verontfchuldigden zich; wegens deezé
boÖÉ^daad, met by. te brengen, dat* omtrent zestien jaaren
ge1
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geléden, een Hollandsen Schip, daarom te handelen geko
men» eenigen ,van bun Volk geftoolen hadt. Eemgen,
die zich op deeze JKust nedergezet hebben, bevorderen,
eer zulke vyandlyke bedryven dan dat zy dezelve ver
hinderen; dewyl zy terftond* het Schip en de Laading
kogten.
v
• .
Ik heb, zints myne eerfte aankomst, aan. dit gedeelte
van de Kust Véete moeilykheden uitgeftaan, veroorzaakt
door myne laatfte ziekte; en, fchQon ik gezond gebleeven ware, moest ik my eenige ongemakken in eene eerst
aangelegde Volkplanting voorftellen.
De Donder en
Blixem zyn hier zo allerverfchriklykst, dat ik geen woor
den bezit om: 'er een genoegzaam denkbeeld van te gee
ven.
Tegenwoordig is de grond overdekt met roode
Mieren, en andere Infeöen. De Mieren hebben dikwyls
bezit genomen van eene H u t , en de Bewoonders genood*
zaakt dezelve te., verlaaten ; dewyl zy anderzins gevaar
Van hun leeven -zouden geloopen. hebben» met zulk eene
menigte komen ay te gelyk aan.
Meer dan tweehonderd der Volkplantelingen, met veelen der Inwconders, zyn druk bezig met het houtgewas
weg te ruimen. Zy krygen weeklyks arbeidsloon, behalven het eeten, waar voor men zorgt. Zy bevinden zich
in betere omftandighéden, in verfcheide opzigten, dan het
"Werkvolk in Engeland; vermids de Compagnie,hun alle
aanmoedigingen fchenkt, welke zy kunnen begeeren of
verlangen. Het is onbegrypelyk met welk een lust zy
aan hunnen dagelykfehen arbeid gaan, 's morgens ten vyf
uuren, en daar mede tot in den naamiddag aanhouden»
wanneer een ieder aan zyn eigen zaaken gaat, en zyn tuin
bewerkt, 's Avonds houden zy gezelfchappen, waar zy
veelal zich verlustigen met Pfalmzingen. Het is een wel
lust te zien, hoe zy Zondags, in de beste kleeding uitgedosCht, te Kerk gaan; weltevredenheid en geluk is op
hun aangezigt' te leezen.
Hier is eene School opgerigt tot onderwys der Kinde
ren der Volkplantelingen, die 'er leezen en fchryven ke
ren. Verfcheide Inboorelingen der nabygelegene landen
beginnen hunne Kinderen na Sierra Leone te zenden, om
'er onderwys te haaien. , Men m a g , uit deezen. hoofde»
denken, dat, in het verloop van eénigé weinige jaaTen,
de Inwoonders omftreeks deeze Volkplanting nuttige Le
den der Maatfchappye zullen worden, De Sierra Lema
O 4
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Compagnie heeft zeker groote verdienften in het hervormen van de Zwarten die hier woonen, voorheen pesten
der Maatfchappye, en die geen het minde denkbeeld vaa
Godsdienst'of Zedeleer hadden; doch nu zo verre van
hunne voorgaande verbastering terug gekomen z y n , dat
zy ten minften gelyk Itaan roet het gemeene Volk by dc
béfchaafdfte Natiën.
Men heeft ten oogmcrke, om, onmiddelyk haa dat een
gefchikte plek gronds gehavend i s , ' d e Stad te verleggen,
en te herbouwen volgens een.' eenpaariger plan: onlangs
is 'er een oyérflag van gemaakt. Tegenwoordig zyn de Hutten, of Huizen, meest van gevlogté takken, met klei, en
de jdakenmet zooden, belegd, waar in zich veele Ratten
en Haagdisfen onthouden: dan eenigen van de kundigfte
Volkplanrelingen. hebben voor zich vry goede Wooningen
van hout vervaardigd.
By-den eerden aanleg der Volkplantinge heeft d e Compagnie het noodige gezonden tot ruime Huizingen voor
den Gouverneur en de voornaamfte Bedienden: een deezer gebruiken zy tot de Kerk en de School. Twee gereed gemaakte Hospitaalen,' onlangs uit Engeland gekomen,, heeft men gefchikt tot verbïyven der eerfte Klerken; de zwarte Bewoonders zyn aan de lugtftreek zo
gewend,. dat zy dit befchutzel niet behoeven. Een goed
fteenenHuis is gebouwd, digt by de landingplaats, voor den
Pakhuismeester,'Waarin eene bewaarplaats voor drooge
goederen: hier kunnen de Volkplantelingen zich Europifche goederen aanfchaffen; en worden ze hun voor een
zeer.maatigen prys afgeleverd. Men heeft desgelyks een
aanvang gemaakt mei: het oprigten van een fteenèn Pakh u i s , dat, voltooid zynde, de laadingen van verfcheide
Schepen zal kunnen bergen.
Het Regt w\>rdt hier met de grootfte onzydigheid bediend, geen misdryf ongeftraft /gepleegd; elke overtreeding, in tegindeel, met geesfeling of gevangenis betaald
gezét. Of is de misdaad van een fchriklyker natuure,
dan wordt de Schuldige, ter eerfte gelegenheid, na Engeland gezonden, om naar verdienden ftraffe te ontvangen. Dit laatfte vonnis is onlangs uitgeiprooken over een
der Volkplantelingen, d i e , naa een wettig onderzoek,
bleek, aaneen Handelfchip een Slaaf verkogt te hebben.
E^n misdryf 't welb hier met de zvvartfte koole gebrand
merkt itaat; naardemaal de eerfte inftelling van de Sierra
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Leone Compagnie meer gevormd was met een óógmerk
om ;den Slaavenhandel af te fchaffen, dan om eenige
groote winst of voordeel welk de Compagnie van deejje Vastigheid wagtte.

LEEVENSSCHETS

VAN

DEN

HEER

ABAUZIT.

Door

M. B. . .
(Vervolg en Slot van bl. 161.)

I

n de Oude en Hedendaagfche Aardrykskunde was A B A U 
Z I T door en door bedreeven, en mogt, ten aanziene
van die Onderwerpen, een wandelende Boekery heeten;
men mogt zeggen dat hy Oud Griekenland en Egypten
beter kende, dan de oude Grieken en Egyptenaars die
Landen gekend.hadden; alle zyne Kaarten waren vol met
putüge aanmerkingen over de Aardrykskunde (*). Eenige
Kaarten hadt hy zelve vervaardigd,als die van
Egypte,vm
net Meir van Geneve; deeze laatftc gaf hy aan den Her
tog V A N R I C H M O N D , die ^dezelve te Londen in 't ko
per deedt brengen; voor zich zei ven hadt hy een andere
gemaakt, die niet meer voorhanden is.
Dan men heeft
nog zyne Kaart wegens den, overtocht van C E S A R uit
Gaulen na Groot- Brittan je, waarby zeer geleerde Aan
tekeningen; hy hadt daar mede zyne Atlas opgevuld,
als mede zyn Reisboek door alle de Landfchappen van
het Ryk van A N T O N I N U S , dat van B U R D I G A L A na Jerufalem,
en van J J E R A C L E U S door Aulona en Rome tot
aan

Milaan.

Men
(*) Van alle Aardrykskundigen ftonden b y hem i n d e hoog.
agting de Heeren DE LISLE e n DANVILLE ; de laatlte was
misfchien de éénige, die, in de Kaart des Heiligen Lands, Antipatrh op eenigen afftand van d e Zee geplaatst badt , e n de
Heer ABAUZIT bewees, uit e e n e plaats b y JOSEPHUS, befiisfend
die ligging. In d e Kaart van Oud Italië, van dien zelfden
Aardrykskundigen, vondt hy eene misftelling, welke hy met a n 
deren g e m e e H hadt, i n Bautee der Romeinen te ftellen waar
thans Bonne Jigt, i n Faucigni, de groote weg, welke hy doet
loopen door Geneve, en d i e kleine Stad zou zich uitgeftrekt
h e b b e n tot dorje en bykans ontoeganglyke Gebergten. Bautet
was, volgens hem, het Oude Anneci.
;
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Men kon A B A U Z I T ten aanzieöe; dei C^enl[p«nm»r
ten niet bedriegen door de volkomenfte Naamaakzels der
Oudheid. Hy hadt. met alle oplettenheid in de Zeden
en Gewoonten der Ouden zich geoefend; • deeze kenni*
kwam hem te ftade tot het recht verftaan der Öpfchriften» en diende hem om eenige der twyfelingen, waar
in de "Gefchiedkunde ons nog laat, op te helderen..
A B A U Z I T zou eene uitmuntende Tydreke^unde heb
ben kunnen opftellen;- hy vergenoegde zich met de
dwaalingen der beroeradfte Tydrekenkundigen te verbete
ren (*).
•")'-'
•) Dee,(*) Ik heb eene Aantekening van zyne hand gevonden»
Welke ten bewyze hiervan kan ftrekken. „ In gevolge vaii
„myne Waarneemingen, is de fleer KEWTON van gevoelen
„ veranderd. Hy heeft de Verduistering (waargenomen door
„ THALES) in 't Jaar vóór Christus 585 gefteld, naar uitwy?
, ien van zyne Optra posthuma, uitgegeeven door CASTILIONK
, LangerTtyd vóór dat de 'Heer DES VIGNOLES zyne Chronolo>
j , gie hadt uitgegeeven, fchreef ik hem, dat ik my aan jien Dag
hielde van EUDEMES den Griek, met de Hifioire l'/lftronoHiit
„ en PUNios,te Weéten he^dejaai van de XLVIII Olympiade,
„ 't welk overeenkomt niét het Jaar 5 8 5 , wanneer op,dea
,, 28 van May een' Eclips van e meer dan geheel voorviel,
„ volgens de tafelen van LANSBERGE voor de Middaglyn
van Smyrna of van Epkefe, en dat de Berekening der Star
j, rekündigen nog volkomener was voor de Hooge Bosfehen, die
„ de Ryken der Meden en Lydiers vaneen fcheiden. Hy anti
„ woordde my, dat hy LUNSBERGE volgde, «en dat hy myné
„ Aantekening in zyn Werk zou plaatzen. Indien de Heer
„ MAYER deeze Eclips in een ander Jaar gefteld-heeft, wan»
, neer men eene geheele Verduistering gehad heeft, betwist
„ ik zulks niet; maar hy heefc niet beweezen , dat het de
„ Eclips is van welke hier gehandeld wordt, voorfpeld door
„ THALES, in het 4de Jaar van de XLVIII Olympiade, het 17c.
, naa de Bouwing van Rme, volgens PLINIUS, gelyk ik ge„ toond heb in een kleine Verhandeling gezonden aan den
Heer FRERET , naa myn Brief aan den Heer DES VIGNOLEJ.
„Het Jaar van die volflaagene Eclips, waar in de Vrede gemaak werd tusfchen ALYATTE en CIAXARB, of diens Opvol„ ger ASTIAGES, regelt de Tydrekenkunde van dien tyd, en die
van de Heilige Schrift, wegens den Inval van den Geg en dei*
„ Magog, of der Scythen in Paleflina. Zie EZECHIEL XXXIX',
enz. en HERODOTÜS " De Kronyk van EUSEBIUS heeft"onze
Tydrekenkundigen misleid. Merkt'hier by op, dat V»tder Lfe
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(JLettre I. fur Ja Chine) Vader BET AU verlaaten heeft ^
en ook deeze Eclips op den 2 8 May 5 8 5 fielt. \
(*; De Heer i>e VOLT.URE kende ABAUZIT in diens Ouderdom, agtte hem hoog, ging hem zien, en raadpleegde hem by
wylen.
,,
(t) Memoires de VAcademie.
'
CÏ) Deeze Memorie was flegts een klein gedeelte van eej|
veel grooter Werk over de Theorie des Corps Celestes & le\
Gaufes jde Mrs Phenomepes, iirées du feul principe de la,Be,
fanteur.
«
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LEEVENSSCHETS

twee jaaren vóór zyn dood nam hy 'er de eerfte bladzy
den van w e g , 't welk die waren in welke hy bewees,
dat F O N T E N E L L E zich vergist hadt.
De Verhande
ling van den Heer D A N I E L B E R N O U L L I , over den Vloed
en Ebbe der Zee, doorldopen hebbende, hadt hy geleezen, dat de hoogte der Vloeden, in een omgekeerds re
den, ftohdt tot de Digtheid der Vloeiftofté, dat, by ge
volge, de Vloeden veertien maaien minder boog zouden
weezert', indien de Oceaan uit Kwik beftondt, zonder in
opmerking te neemen, dat de aannaderingen van verfchil
lende lichaamen na een zelfde lichaam alle gelyk zyn in
gelyke tyden, boe verfchillend ook de Digtheid moge
weezen.
Z y , die weeten hoe zeer ftreelend het is
eene Misftelling te ontdekken in het Werk van een groot
Man, zullen hem bewonderen, die het weigert 'er zich
eene eer van te maaken die ontdekt te hebben.
Als Lid van het Wetgeevend Lichaam, gedroeg hy
zich altoos wys, altoos gemaatigd; dit laatfte %ekt foms
niet tot lof; 'er zyn gevallen, waarin de gevaaren des
Vaderlands G^maatigdheid Zwakheid doen worden. In de
onlusten van den Jaare MDCCXXXIV, was h y , door 'zy
ne verkeering, vérknogt aan de zodanigen, die een meer
Ariftocratisch Beftuur begeerden, dan het onze i s ; maar
zyn hart was Volksgezind. Hy was zulks nog meer, ftaande
de laatfte oneenigheden; hy verborg zyne gevoelens in geenen deele, en, gelyk hy niet alles in de Tegenparty
wraakte, keurde hy alles by'zyne Party niet goed. Bei
den zogten zy hunne eifchen gevestigd te krygeri: A B A U Z I T
hadt 'er geene, en hy dagt alleen op 't welzyn des Va
derlands; hy voorzag terftond, met leedweezen, dat deeze
Onlusten op nieuw een Middelaarfchap van buiten zou te
wege brengen; voor deeze vreesde hy, dezelve aanziende
als vernederend voor de Overheid, voor de Burgers, en
Voor den ganfchen Staat. Hy genoot de vertroosting niet
van den Vrede in zyn Vaderland herfteld te zien, en het
is misfehien in deeze byzonderheid alleen dat hy ongeluk^
Jrig geweest hebbe (*).
f'(*~) ABAUZIT fchreef twee Disfertatwns fur VHifioire Ancien•
ne de Geneve, welke men vindt in die van sppv. Tom. I V ,
Hy befprak aan de Stads Boekery verfeheide Handrchriften.
de Gefcbiedenis der Stad betreffende; voor den Heer VERNET
iadt hy opgefteld eene Disfcrtstion fur les premieres tems deItt Republiqut.

VAN ABAUZIT.

00*

Ik. zal geen -tafereel maaien van die GelykmctëcugTield,
5Velke hem nooit begaf; van de 'aangenaamheid zynérVerkeering; van zyn afkeer van alles war/hem eenige onderfcheiding kon geeven; van dat zagt meêwasrig Charact e r , 't welk hem, als een waar Menfchenvriend, tegen
dén .éénigen Knegtdien hy.hieldt;, niefdeedt fpr'ëéken
op den toon van een goeden Meester, maar op dien Van
een Vriend; van: zyne Spaarzaamheid; van zyne eertvotidiï en zuivere Zeden, die aan zyne Jeugd de rypheid van
edaagdheid en aan zynen Ouderdom de vrolykheid'eens
Jongelings byzetten.
Ik zou dit alles liegt ichildéren
voor die hem gekend hebben , en eene zwakke Schïldery
20u.niets.betekenen voor die hem niet kenden.
Ik zal; geen lysf zyner Vrienden opgeeven; men zou
'er groote Naamen op zien pronken; doch A B A U Z I T is
grQot: genoeg van zichzelven, en .heeft- dien ontleenden
glans niejt noodig-.om-in aanmerking te komen, 't Is in
de: Lofredenen van die Grooten, dat men moet zeggen:
„ Hy is een Vriend geweest van den Wyzen - A * A U «

f

!

„ Z I T ! "

Eene uitzondering moeten wy hier maaken ten opzigto
van Perfoonen min bekend door hunne Geboorte en Waardigheden, dan door hunne Deugden i en nitfteekende Kundigheden., Tot deezen 'behoort. Madame de:Hettoginno
D ' E N V I L L J E , eene. Wysgeerjge Vrouw m;-den fchöót'dec
Wereldlyke Gropfheid; die ten Boveweet te JeéVeè'^r»
de agting der Wyzea te verdienen; dér Hertog D Ë E A
R O C H E F O U C A U L T , in wien hy al het Vernuft ontdekte van
den Schryver der" Maximes; Mylord :Graaf ; V A W s'fAijH O P E , wiens naam ons tefrens het • denkbeeld herinnert
van een Geleerden, een Wysgeer, en een uitfteekend P a triot. Maar indien wy hulde verfchuïdigd <zyn 'aan'de
Deugd, als zy zich by lieden van hoogen rang vertöoljt
zyn wy dan niets verfchuïdigd aan eenéh Burger ,' die
door de Deugd zyn vergeeten ifcaat opluistert? Ik'zou my
fchaamen met ftilzwygen voorby te tteeden die byzondere Perfoonen van geen rang, die de agting en de vriendfchap van A B A U Z I T verdienden-, -als ik my niet in de
noodzaaklykheid bevond om my te beperken, en indien
ik niet dagt, dat de Vrienden van een' Wyzen, die niet
zogt zich bekend te maaken, weinig verlangen ombekend
te worden.
—
De Heer R Ö T J S S E A U heeft A B A U Z I T niet gepreezen
hy heeft hem afgéfchflderd in deéze Aantekening, VöpfkQmenr

1

LEEVfcNSSGHJSX?
«ïende in zyne Nwveile Hehifa (*},,
-Neen,déeze
„,E,euw der Wysbjg«$rre zal niet voortiy gaan zondgj
^ eenen waaren Wysgeer voortgebragt te\hebbeö.:-~-A
„ Jk ken 'er één> één enkelen,- ik: ftem het toe i maar
,} djit.is veel, <en» ten overmaatc van^geluk, het is in myn
„ Vaderland dat hy .beftaat.- Zou; ik beta hierdurvasi
„, noemen, hem,. wiens weezenlyke roem daarin gelegefc
„ „ i s , dat hy geweeten heeft weinig bekend te blyven?
, ',—— Wyze en.zedige A B A U Z I T ! dat uwe zo verhevens
, eenvoudigheid-aan. myn hart eenen yver vergeeve, die
,j;.uw naam ;niet ten voorwerp heeft? Neenj.gy; zyt het niet
,,.dien ik wil bekend maaken aan èeneLEeuw onwaar*
„' dig om u te bewonderen; het is.' Geneve', 't welk ili
,j wil opluisteren door uw verblyf; -het zyn myne Mede»
„burgers die ik wil eeren, wegens de eer. die '-zy u be*
wyzen.
Gelukkig het Landf waarde Verdienfte,
^ d i e , zich verbergt, daarom te meer geSgt i s t Geluk4
kig: het Volk,. waar de zich veel aanmaatigende Jeugd
„.dtipL' Stelzel toon verlaagt, en zich 'fchaamr wegens haa*
„ ydel geleerd gezwets voor de Geleerde Onkunde des
„ Wyzen! Eerbiedenswaardige en "detigdzaame Grysaaïrt!
, G y , z y t niet uitgetrompet :geworden «door de fraaïnj
„ G e e s t e n j hunne luidmgtige Acadetniezaalen hebben
„ niet weergalmd vari Lofipraakeh over ü? 'in ftede'van*
„ g e l y k z y , uweWyshetd in Boeken uit te (lallen, hebt gy
,^die in uw Leeven- ten toon gefpreidy ten voorbccfdc
van het Vaderland, 't geen gy uoverkbozen hebt; dit
Vaderland, 't welk g y beminr, en v. hopgagt, <.
Gy
„ hebt ate S O C R A T E S geleefd-, dan hy ftierf door de hand
, i zyBerjMedfeburgeren, en'gy, gy wordt door di^van uwe
„Medeburgeren geftreeld."
•
: Deeze hoogfchatting van R O U S S E A U was van alle vein*
zery geheel ontheven; fteeds ftelde h y , tegen de befchuldigingen zyner Vyanden, de Vriendfchap over waar me.
dtvdie deugdzaame Man hem vereerde f t ) . , » G y , " dus
fchreef
C*)
Hl. P- 5» Edit.de
Laufanne.—
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( f ) De Heer ROUSSEAU, dje bezig war:met bet vervaardigen
van de Artykelen over de Muzyk der Ouden, in de Eitcyr
chpedie,- en ten dien einde alle de Boeken daar toe betrekke*lyk in s.Konings Boekery geleezen bade», fieldt over dit Onderwerp êën gefprek met ABAUZIT. Hy "vondt hem zo afgé.
rigt op, dit Onderwerp , dat hy geloofde da$ deeze- geleerde
Man zich daar mede op dien tyd bezig hielde.' V ƒi tien.faat
rtn geleden, zeide de flieer ABAUZIT, dat ik dit p»$ van('Létter?

J

VAM ABAOZm =:t
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fchreef sfcWSEAU

in den laatftén Brieve dien lry/ajAUzrïtoezondt, „ gy kent de redenentoynérTegenftanderenj
„' zie hier dëmyfté; beoordeel huhy beoordeel my; zy heb*
„ ben fay kunnen ïtraffen, indien ik ftrafwaardig was ;
maar i n d i e n ' C A Ï Ö my vryfprèekt hebben: ifmy
on«'
j , ; : d e f d r u k t . ' * - . : / . . ; .
AifAüöT. ïëi, op. dén twintïgften van Lentemaand dés
TmsMöCCLXVlivdit Leeven af: mét de kloekmoedige
ep.de deugdpi eens Wyzen!.
1

ttfating 'Juk faaten vaareii. — A B A U Z I T . hadt hoogagtlng-,
voor ROUSSEAU , hy beminde diens Schriften, bewonderde/
het vernuft van dien Burger, en nam diep deel in de ongelukken welken hem bebepen* Va» alle: Schriften van ROÜSSEAU bleek ABAUZIT meest geleezen te hebben het Contrail
Social; op dit'Werk badt hy verifeh'eület! Aantekeningen;- g$.
naakt. •
•' ' - • ' : • • , . . . . '
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Dl GOEDS SBÜÏIÏM»,. OB HET VOÜRBEELDI.TK HUISLJfS'
•>i . .
. ''- LEEVEN VAN KEIZER AEBCR.

Den ScJiryvereni&h Algem. VaderL Letteroefeningen*
MYHE

HEEREN!

'>

V'

„ /"omtrent het midden der Zestiewte EeuMrfe* bekloaiüKBiptr
# KiJ de VI ^Afftairmielmg vaa TAMfcRia-ifÉn, dea ^Throott. van
„ Indoftan. Hy is een van die weiriigeSouweraioenj, die dê«
ï, tweevoudigen byaaam. van den «ROOTEN en den ooBDet*
^ï-met regt verdietwy en volftfekt de eenigfte van<> Mukon»*
^daanfche Afkomttijwiens ziej blyfet zo verre verbena ge?
,j weest te zyn; "boetenalle bekrompana vooroordeelén; vatt
,-, dien gee-tdpyVjnderi'Godsdienst,:fa welken b y wasiopge^
,v voed, tdsciiy Hte ftaae ware een Piegeesinggphm te-vonmen*
^waardig a.«n9«enaf'^Monarch: <die ^ztyn^Vvik^berahide, «rt arjtf
„best deedromi'ileszelfs geluk tie bèybrilesen^^Dei^L, ia elk
Landfchap zyner- wydftrekkende 'Heeribbappyè; de"Himltii
j, ge»fl geting:gedeetre'zyner Onderdaanan uitmaakten, lieu by
„'by niets oAlwpröefd, om eene volkoraene kennis te tery>
j» ge» vin hunjtón< Godsdienst, mh laibn^. Weeten&imppeaj
van hunne Wetten en Inzettingen; ten einde hy elk gedeelte
zyns Ryksbeftuurs, byzonder wat den Geregtshandel betrof,
i, mogt beftuüreh bp eene wyze,-zo veel-ttoé^Jk giftb'dèid
,;©P dé' leest h)»ner 'éigene begrrM>en; '
Dft
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DB «QEDZ SOUVIÏAIW

Dit -yuofdeelig gewsgéMs, rwelk wy by den gnotea•••*.tn%f<
**U wejfn*-. #
:V«rsi» aantioffen .*>, leezende, verlangd^aWy eenige >nadere. kenniSj' vu. dien Heerfcher te bekomen.
Het viel dien grooten. en goeden Vorst ten deele, eenen Staats*
dienaar, te,,nebben, den. Vizier ABVU FAZZL ,,'\yïen$ verfland
niet min" vèrlicnt was dan dat zyns Meesters, die eene Leeveiis'
befchryying van deezen Vorst gaf, onder den Tytel yin
Jyeed' MèeryJ of de InfietUngen van Refer AKOEK. De Heer,
CLADwrN heeft 'er -iëae-'EHgelfike Overzetting > van gègeeyèn;
het is in dezelve dat wy- het verlangde aantroffen, en waaï
uit wy de volgende byzoaderheden opzamelden, als niet ongefchikt om eene. plaats- in uw Mengelwerk te vinden; ten
welken einde wy het zenden, enzi
,u
6 n

:;

jHLden Jaare MDXLII, tot Keizer uitgeroepen in *t Jaar MDLVh
en ftierf te Agra, in MDCV; naa negen-en-veertig jaaren en
achtffiaanden;geregeent te hebben. Hy wis" zeer gëTuk*ignl
den Oorlog, maakte verfcheide Vermeesteringen , en bragt
bykans alle de Landfchappen van Indoftan, die tegen zyn*
Vader, en Voorzaat op .den Throon, H e a w A j o o N , opgedaan waren , weder tot gehoorzaamheid. Zyne Staatkundige Bekwaamheden »iahJ méde zyne ónaÏÏaatende aandagti.Qp.de Gelukshevordering zyner ünderdaanen, blyken ten vollen uit de fchikkingen welke hy maakte voor elk gedeelte des Ryks. —*— Dan
wy moeten, ter voldotninge aan onze taak, AKBER befchou•ma 'rnixyh Huislyltiaeeven.
i. •
ABXJL FAZEL, die in itet acht-en-veertigfte'jaar van AKBEU'*
Règeeringe, en dus op het einde van dezelve;, fchreef , \ vermeldt .:> Het is 's Keizers heitendig p a o g e n d e harten van,
alletf te winnen, en zich van dezelve te verzekeren. : Te? midden van een duizend bezorgdheden en, ïerktgenmaakendeümfiandigheden, laat hy niet toe dat zyne Geestgeiteltenisfe,eenigermaate .ontrust-worde; hy ia altoos": opgeruinyL—J— Steed*
ftreeft hy om dat geen té doen, 't welk der GODHEID meestbehaaglyk mag wee»n;;:-,by houdt zyn geest beaag met diepe en .afgetrokkeee ;be/piegelingen. Door zyafr dorst na Wys.
leid, zoekt hy gefladjg;voordeel: te doen jamde kennis-van
«aderen; terwyl hy geen ophef maakt van zyn.«gen verftandjg Staatsbeftuur* :Hy hoort na 't geen iemand mag te -fJig-

hadden van lndit, by den Drukker deezes, YWTEMA, en by LOOSES, on*
langs uitgegeeven, bl. 355.

DE GOEDS SOUV'iiBAI^i

tïn Worden door de mededeeling van een rechtmaatig Begrip»
of door het verhaal eener pryswaardige Daad. Maar, fchoon
hy een lang leevensperk in dit bedryf heeft doorgebragt, trof
hy nimmer een Perfoon aan wiens oordeel hy de voorkeur
boven het z y n e moest geeven. Ja, de ervaareiidlte Staatslieden, dit Cieraad van den Throon befehouwende, fchaamen zich over hunne eigene nietsbeduidenheid, en leggen zich
op nieuw toe om de Regeeringskunst te leeren»
Schoon AKBER omringd is met Magt en Luister, laat by zich
nooit door Toorn of Wraaklust vervoeren. Anderen bedienen zich van Vertellers om in llaap gezust te worden; hy
luistert na hun om wakker te blyven* Door eene overmaat van
Regtvaardigheid oefent hy, op zich zei ven, uit- en inwendige
Geftrengheden , en neemt deel in eenige die betrekking hebben op louter uitwendige Gebaaren; ten einde de zodanigen»
die gehegt zyn aan vastgeltelde Gebruiken, geene reden vaa
verwyt vinden. Zyn Leeven is eene onafgebrooke aaneenfcha
keling van Deugd en gezonde Zedekunde. GOD is getuigen,
dat de Wyzen van alle Rangen eenftemmig zyn in deeze
Verklaaring.
AKBER belacht nimmer eenigen Godsdienst of Godsdien(h>
gen Aanhang. Hy verfpilt zyn tyd nooit, noch verwaarloost
de volbrenging van eenigen Pligt; zo dat, door den zegen vari
z y n e opregte oogmerken, elke daad zyns leevens mag aangemerkt worden als eene Aanbidding der GODHEID. Geftadig brengt
hy dankzeggingen toe aan de Voorzienigheid, en beproeft ten
rmuwkeurigften zyn eigen gedrag. Met dit zelfonderzoek
houdt hy zich onledig op de volgende vastgeftelde tydenj
in den Morgenftond, als de Zon, haare-ftraalenbegint te vertoonen; op den Middag, als dat groote Licht des Heelals met
vollen glans fchynt; in den Avond, wanneer het zich
voor de Bewoonders der Aarde verbergt 5 en wederom te
Middennagt, als het op nieuw begint te klimmen»
Alle deeze groote Verborgenheden (trekken t o t Ëere van
GOD; en indien verduisterde Verftanden derzelver meening niet
kunnen bevatten, wie heeft daar yan de fchuld? Ieder weetj
dat het onze onlosmaaklyke pligt i s , onzen Weldoener te pryzen, en gevolglyk dat h e t ons voegt, deezen Veripreider yan
Zegeningen, de Fontein des Liehts, te verheerlyken! —— inzonderheid voegt het Vorften, dit te d o e n , uit aanmerking,
dat deeze Souverain des Hemels zyn beweldaadigenden invloed
fchenkt op de Monarchen der A a r d e . De Keizer betoont o o k
grooten eerbied voor Vuur in ' t algemeen, en brandende L a m pen; naardemaal zé k u n n e n aangemerkt worden als S t r a a l e n vari
het grooter Licht.
Den geheelen Dag en Nagt brengt Keizer AKBER door inf
de volvoering zyner noodwendige Bezigheden , uitgenomeri
dat klein gedeelte, 't welk dé flaap onvermydelyk vordert.
wümg. ' 1 7 0 5 . N o . 5 .
¥
** A 1

SB OOlDE IOUVËHAIÏC.

's Avonds gaat hy een weinig rusten; dit doet hy ook in des
Morgen. Het grootfte gedeelte van den Nagt wordt in bedryf gefleeten. Tot 's Keizers byzonder gezelfchap worden
dan toegelaaten Wysgeeren en deugdzaame Wyzen, die zich
by hem vervoegen, en zyne Majefteit met verftandige Gefprekken onderhouden.
By deeze gelegenheden peilt de
Keizer de diepte der kennisfe, onderzoekt de waarde van
oude Inftellingen, en maakt nieuwe fchikkingen; ten einde
de Ouden in hunne dwaalingen verbeterd mogen worden, en
het opkomende Geflacht gepaste regelen, om het gedrag naar
te fchikken, ontvange.
In deeze Vergaderingen zyn ook
tegenwoordig geleerde Gefchiedkundigen , die de Jaarboeken
der voorledene tyden ophaalen, juist zo als de gevallen gebeurd
zyn, zonder 'er iets at' of toe te doen.
Geen klein gedeelce van den ,Nagt wordt gefleeten in het
hooren van de voordellen wegens den ftaat des Ryks, en het
ge.:v-'n van bevelen omtrent alles wat noodig in elk gedeelte
moet gedaan worden.
Drie uuren vóór dat de Dag begint aan te lichten worden
'er Muzykanten, uit alle Volken der Aarde, iugebragt, die de
Vergadering onthaalen op het geluid van Stem en Speeltuigen.
Maar, wanneer 'er flegts één uur van den Dag af" i s , heeft
zyne'Majefteit ftilte, en fchikt zich tot het volbrengen zyner
Godsdienstverrigtingen.
- Even vóór het aanbreeken van
den Dag maaken lieden van allerlei Rang hunne opwagting;
en kort naa den Dageraad wordt hun toegedaan de Koornisch, eene wyze van Begroeting zo geheeten, af te leggen.
Vervolgens wordt de Harem toegelaaten de Pligtpleeging af
te leggen. Staande dien tyd worden verfcheide andere Zaaken
Volvoerd; en deeze afgedaan zynde,. neemt de Keizer voor
eenigen tyd rust.
By deeze Schets van het dagelyks Leeven deezes zonderlingen Vorsts, die by zyne Yoorgangers, MAHMUD, TIMUK
en TAMERLANE, zo voordeelig affteekt, bovenal in Godsdienflige Verdraagzaamheid, zo zeldzaam onder de waangeloovige Mahomedaanen, moeten wy nog een Brief voegen, die getuigenis draagt, welk een indruk het zagt beftuur van AKBER op
de Hindoos maakte: dezelve is door JESSWANT-SING, Rajak
van Joudpore, gerigt aan AURENGREBE, djens geestdryvenden
en vervolgzieken Opvolger. — „ Uw Konihglyke Voorzaat ,
„ AKBKR , wiens Throon thans in den Hemel i s , beheerde
„ zyne Rykszaaken in billykheid en vaste gerustheid, geduu„ rende een tydsverloop van twee-en-vyftig jaaren (*); be'
„ waa(*) Deeze- Regeeringsjaaren komen niet overeen met die wy in den
aanvange van dit Leevensberigt gegeeven hebben; waar dit hapere zal
«ter moeite des onderzoeks niet waardig weezen. AUBER'S gelukkj&c
Regeering duurde zeker omtrent de helft eenet fieuwe.
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„ waarende eiken Stam van Menfchen by Rust en in Geluk,
„ *t zy ze Naavolgers waren van JESUS of van MJS s, van
„ DAVID of van MAHOMED ; warén zy Brahmins,
behoorden
„ zy tot den Aanhang der Dhariaanen, tot die welke de Eeuwigheid der Stoffe ontkent, of tot die welke de Wereldwording aan het Geval toefchfyft, zy allen genooten zyne
„ Befcherraing en Gunfte; in zo verre, dat zyn Volk, uit
dankbaarheid voor de Befchutting, zonder eenige onderfchei„ ding verleend, hem van alle anderen onderfcheiden met den
naam van JUGGUT GROW, Befcherm-Engel des Mensckdoms! —
„ Indien awe Majefteit eenig geloof flaat aan de Boeken met
„ onderfcheiding Godlyk geheeten , zult gy daar in geleeraard
,i vinden, dat GOD de GOD des geheelen Mensckdoms is, en niet
„ de GOD der Mahemedaanen alleen. De Heiden en de MufuU
„ man zyn even zeer in Zyne tegenwoordigheid. Verfchil van
,, kleuren onder de Menfchen is van Zyne b'efchikking. 't Is
„ Hy, die het beftaan geeft. In uwe Tempelen, Zynen naain
„ ter eere gedicht, wordt de Stemme des Gebeds ' opgeheeven;
„ in/bet Huis der Beelden , waar men de Klok luidt, is Hy
„ ook het Voorwerp der Aanbiddinge. — — Den Godsdienst
„ en de Godsdienstgebruiken vtm andere Menfchen te verag.
ten, is het'Welbehaagen des ALMAGTIGEN veragten. , Als men
een Schilderftuk bekladt,, haalt men zich natuurlyk des Schïf„ ders misnoegen op den halze; en met het hoógfte regt luidt
de taal des Dichters: Vermeet u niet de veelvuldige Werken
„ van de Godlyke Magt te bedillen , of te diep te onderzoe*
»kenC*y
;

1

(*) ORME'S Fragments, Not. p . 9 7 .

TREFFEND VOORBEELD VAN VERKWISTING TOT ARMOEDE CEBKAGT,
KN EGTER DIT CHARACTER IM HET UUR DER WANH00FE BEHOUDENDE;

„ T T et Voorbeeld , waar van dit Opfchrift gewaagt, wordt
l i ons medegedeeld door Mejuffrouw PIOZZI, in het eerfte
„ Deel vaa haare British Synonymy: wy melden dit gezag,
„ dewyl het anders allen geloof fchynt te boven te gaan."
Twee Italiaaéfche Heeren wandelden re hunner uitfpanninge
op Haymarket, in den Jaare MDCCXLIX, en beklaagden het
lot van de beroemde CUZZONA, eene A&rice, die, eenigen tyd
geleden/zeer in den fmaak viel; doch zich toen, zo zy hoorden, in een zeer behoeftigen en medelydenswaardigen ftaat
bevondt.
,, Laat ons haar gaan bezoeken," zeide de een,
„ zy woont hier zeer naby." De anderftemtgereedlyk toe. Aan
de deur na CUZZONA vraagende, werden zy na boven geweeP2
zen;
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zen; doch zy vonden d e verwelkte Schoonheid ftil ea geese»
loos, huiten ftaat, of ongenegen, om''"ïnet hun over iet*
ie ibreeken. „ Wat i s dit," vroeg e e n haarer Vertroosters,
„ zyt gy ziek ? o f i s bet Zwaargeestigheid welke uwe tong
„ boeit?"M
Geen van beide, gaf zy ten antwoord, V is
Honger. Ik at niets zints gisteren, en het is nu reeds ovéV
zes uuren in den avond; ik heb geen penning in de wereld om
eenig voedzel te hopen. —,— „ Kom terftond met ons na de
Herberg, en wy zullen u onthaalen op de beste gebraaden Vo„ gels e n Porterwyn, welke wy i n Londen kunnen bekomen."
—
Ik wil, gaf zy daar op te houden, my noch myn Mid
dagmaal, noch de Plaats om hetzelve te houden, voorgefehreeven.
hebben.; anderzins, voegde zy 'er op e e n fcherper toon n e «
vens, zou my\!t zelve nooit ontbrooken hebben'.
„ Ver„ fchoon my," riep haar Vriend uit, „ volg uw eigen zin;
„ maar e e t , ia 's Hemels naam , e n onderftut d e bezwykende
Natuur."
Zy bedankte hem, e n riep t o t zich e e n armen
Knaap, die het zelfde huis van eleude bewoonde, e n gaf hem
de Guinje, met welke over t e reiken de Bezoeker zyn laatfte
bartlyk zeggen beflooten hadt. Gaa, fprak zy t o t deezen
Knaap, met dit geld na den fffynkooper * * * * ; hy is de éénige
die goeden Tokayer heeft; de vies kost een Guinje, onthoud dit
wel, en verzoek dien Heer om u een Brood op de koop toe te
geeven; hy zal het niet weigeren.
Binnen e e n half uur kwam de Knaap met de vies Tokayer
te. rug,. « >.i Waar, vreeg CUZZONA ,. is het Brood dat ik
toe bedong? —— „De Koopman," zeide d e Boodfchaplooper,
wilde my geen tfrood geeven; hy dreef my weg, en vroeg
m y o f i k hem voor e e n Bakker aanzag
Domkop,?
Schreeuwde CDZZONA , ik moes , gy weet het, Brood by myn
fffyn hebben, en ik heb geen penning om het te keópen.. Loop
heen, vraag hem terftond een Brood voor my. D e Knaap keerde
weder, met e e n B r o o d i n zyne hand, e n e e n ftuivér; z e g gende, dat d e Wynkooper hem drie duivers gegeeven, en om
zyne onbefchoftheid uitgelachen hadt.
Zy gaf haaren
Mercurius den overfchietenden duiver, brokte het B r o o d i n
een-handwaschkom, die b y haar ftondt, ftortte d e vies Tokayer
'er over uit, e n a t dit mengzel met d e grootfte gretigheid op,
, C p z z o N A was, in d e d a a d , eene Heldin i n het verkwisten.
Èenigé haarer Goedgunners wisten, naa d i t Voorval, te bewerken, dat zy e e n Benefit fpeelde; men zegt, dat zy toen 3 5 0
3>oaden Sterling ontving, e n terftond twee honderd van 'deeze.
Som c*p het averdaadigst verkwistte.
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et kin den Mensch niet altyd voor den wind gaan hier in
deze benedengewesten. ->
Voor- en tegenfpoed zyn
H
«Is aV-ebbe en vloed, die eikanderen beurtelings volgen.
—
Wanneer men zich' hier. op de Wereld een beltendig en waar
geluk voorftelt, dan bedriegt men zich geweldig.- Overal,
waar verandering plaats heeft, daar vind men nu eens geluk,
cti dan weer ongeluk. —
Dan 'er kunnen benauwde ert
kommervolle dagen plaats hebben. — Om die gemoedigd door
te ftaan, is het best zyn vertrouwen op God te vestigen,
Zichftandvastigte wapenen tegen vertvvyfelingen, en zich, vast
verzekerd te houden, dat Hy, in wiens hand de duisternis is,
ook over het licht gebied, dat Hy üit de grootfte duisternis
kan doen opdagen — dat ook de Algoede Vader zyne Schepzelen géenen zwaarderen last oplegt, dan dien zy dragen kunaen; en vooral, die op Hem vertrouwen
deze zal Hy
gewis onderfteuuen, en op zynen tyd uit hunne nooden zeker
yïdden.
Gy, die met Purper en Koninglykefieradenbekleed zyt - r die op Thronen zit, en U zelve waant verheven te zyn ver
boven uwe Natuurgenoten —r— wier hoofden pronken mee
ouden Kroonen - r — die U verbeeld den Scepter der magt ia
anden te hebben, —*- denkt niet dat gy op uwe Thronen
onbeweeglvk zit; — e e n enkel oogenblik is 'er noodig on*
U van uwen Koninglyken Zetel te doen aftuimelen in den afgrond van onherftelbaar verderf, —— een enkel oogenblik, en
gy word de veragting van allen, die U kort geleden nog aanbaden, en tot den Hemel verheften.
Wat baten U alle uwa
Ontwerpen, nog zo korten tyd met zo veel vertrouwen gefmeed
Ontwerpen, die gjf dagt, dat U niet konden mis.
fen —— Ontwerpen, welke gy dagt, dat uwen Throon zo
Vast vestigen zouden, dat aan denzelven geene beweging altoos
te maken ware? Wat hebt gy u jammerlyk misleid, niet uw
vertrouwen te vestigen op aardfche goederen , op welke geen
vertrouwen te vestigen is.
Wanneer men met een opmerkzaam oog den Mensch gadei
flaat, en van alle tyden der Stervelingen handel in aanmerking
neemt, dan zal men bevinden, dat zy altoos dezelfde zyn, en
dezelfde blyven zullen tot aan den afloop der eeuwen, \n de
meeste gevallen gaan de menfchen doorgaans zeer overdreven
te werk, en letten veelal niet op de gevolgen en uitkom*
ften, welke hunne handelwyzen hebben moeten; en dit is al
veel de reden, dat zy zich van agteren beklagen moeten over
hunne wyze van doen
dan zelden gebeurt het nolchtans,
<dat men. zich zeiven in 't ongelyk flelt, en de onge ukkige^
P 3
uit-
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uitkomst van zaken toefchryft aan den verkeerden aanleg, e«
dus aan zyn eigen fchuld; maar dit alles wil fchuiven op den
rag van anderen, en zich zeiven regtvaardigen. En waarlyk,
dusdanig is de geaardheid der menfchen geweest van alle tyden,
26lfs;van het begin der Wording aller dingen. Onze eerfte Voor*
o&dérs gingen overdreven te werk, en toen zy van agterea dei
gevolgen ontwaarden van hunne; verkeerde handelwyze , toe»
verontfchuldigde elk zich zelvèn; fchuivende.de een de fchuld
op de andere.
Van dien tyd af is het bedryif der menfchen altoos be'ftendig van dien zelfden aard geweest. Zeer weinigen gaan met die bedaardheid te werk, dat zy de beste ge*
volgen te hopen hebben van hunne handelingen. Drift vervoert
de méesten , en drift is jnist dat geen, 't welk de meeste*
fchade aanbrengt, eh de heilzaamfte bedryven in den grond be*
derven kan.
Hoe veel verfchil is 'er tusfchen den oprechten en den geveinsden. De laatfte wil altyd een anderen fchynen, dan hy i s .
daar de eerfte dat geen met de daad is, wat hy fchynt ——
dé laatfte verbreekt de gemeenzaamheid tusfchen zyn tong cnj
zyn hart
zyne woorden hebben geene overeenftemming
»et de gedagten van zyn hart, of hy moet zyn voordeel daar
mede gepaard zien gaan : dan meent hy 'er geen voordeel
jflede te zullen doen, dan verfchillen zyne woorden oneindig
van zyne meningen.
Maar de tong des oprechten is da
\frarè tolk van zyn hart —— bedrog noch huicheiary vinden huisvesting in hetzelve
valschheid en leugentaal
worden verre van bem verbannen, en zyn mond gaat nimmer
open dan alleen om waarheid te (preken, en der oprechtheid
buide te doen.
Hoe veel iaat de mensch zich vaak niet voorftaan, en vormt
fry zich zeiven de grootfte ontwerpen, welke nochtans dooide allergeringfte omftandigheden worden omver geworpen, ea
ten eenemaal verydeld.
„ De mensch rigt zynen weg,
dan de Heer beftuurt zynen gang." — Hoe veele voornemens ziet men niet dikwils zo fchielyk verhinderd als zy
fehiei? genomen zyn. —— Het vermogen der grootfte en magtigjfêe Vörften is aven zo bepaald, en nog aan grooter wisfelvalligheden blootgefteld, dan dat van den minften hunner onderdsnëa - — hoe vaak ziet men de magt van den grootften der
Monarchen in damp verdwynen, en veranderd van een' Vorst itt
éenetf ar-men bedelaar — de hoogde gebouwen loopen doorgaans het meest gevaar om va» den blixem getroffen te worden. —• Waar is de groote Man, die zich geheel kan veilig (teilen tegen alle wisfelvalligheden des levens ? of waar
is de groote Man , die de Natuur tot zyne hulp kan inroe*
pen, wanneer hy dezelve noodig heeft, of daar over kan gebieden naar zyn welgevallen? —— Waar is de groote Man,
die Heer is over dj Natuur? ——- Wie der Stervelingen kart
ee1
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tenen enkelen druppel waters van den Hemel op de aarde doea
nedervallen? Een enkele druppel waters
eene zaak, ia
ons oog, van zo weinig aanbelang —— dan nochtans van dat
gewigt, dat 'er votfirekt eene AJtnegt we gevorderd word, ora
dezelve uit te werf en ; want niemand heerscht over de Natuur,
dan de Heer der Natuur alleen.
De mensch is gewoon, van de hem voorkomende zaken
zeer onderfcheiden denkbeelden te vormen. —— Zommige agi
hy zyner aandagt of opmerking niet eens waardig —— houd det
Zelve voor gering, en van weinig of geen waarde .
an
dere houd hy in tegendeel vyeér voor groot, en van eene z o »
derlinge waarde. •
Dan hoe vaak bedriegt hy zich in zyne
keuze, met dingen te veragten, welke hem dikwils van veel
waarde zyn kunnen, ea andere hoog te fchatten, welke vaak
ten zynen verderve (trekken. — ,, Het Hart veragtte zyne m**
gere pooten , en prees zyne fchoone hoarnen. Dan, gejaagd
door de Jagthonden, en ih een digt bosch gedreven, beklaagde
liet wel ras zyne kwalyk gedane keuze; zag te laat, dat bet
veragt hadde het geen allen lof verdiende, en geprezen had
wat nu zynen ondergang veroorzaakte; want op 't open veld
voerden zyne pooten het buiten bereik der bonden; dan in het
bosch met de hoorns aan de digte takken blyvende hangen^
waren deze de oorzaak van zynen dood; toen beklaagde het,
maar te laat, dat geen geprezen te hebben, wat zyne verajsting had verdiend, en integendeel veragt, wat tot zyn behoud
had kunnen ftrekken." — Het geen ons gering voorkomt, heeft
by den oneindigen Sehepper dezelfde waaide als bet geen doos
ons voor zonderling groot en uitmuntend gehouden ward. —-»
Het vordert geeue mindere magt, een enkel flofje. voort te
brengen, dan een ganfehen berg te vormen, wiens kruin de
Wolken bereikt.
Even zo min als een Sterveling, een der
Hemellichten heeft kunnen voortbrengen, even zo ottvermo»gend is hy om eenen enkelen Zandkorl te vormen. •
Hoe!
zal men dan laag en met veragting nederzien op zommige
gefchapen wezens, om dat wy dwazen dezelve van geringe
waarde fchatten; daar 'er, tot de voortbrenging, der geringfiet#
dezelfde kragt gevorderd word als tot de allervoortrefFelykfte?
Welk eene uitzinnigheid!
Hoe belachlyk vertoont zich de verwaande Trotsaart.
Hy loopt en trippelt langs de ftraten , drajende het hoofd nu
ginds, dan herwaards, en ziet rondom zich heen, poogende
elks aandagt tot zich te trekken. Nu wend hy zich ginds,
dan weer herwaards;
geeft op elk aandagt, of men hem
wel waarneemt; gefchied dit niet zo als het behoort, en in 't
geheel niet naar zyn zin, dan is hy te onvrede, en mort in
zich zeiven; dan zyn ongenoegen durft hy niet opentlyk ver
toonen.
Overal, waar hy komt, is hy de verftandige
man —— en juist overal, waar hy verfchynt, houd men de
band
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band aan hem. Hy is de fpot van een ieder — - en hoe meel
men hem cot een voorwerp van befpotting gehouden heeft*
des te grooter vermaalt heeft hy gehad, en waant des te meer
met zyne bekwaamheden gefchitterd te hebben. —*—• 6 Gy
opgeblazen Trotsaart, gy. verheft u op ydelen waan en glory.
Alle uwe hoedanigheden zyn ingebeeld. Denk,, wanneer gy uw
eigen lof uittrompet, dat een ander u belacht; en wanneer
men van u met lof fpreekt, zyt wel verzekerd, dat meu 't
nérgens anders om doet, dan alleen om met u te ipotten.
•
Als gy u bet meest vermaakt hebt, dan hebben anderen ziclj
Voorzeker het meest met u vermaakt.
Hoe oplettend moet de mensch niet zyn omtrent zich zeiven,
omtrent alle zyne handelingen en bedryven. —
Hy behoor?
te letten , of hy met zynen handel zynen grooten Schepper
niet beledigt, met zich zo te gedragen, dat hy lynregt tegen
zyne beftemming aan handele — hy moet oplettend zyn om*
trent alle zyne bedryven, in zo ver als die in betrekking liaan
met die van andere menfchen, en zorgen dat hy dezen niet be*
nadeele, uit aanmerking van de fchade, welke het algemeen
daar door worde aangebragt
> hoe oplettend moet hy niet
zyn in alle zyne handelingen in opzigt tot zich zeiven , naar'
dien van het wel of kwalyk handelen al zyn heil en gelukt
afhangt; want al wie kwalyk handelt omtrent zyne verpligting
aan zynen grooten Maker ——- omtrent het geen hy verfchuïdigd is aan zynen Evenmensen, en het geen hy betragteu moet
omtrent zich zeiven, kan onmogelyk gelukkig zyn, om dat 'er
een allernauwst verband is tusfchen pligtsbetragting en geluk
••
tusfchen deugdzaam te leven en eeuwig gelukkig te zyn.
De weldadigheid is eene zeer uitfehitterende deugd, bemin,
nelyk in het oog van God, beminnelyk in Y oog van alle brave menfchen—— de ware en egte band welke de Maatfchappy
'czamen bind
zy is de vastigheid waar op een Staat rust—>
hetfterkflebolwerk van vertrouwen, waar op men het veiligst
zich verlaten kan in tyden van benauwdheid; want een Land,
waarin weldadigheid eene der hoofddeugden is, woid vast es
onwankelbaar gerekend.
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TOO? FRAAYE LETTEREN, XOXSTEN EN WEETEN»
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SCHAPPEN, BETREKKELYK.
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PROEVE
OVER D£>UITWERKZEI-S DER WEELDE OP DER tyEJfc
SC HEN ZEDEN, VERSTANDSVERMOGENS EN '~
GEBRUIKEN.

(Overgenomen uit WÏLLIA&I
Ten Vervolge

U

FALCONER-'S

Remarks.)

van de Proeve, hier boven-, bl. £ 7 3 , enz.

it het geen w y , iri! onze voorgaande Proeve,
hebben; wegens de Uitwerkzels

gezegd

der Weelde op'Ï Men-

fchen .Aart en Gefteltenisfe, kan de Invïued tier .Weelde
op hun Zedelyk Charaéter zeer gereedlyk' worden' opgemaakt. Wreedheid, Trotsheid, Mangel a a i } Vaderlands*
liefde, Traagheid, Lafhartigheid, zyn alle z o w$rZcdelyke
Gebreken, als byzonddrheaen van Aart en,;peftëltenisfe.
Dan deeze maaken de geheele lyst niet uit van de Ondeugden, uit den fchoot der vrugtbaare Moeder Weelde
vöortgebragt.'
'
Verkwisting is-eene"andere öndeögd,.,«llernaauwst ,mejt
Weelde Verbonden; en deeze baart even natuurlyk de te,.
genovergeiMde Q*), doch 'er geenzins rriede' onbeflaaobaarë, Driften* Gierigheid en Roofzugt. D e wonder
^hppne'befcbryving dèf Rorhèihfchb Weelde, en het daar
uiï voig.eh d" y e r d e r T , ' % s dqor SALLUSTIÜS'riaagelaateh,
Jëvert ,?oquf jpdrie treffeildê , lS"trtildér'y .yap' dé z4töienpatóng
;

1

1

v

ftc iiverfa4nter fe mala luxuria ,
ftque^fi^tXtii^.v^xnpanL
SALLP^T. Beïï. Catilin.
., AUREUIJS' yiQrott' fcfinrft..',vwi
TELLius.
tsie menie trudelh• avarusquecüm 'pröfifone f0,
JSpitome.-.Cap. y i l l .
•<•'.>
,

i

1

;
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OVER DE UITWERKZÉLS

DER

WEELDE

waarfchyslykheid, het Zedebederf diens Volks af uit
fiie' zelfde b f o n , waaraan wy het Zedebederf van Engeiand^&eéls mogen toefchryven. De Legers, door dat
Vork na Afia gezonden, werden door S Y L L A , derzelver
Aanvoerder, geleerd,"de Voorwerpen der Weelde met bewondering te aanfchouwen.
Daar was het, dat de Romein allereerst de eenvoudigheid zyns Chara&ers verl o o r , en fmaak kreeg in Beeldwerk, Schilderyen,
Vaazen, enz. Hierop volgde welhaast de begeerte, om
deeze Voorwerpen hunner gaande gemaakte bewondering
magtig" te worden, 't geen hun aanzette tot plundering
van beampte en onbeampte Perfoonen, tot vheilig^chennis, en ontheiliging der Goden (_*). Alle Ondeugden,
die de menschlyke natuur konden ontluisteren, vloeiden
voort uit deeze breidellooze botvieringen, en onder deeze een groot aantal, van welke w y , als nog, gelukkig
onkundig zyn.
Weelde heeft desgelyks byzondere Uitwerkzéls op de
Zeden en 't Gedrag. Behalven dat dezelve de" Zeden
over 't algemeen losbandiger en verdorvener doet worden^ maakt zy die veranderlyker en onbeftendiger. ; P u mvè heeft opgemerkt, dat Weelde uit eigen aart tot
Vetfcheidenheid neigrj ( f ) : Eene waarneeming; door de
ondérvmdHïè alter eeuwen geftaafd.
X E R X E S .loofde
«ene Belooning'uit aan den Ontdekker van eenig nieuw
Ver(*) Ibi primum infuevit exercitus populi Rowani amare, potart .'• figna, tabulas pi&as, vafa caiata mirari ; ea privatim
ae publtce rapere ; delubra fpoliare facra, profanaque omnia
pólhtere. —— Rapere , confumere, fita parvi pendere, atiena
cupere; pudorem,, pudicitiam., divina atque humana prömtjiua»
tiihil pehfi, neque moderati habere. SALLUST. Bell. Catil, —'•—*
Hier: mede, ftemtPUNiüs overeen, Kadem Afia donate multo
etiam grayius afflix.it mores,, intftiUorq.de yi&oria kizreditas Au
talo rege[m>rtuo fuit. Tune etiam'h<s<i'^endï Romèïn,auitrorii\us fegiis verecundia exëmta eft, urbh"anno fextefitefimv vi'
cefimo fecundo'% mediis quinqüaginta feptem annis rudita civitate
-amare etiam, non folum admiruri, opulentiam exfernagt; im'^nfo &''' AiMicéj' viüoria memento ad impellendos mores,'. fu»
&\$asfificihterval}o,
jfnno ürbis fexcentefim» o&avo porta»
Jigna & tabulas pittas iniexit, ne quid deesfet. J}ist."Nat L .
iV
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Multis hoe modi;, ut catera omnia, luxuria variav'ïi.' PiiHist. Nat. Ii. XXXIII. Cap. i.
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•Vermaak (*)•> en het Leeven V A O E L A G A B A L U S werd.ge*
fleeten in naiaagingen van dfinzekxjen aart ( i > De hV
dendaagfche Ervaarenis is nier mede geheel eenftemmig;
naardemaal de jugt, tot Nkuwigbeid, in de tegènwfoor*
dige. Ecuwe, ffiet "alleen T S • cigp?gedrongen tot onze Zeden en Gedrag, maar ook tot 'onze Letteroefeningen en
Letterkundigen fmaak,in zo verre, dat Nieuwigheid voer
geen, gering gedeelte de maatftok is der verdienften van
allerlei foort.
Een ander tyitwerkzel der Weelde op de Zeden beftaat in grootendeels de onderfcheidende en eigéné VCharactertrekken der Sexen om te keeren. D e Mannen neemen Zeden aan, alteen aan de Vrouwen voegende,; en de;
Vrouwen, in tegendeel, zoeken de bedryven en de klee<ling der Mannen.na te bootzen.
COLUMELLA fchryftvan de Wellustelingen zyns tyds,
dat zy voor eene gewoonte hadden zich als Vrouwen,ïe
vertoonea ^ | ) . SALLUSTIUS verfchaft ons eene opmerking van denzelfden aart ( § ) . T A C I T U S , de'Weelde ep
Geilheid van N E R O befchryvende, laat zich, op dit ffiuk,
naa het vermelden van veelvuldige overdaad, dus hooren: „ H y , N E R O , zelf met geoorlofde en ongeoorlofde
„ onkuischheden bezoedeld, hadt gcenerlei lasterftuk ag, i tergelaaten, om het fnooder te maaken, ten ware h y ,
„ n a a de ftaatie van een plechtig ^huwelyk', de Bruid
vuilen hoop, die
geworden was met eenen
„ P Y T H A G O R A S gebeeten was. M t ó zette den Veldhoere
„ d e n vlamverwigen ïluier op. ' M e n .zag 'er Wiche„ l a a r s , Bruidfchat, Teelbed en Bruiloftstoortzen ,
„ en aanfehouwde 'er openlyk gl 't geene
k welk
„ z e l f s in de Vrouwen de nagt bedekt ( * * ) ; " •
7

ELA( * ) XERXES opum rtgiarum oftentatione eximia eo usque luxuria gau debat, ut ediSlo pramium ei propeneret, qui novum
voluptatis genus reperisjfet* VALER. MAXIMI , Lib, I X . Cap. ».
A T H E N A I , p.

(f)JYec

544;

erat illi ulla vita tiifi exquirere novas voluptates.
L A M P R I D I I , Vita ELAGAB.
(|) Miramur geftus effaminatorum quod a natura fexum v j .
rum denegatum muliebri tnotu mentiantur, decipianique oculos
fpeSantium. COLUMELL. Lib. I.
(§) Viri pati muliebria. Bell. Catilin.
(**) Ipfe per licita atque illitita fieda/us, , nihil fiagitii re*
liquerat, quo corrupter ageret. nifi pauses pott dies, tint a*
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drukte, in dit fchandvolle' fpoór, gélyk'veelal anders, ook de voetftappen van N E R O , en liet zich
twee keeren als eene Vrouw in den egt verbinden; eerst
aan A U R E L Ï U S Z O T I C U S , esÊggynp; ö m c i é i è n , en naderhand aan H I E R O C L E S , een Slaaf
De Vrouwen waren
wederkeerig even zeer genegen om het Character en het
Gedrag der Mannen te vertoonen.
Gelyk de eerften tot
verwyidheid ontaartten, namen zy toe in tloutheid en onzedigheid ( t ) '
SALLUSTIUS verhaalt ons, dat verfcheide Vrouwen ia
de Catilinifche Zamenzweering deel hadden; door wier
byftand C A T I L I N A verwagtte de Slaaven in zyn belang te
k r y g e n , d e Stad in brand te fteeken, en of de Mannen
te beweegen om in zyne maatregelen te treeden, of hun
van kant te helpen. Under deeze Vrouwen bevondt zich
SEMPRONiA, eene Vrouw, d i e , hoewel bedeeld met alles
wat Vrouwlyke fchoonheid en bevalligheid, ih lichaam en
ziel, mag heeten, nogthans daaden bedreeven hadt, die manoen ftoutheid vereischten. Verraad,Meineed,Moord,vindt
men op de Iyst haarer gruwelftukken: en boven dit alles
wis haare Minnedrift zo verregaande. oiimaatig\, dat zy
zich meermaalen tot de Mannen vervoegde,'dan de .Mannen tot haar.
Dit Character, door S A L L U S T I U S met
zo ltoute trekken gekenfchetst (1),
is -blykbaar een
ELAGABALÜS

1

:

:

co-

Ulo antaminatorum grage, cut nomen Pythagom fult, in modunt
folennium conjugiorum denupfufet : inditum imperatori flam»
tneum. Fifi aufpices, dos,' & genialis torus & faces nuptiales,
eunSa denique fpiSata, qua etiam in fcemina nox operit. TACIT.
Annal. Lib. XV. C. 3 7 . . - — — £o progresfus eft, ut neque fua,
xeque aliorum pudicitia parcens, ad extremam amitlus nubentium virginum fpecie, palam fenatu , dote data , cunclis fefta
more telebrantibus in manum convemret leSo ex omnibus prodigious* AURELÏUS VICTOR de Cefaribus, C. 5 .
Dorypkero,
liberto cuj etiam ficut ipji fporus, ita ipfi denupfit voces quoque.
& ejulatus vim patientiam viriginum imitatus. SUETON. Lib,.
VI. C. ao.
Vita ELAOABALI. DIONIS CASSII, L. LXXIX,.
(f) Viri pati mulkbria; muiieres pudicitiam ,»» propatula
habere. SALLUST. Bell. Catilin.
(X) Ea tempeftate plurimos tujusque generis adfcivisfe fibi di.citur, mulieres etiam aliquot, quae primo ingentes fumptus ftupre
corporis toleraverant; post, ubi atas, tantummodo quaftui neJttte luxurix medvm fecerat. as alicnum grande tpnflaverant. Per

(*) LaMPRD
i ,it

x

eos
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Cppy van de Gefteltenis en Zeden veeier Vrouwen van
dien tyd.
De natuurlyke ftrekking der Weelde om deeze beiderleie Uitwerkzels op de Sexe. te wege te brerjgen, is meesterlyk aaiigewcezen door Dr. B R O W N , in zyn Bfiimate of
the Mannén and -P-rinciplts of the Times, Het, is" zeer
te duchten, dat de tegenwoordige Eeuw eeflé nög ilrengfcr beftraffing zou re,gtvaardigen, dan w y , niet veele
jaaren geleden, door dien fchrandereri en oordêélkirndigen Hekelfchryver hoorden geeven. Vast gaat het, dat
de Zeden* de Kleeding., de Taal* de Üitfpannjngen., en
geheel het Gedrag, der'Vrouwen, zïnts het fchryven van
het evengernelde W e r k , veel nader gekomen zyrj aart
alles;, wat, in. dq gerneide opzigten, doorgaans gerekend
wordt den. Mannen byzonder eigen te zyn. Ö? deeze
Zede- eh Gedragsverandering ftrekke om de fchoone
Sexe meer Voorwerpen te maaken van bewondering, hoogagting en liefde,, dan, eene tegenpvergeljelde harjdelwy
z e , zal de Ondervinding die Sexp best leeren..,
Laaten wy nu bezien* dad'de,Weelde* in'dëföelver gevolgen, niet min nadeelig i s v o o i de Verflahdlyke 'Vermogens dan voor de Zedelyke Hoedanigheden^
Die zelfzoekende Onaaridoenlykheid, welke zo nattrtlflyk gegaard.gaat met Weelde,', is hoogst ttrydig met
kragt van Ziel en verhevenheid\ van Gevoelens,
Hy*
die genegen is zyne eigene Driften onbedwongen cp te
volgen,» wordt eigenaartig werkloos, met zich zeiven ingenomen» ongefchikt om zich te. onderfcheidetii,doot tets
'

' .

dat

ets Caiiitna- credebat posfè fèrvitïa urbana follidtare^. arSint tncendere, viros earum , vel adjungere fibi, vel interficére. Sed itf
his erat Sempronia , qji$ multa fepe virilis audaria., faCinórs
tomntiferat. Hcec muiier genere-afqui' firnid, prceterea viro- at'
qpe liberis, fafis fortunata fuif: Uteris Crack atque Latiniï
dofta: pfatterë,, fait'are ekgantias, quam mcesfe efl~ probte-.mul'ia alia qtue tnjtratnetiia' luxurïafuhf; fed'ei cariora femper
omnia quant decus aique pudicitUt fuitv Ptcufii* an. fama-mi*
MUS pareertf haud facile difcernerès' j. tubidine ftc accen/a ut [&•
pius peieret • viros, qmm- petsretur, fed ea-.ftepe ante hatsfiem
frodiderat, creditum abjuraverat, cujus confcia fuerat, laxurid
atque inopia prteceps abierai. Verum ingeniunt ejus haud abfurdum; posfe verfiis facere* jocum movere, fermone ufj, veP
modeJÏBL, vei mtdli vel procaci. Prorfus muitte faietiis,* mttltmq*$
lepos merat* SALLUST. Bell.» Qatilin.
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dat arbeid of aandagt vordert \ of inagmeeming van d e
gevoelens en begrippen van anderen. In de daad , deverbetering der Verftandsvermogens is een voorwerp, by
lieden van dien ftempel weinig geteld, en gèvolglyk onwaarfchynlyk gezogt by hun, wier natuurlyke .'Talenten best gefchikt waren om aan dien kant uit te fchitteren.
De'onftandvastigheid, desgelyks, en dtf zugt voor verfcheidenheid,.eigen aan Wellustelingen, is zeer ftrydig met
de aankweeking der Verftandsvermogens; belettende eene
doorflaande aandagt te befteeden öp eenig onderwerp en
het maaken van die vorderingen, waar toe men anderzins
zou in ftaat zyn. Deeze geftèltenis, welke ook de overhand' heeft in heete Landftreeken, is waarfchynlyk eene
der oorzaaken van de geringe vorderingen by hun in de
Weetenfchappen.
Voorts is de Weelde niet alleen aangekant tegen de
verbetering der Verftandsvermogens en des Vernufts, in
de vexder afgelegene gevolgen, maar tevens in de meer
©nmiddëlyke Uitwerkzelen. Die foort van Weelde, welke beftaat in den fmaak door Iekkernyen te ftreelen ,
brengt hieraan zeer veel toe. Sterk aangezette fpyzen,
en'dierlyk voedzel, doen zeer veel om de zenuwen ïteeds.
werkzaam en in een geprikkelden ftaat te houden, die,
door het gevoel m eene groote maate te verftompen, de
fynere aandoeningen verdooven. Dé bekende Uitwerkzéls
van V ruim gebruik des dierlyken voedzels, *t welk de
grond is Van inwiffigiftg der fraaakftreelende Weelde,
Worden vermeerderd door geftaage inwilliging (*).
In d
R-omeinfchen Staat worden de fchadelyke gevolgen der Weelde op Smaak ën Geleerdheid ons als met
den vinger aangeweezen. Toeft dat Volk vordering maakte in yerfyning en Zedebederf, namen Weetenfchap ert
Smaak af.
In jftëdë van dié fraaije eenvoudigheid der
vroegere tydperken , zag men eene zugt tot kwistig ea
fchitterend cieraad ingevoerd , zo ten aanziene van hunhe
Gebouwen als van hunne Schryfwyze. Dit fchynt eerst
plaats gegreepen te hebban in het laatst gemelde vak.
D e Zamenfpraaken over de Redenkunst, aan T A C I T U S
toee n

( * ) ATHENJRUS heeft de ffegte Uitwerkzéls van eene weelderige leevenswyze op de Ziel én 'e Verftand, in alle de hier
gemelde opzigten, opgemerkt, p. 157.
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toegefchreeven, vermelckn, dat de ilyl eens Redenaars,
toen in hoogaj T g , uitgezogt, kort, opgefchikt, en ffiet
nieuwighedcii
w u l d , moest weezen. Bewys en R e deneenng agttt men weinig, en dit niet zonder oorzaak;
naardemaai "dezelfde Schryver ons verhaalt, dat de Regtszaaken beflist wierden volgens de grillige bepaaling der
Magt, zonder op Regt of W e t te letten (*)• CICERO
zelve keurde men te onbefchaafd, verveelend en langdraadig ; cieraad en polysting ontbreekende, om hem
cefchikt te doen zyn voor den toen heerfchendeii
imaak ( f ) .
Eene foortgelyke geneigdheid heerschte ten opzigte der
Gefchiedkundige Werken en Dichtftukken. De klemmende , beknopte en fraaije, fchoon eenvoudige, wyze van uitdrukken , zo zeer uitfteekende in S A L L U S T I U S , C / E S A R
en T A C I T U S , verzaakte men voor den gemaakten en overvloeicnden ftyl Van A M M I A N U S M A R C E L L I N U S , die, in de
meeste andere opzigten, egter wel gefchikt was voor een
Gefchiedfchryver. •
De Dichterlyke Verdienfte van
cLAuniANus werd zeer verdonkerd door zyne gemaaktheid, en geneigdheid om te fchitteren en te treffen.
Met deeze Smaakveranderiög ging ook die in de. Bouwkunde gepaard. De Zamengeitelde Bouworde kwam, óm
dien
(*) Navis & exquifitis eUquentia itintrihus tpus tft, per qum
water fajtidium aurium effugiat, utique apud ees judices, qui
vi aut poteflate, non jure & iegibus cognofcunt, • & nee accipiunt tempora, fed conftituunt, nee exfpeêlandum habent orato.
rem dum illi libeat de ipfo negotio dicere, fed ftépe ultro admonent, atque. alio transgredientem revtcant & festinare fe teJlantur. TAC. de Orator. Cap. ip.
Pracurrit koe tempore judex dicentem , & nifi aut eurfu ar'
gumentorum , aut colore fententiarum, aut nitore 6? cultu de>
fcriptionum invitatus & corruptus eft, averfatur dicentem.
Exigitur enim jam ab oratore etiam poeticuS decor, non Attii
out Pacuvii veteriw inquinatus , fed ex Heratii & Virgilii &
Lücani facrarin prolatus. Horum igitur auribus & judiciis obtemperans, noftrorum eratorum atas pulchrior & ornatior exftitit. Ibid. Cap. 2 0 .
(t) Lentus eft in principiis, hngus in narrationt'bus, ettofus
circa excesfus, tarde commovetur , rara incalefeit, pauci fenfus
optime & cum quodam lumine terminantur, nihil excerpere, nihil
teferre posfis cF velut in rudi ledificio, firmus fane paries & duraturm, fed non fiitis expolitus & fplendidus. Ibidem, Cap. 22.,
t
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diea tyd, in gebruik, waarin de .evenredigheden en cieraa:den van de andere Ordes zamengevoegd werden, om zo
veel verfcheidenheids en cieraads, als mogelyk was, byèen te brengen.
Mén zal misfchien vraagen, hoe het bykwame,. dat
zo veele uitmuntende Schryvers, als T A C I T Ü S , S E N E C A ,
LUCANUs, en meer anderen, te voorfchyn traden, naa
het bederf van de Romeinfche Zeden, en den val der
Vryheid. Doch hier itaat aan te merken, dat, fchoon
het Gros des Volks in Weelde en Ondeugd .gedompeld
lage, de Opvoeding van \eenigzins aanzienlyke Perlbonen, nog een geruimen t y d , op denzelfden voet bleef als
in de dagen der Vryheid.
T H R A S E A en H E L V I D I U S ,
T A C I T Ü S en P L I N I Ü S , werden opgevoed als eertyds C A T O
èn C I C E R O . Deeze omitandigheid bragt veel toe om den
fmaak op té houden , zo wel als de gedaante van den
Staat, naa dat de meeste Leden in het diepst verval van
Veritand en Zeden gèftort waren.
De fmaak des FranfchénVoY&s, ten tyde van L O D E W Y K
D E N X I V , in welked de Weelde ten hoogften top geklommen' "was, zweemde zeer naar die der Romeinen , ih het
befchreevene Tydperk; fchitterende, met klatergoud vércierd, en fteeds veranderende.
Dezelfde beüzelagtige fmaak, Wélken de Weelde in Letterkunde invoerde, befpeurt men ook in de Kunften.
Nuttige Ontdekkin:
den verwaarloosd; doch weinig
beduidende gemaklykheden zeer vermenigvuldigd. Men
vindt Werktiiigeri uitorri tot oogmerken van Weelde of
Gerhak te; dienen, zelfs teri öpzigte vaii de gemeenile leevensbedryyen.
Deeze zyn . thans in Engeland zodanig, vermenigvuldigd, dat zy eeriheerlyk voorwerp zouden oplèvërèh om belacht te worden, waren zy niet
teffens merktekens van eeri aangroei der Weelde, die
ernst wekt. Men zou zich, ïn den eerften opflage, ligt
verbeelden, dat de bewondering deezer kleinigheden niet
meer was dan. de aanduiding van een kinderagtig en .beuzelend vernuft; doch ik hel over om te denken, dat dc
aanmoediging, aan zulke dwaasheden verleend, flegter gevolgen «aa zich fleept. Het ftrekt niet- alleen om den
tyd en de vinding der Vernuftelingen te verkwisten, maar is
op zichzelve eenè groote aanmoediging tot Zedebedèrf,
door ftofre eh .voedzel aan de Weelde te VerfchafFen.
SALLUSTIÜS merkt, met veel oordeels, op, dat de ziel;
h'ezig in flëgte kantten, gereed is tot het óntvarigeh van
Ortï
(
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ondeugden
en P O P E heeft, te regt, zulke nutlooze
en beuzelagtige uitvindingen geteld onder d i e , welke
het haare bydraagen om Zeden en Smaak te bederven ( f ) .
Dat w y , teil befluitevan deeze Proeve, nog körtlyk nagaan, welke) Uitwerkingen
en Gewoonten.

tie Weelde heeft 'op de

Wetten

Weelde , daar dezelve de aandoenlykheid der Driften'
opwakkert, brengt, myns bedunkens, het haare toe om
de Wetten ftreng, en de Straffen ongëëvenrsdigd aan dé
misdaad, te; maaken. Dus ftelde de Wet van E Ü B U L U S ,
te Athene, de Doodftraffe op elk, die in 't midden bragt,
het geld, tot ondêrftand der Schouwburgen beftemd,
tot 's Lands dienst te gebruiken (Jf)i Het is Ook waarfchynlyk, dat veele van de wreede ftrafoefenirtgen en pynigingen, by de Burgerlyke Wet in zwang, deels door
Weelde werden ingeboezemd; dewyl zy meest opgefteld
zyn In de laatere tydperken, uit welke het Wetboek van
l u s T i N i A N U s gröótendeels is zamengefteld.
'Mogelyk
heeft ook de Weelde haar aandeel gehad in de Wetten
van Engeland geftrenger te maaken. Eenige derzelven,
tegen welke de meeste tegenwerpingen, wat de geftrengheid betreft, te maaken zyn, hebben met die oorzaak iets
gemeens. Zo is het een hoofdmisdaad, de Vrugtboomen in
een Tuin te Verwoesten, of zelf een Kersfenboom in een
Boomgaard te bederven; of den mond van een Vischvyver tè
breeken,waar door een Vischi Van hoe gering eene waarde
ook, kan ontkomen. Hier toe Zou men mogen brengen
verfcheide van de thans ftand hebbende Wetten op de
Jagt, die zwaare ftraften dreigeh op daaden, die, in veeNatuurlyk
en dit alleen, om, door eene bepaaling door Dwinglandy
uitgedagt, hef woeste Jagtvermaak van eenige weinigen te
begunftigen.
De vermeerdering van Weelde doét dok de Wetten veelVuldiger worden, en het Wetboek tot èene verbaazende
dikte Zwellen. Het was een fcherp antwoord vart deh
Spartaan,
op de vraag, waarom L Y C U R G T J S ZO weinig
Wet'(*) Animus imbutus malis artibus baud facile Libidinibus carebat. SALLUST. Bell. Catil.
(t) Eêfay ön Man. Ep. II. 1. 4 3 . &c.
(\) la FLUT. QuElt'. Baton. p. i o j n
Q 5
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Wetten voor de Lacedemoniers maakte? „ Om dat, voor
„ Lieden die weinig ipreeken, weinig Wétten genoeg
, , z y n ! " Het past;wonder wel op ons tegenwoordig on
derwerp.
Waar de Menfchen gemaatigd zyn in hunne
Begeerten, heeft men aan een klein aantal Wetten ge
noeg ; doch waar de ecrstgemelde veelvuldig zyn én bovenmaatig, moeten de laatstgenoemde veel in getal z y n ,
om tot befchützels te dienen tegen alle de indringingen van
Ondeugd en Zedebederf, en de Maatfchappy in draaglyke orde te houden (*).
De Romeittfche Wetten
leveren een fchoon voorbeeld ter ophelderinge van het
hier gefielde. De oorfpronglyke Wetten, in, dien'Staat,
of ten minften de eerile geregelde zamenvoeging derzelv e n , waren zo weinig, dat men ze bevatte in Twaalf
Tafelen, en zo kort, dat de Kinderen gewoon waren de
zelve van buiten te leeren ( f ) . Maar die van laater tyd
groeiden dermaate aan, dat ze 2000 Boekdeelen vulden;
een Wettenhoop, naauwlyks doorleesbaar in 's Menfchen
leeftyd. Deeze, ' t i s waar, werden verkort, en gefchikt
in Codexen en Digesten; doch de Verklaaringen, daar op.
gemaakt, deeden de Boekdeelen weinig min talryk wor
den.
De kwaade fmaak in 't fchryven, desgélyks door de
Weelde ingevoerd, heeft eene flegte Uitwerking op de
Wetten. De Heer D E M O N T E S Q U I E U merkt o p , dat de
Styl der Wette» van het Neder-Ryk zwellend, bloemryfc en flikkerend, is. De Beftuiten der Vorften ge
keken naar de Opirellen der Redenkunftenaaren G ) . En
het is zeer gepast opgemerkt, dat die Styl eene oorzaak
is van derzelver geitreripheid. Diehterlyke . vevóorlovingen in het opftel der Wetten leiden tot bloedige; gevol
gen ( § ) .
Desgélyks is de Weelde, door de onftandvastigheid en
grilligheid, welke dezelve invoert, gefchikt om de W e t 
ten verandeflyk, beuzelagtig en bclachlyk, te maaken.
De Wetten te Jthene veranderden geftadig ; dit was ook
het geval der Wetten te Rome, bovenal in de laatfte tyden,
(*") Het is eene aanmerking van PCATO , door STRABO aange
haald, dat, waar veele Wetten zyn, het Volk twist- en gefchilgraag is, en bedorven in Zeden.
(f) Ut Carmen necesfarium. CICER. de Leg. Lib* IL
(i) Spirit, of Laws. L. XXtX. Ch. 16.
{§) Principles of Penal Law.
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den, toen ze allen van de ligtzinnigheid der Vorften afhittgen, - — Eenige van de onaerymdfte Wetten fchynen in een meer ontniddelyk verband met dé Weelde t e
ftaa», ATHENJEUS vermeldt ons * dat de Wetten van
perfie, op Doodiriaffe,. een ieder,/ uitgenomen den Kcèiag
en diens oudften Zoon, verboden, het Water uit zekere»
Stroom te drinken. De Sybariten hadden eene W e t , volgens welke h y , die een nieuwe lekkere fchotel uitdagt,
het voorregt bezat, om dien een jaar agtereen op tafel t e
mogen hebben (*}. Dit zelfde Volk verbande, door eene?
W e t , alle gerugtmaakende handwerken, en zelfs de Kaarten, d i e , door bun kraaijen, hun in den rustigen en zagten flaap ftoorden ( f ) .
Op de Gewoonten heeft de Weelde eenen bivkhaaren
invloed. De ongemaklykheid erf onvoldaanheid., eigen
aan heden van deezen ftëmpel, boezeinen hun eene beeerte in tot verandering, in de hoope, dat de Verfcheienheid hun eenig nieuw genoegen zal verfchaffen. Gewoonten kunnen, overzulks, onder de zodanigen geen
ftreek of ftand houden. De fchielyk opeenvolgende Modeverandering, door alle Eeuwen heen opgemerkt by weelderige Volken, en die op zichzelve eene looit van Weelde
i s , levert 'er een bïyk van op. Deeze onbeftendigheid
ontdekt m e n , nogthans, meest onder gemaatigde Lugtftreeken, waar dë inwilliging der Driften met zekere maate
Van werkzaamheid gepaard gaat; naardemaal, in b y uitftek heete Landen i de werkloosheid in Zulk eene maate
heerscht, dat Set veranderen van Zeden, Gebruikefi ctt
Modes, 'er zeer zeldzaam is.
Eene Gewoonte, welke men vry algemeen dpgemerkc
heeft als een Voortbrengzel der Weelde, is het laat iit
den Nagt opblyven, en den Dag voor den Rusttyd
te neemen. A T H E N ^ Ü S gewaagt van zommige in Weelde
Vergevorderde Grieken, ene pochten dat zy nooit de Zot?
hadden zien opkomen of ondergaan; dewyl de nagt allee»
de tyd was wanneer zy niet fiièpen ( j ) . J ^
dit
was het geval te Rome, waar men dezelfde ydele fnorkery uit den mond der Wellustelingen hoorde, toen de
Republiek op ejen einde liep (§). — — FESTÜS tekent
më-

t

u

( * ) ATHEN&I, p.

s t

e v e n

12,1.

( f ) Ibid. p. 118.
( J ) Ibid, p. 2 7 3 .
(§) At nomet ipfos ducimm ftrtunatos-, auod nee oriënteer
ftiem videmus, nee occideutem. COLUMELL, de Re Rustic. Lib. I .
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mede "aan, dat, met dén aanwas der Weelde* da Eetenstyden laater kwamen; dat de oude tyd van Avondmaa*
len in 't Middagmaalen hefteed wierd (*). Eene byzon^
derheid, thans bewaarheid in Engeland, en geen gering
bewys van het toeneemen der Weelde en des Zedebederfs*
.
Can'a apud antiquos dicebatur quod nunc est frandium.
F e s t i , Lib. I I I . Scenas Sabini ctenas vocabant, qua autetn nunc
prandia funt. Lib. X V I L
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e lichamen der Kinderen, fchoon uitermaten teder
worden minder door de koude aangedaan dan immer
in eenigen verderen levenstyd. t)it is waarfchynlyk toe
te fchryven aan de pngemeene fchielyke klopping van hart
en flagaderén, welke in alle kleine Dieren plaats heeft.
D e pols van een Kind is veel rasfer dan van e e n Jon
geling, én die van e e n Paard of Os is veel trager dka
die van een M a n ; ook is de klopping van het hart der
kleine Dieren, gelyk de Vogeltjes, zoo fchielyk,. dat hen.
niet mooglyk is de flagen te tellen.
Het leven der Kinderen i s , gedurende de drie of vier
e e r f t e jaren, uitermaten zorglyk; doch ria dien tyd word
het allengskens zekerer.. u i t S I M P S O N ' S tafelen van de
fterflykheid in verfchillende jaren, blykt h e t , dat van,
een zeker getal Kinderen, dat gelyktydig geboren is ,
meer dan een vierde gedeelte fterft in het- eerfte jaar,
meer dan twee derde in de twee jaren, e n g t e n minfte de
helft voor hét einde varr het derde jaar. De Heer S I M P S O N maakte die berekening op de Kinderen, die in L o n 
den geboren werden; doch de fterflykheid der Kinderen
is niet overal even zoo groot. De Heer D U P R É D E S T .
M A U R . heeft,
door een groot aantal waarriemirigen irt
Franke
1
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Frankryk, bewezen, dat de helft van de Kinderen, die
gelyktydig geboren worden, niet fterft voor. hun ieveude
of agtfte jaar!
;
T e treden An de behandeling van de ziekten der Kinder
r e n , en in een omftandig onderzoek van de. oorzaken der
groote flerflykheid-van hét merochdom. in deszelfs vroege
jeugd, behodtt'tot myn plan'niet, In 't algemeen worden deze, oorzaken toegeschreven aan onnatuurlyke gewoonten in dei-behandeling der JSinderen, ingevoerd.doot
feygeloovigheid, onweteqdheid en valfche denkbeelden^
oötftaande uit waamvysheid, vooroordeel enivooronderftellende l e e r w y z e n t e r w y l de huishouding en de overeenkomst van de Natuur, in het gedrag en den toeftand van
«ïindere Dieren, genoegzaam geheel en al yerwaarloosd
word. Alle Dieren, het menschlyk geflacht alleen uitezonderd, brengen hunne Jongen op zonder vreemde
ülp; doch een ongelooflyk aantal van Kinderen, zoo
wel als Moeders, .worden daaglyks verminkt, verzwakt
en bedorven, door de onkunde en onnatuurlyke behandeling van Vroedwyven en Vroedmeesters. Naauwlyks is
3een Kind ter wereld gekomen of het word opgepropt met
geneesmiddelen (, daar ondertuslchen de melk van de Moeder höt natuurlykfte medicyn is om de ingewanden dei
-Kinderen te zuiveren, fchoon de. Vroedwyven zich dwaaslyk verbeelden, dat droogerycn: daar toe gefchikter middelenkyn. Allé andere Dieren zogen hun eigen kroost,
maar w y daartegen laten dit teder en aandoenlyk werk
veelal over aan vreemde Vrouwlieden, werker gcftei, levenswys en inrierlyke neigingen, dikwilsvolftrekt ftrydig
zyn met die der. naastbeftaanden. Pas na dé geboorte,
geeft men de Kinderen, in plaats van 's Moeders melk,
reeds wynwéi, watergruël, en andere onnatuurlykevoed-fels; niettemin is juist, op dat tydftip van hun beftaan,,
'weinig voedfei en veel flaap hoognoodig ter verfterking"
van hunne gezondheid en bevordering van hunne rust. en
weltevredenheid; want de Kinderen flapen gemeenlyk,
•als zy niet door de noodzaaklykfte behandelingen, gekweld
•worden, verfcheiden weeken agter een na hunne geboorte.
Jonge Dieren zyn natuurlyk geneigd om in de open lugt
-te wezen; maar onze Kinderen, vooral in de.groote Steden, worden- altoos in warme kamers opgefloten gëhouiden, het welk hun lichaam uitmergelt en hun verftand
«verzwakt. De groote vlugheid, fterkte en fchoone evente-
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öaöigheM^-vaii a5e igeftalte der Wilden zyn jgsvolgen w9
hunne harde opvoeding, of van het leven in de open lugt,
en van het onbedwongen gebruik van alle hunne .ledema
ten Man."het ocfgenblik af d&t z y ' t e r wereldikomen.
In jonge Dieren, zoo wel als in Kinderen., Heeft, KB»
de geboorte tót den vollen wasdom, .eene trapswyze toe
neming' plaats van de Jichaamlyke en verftanflelyke ver
mogens. Deze vermogens ontwikkelen zich vroeger - o f
l a t a , , naar gelang van de natuur en de rjehoeftén jrjer byzondere foorten. Deze toeneming gefchied by den mensch
traaglyk. Een Mensch verkrygt- deszelfs. volkomen lengte
en fterkte van- lichaam met dan verfcheiden jaren na de
kindsheid,, en met betrefckinge tot het verftand, Iran men
niet zeggen, dat het oordeel en andere zielsvermogens
vóór deszelfs dertigfte jaar volkomen iyp zyn..
Schoonde indrukken.van nieuwe voorwerpen, die men
in eene vroege jeugd ontfangt, fterk moesten zyn, vind
men egter, dat het,geheugen als dan,zeer.zwak is. Veel'
vtÜdigv kunnen de oorzaken hier van wezen. Jln dat
tydftip van ons beftaan, zyn meest alle voorwerpen
n i e u w , zoo dat zy gemeentyk de gebade aandagt
naar zich trekken, en het is. hier van daan, dat het
(denkbeeld van eenig byzonder -voorwerp terftond uitger
wischt 'Word jdoor de 'fchielyke opvolginr en nieuwig
heid .van een ander, ;waar by nog komt net vermogen.,
met welk zy op het verftand werken.
HALLBR fchryft
dit gebrek van herinnering toe aan de zwakheid van het
geheugen.; doch het fchynt veeleer voort re komen van
.eene 'verwarring, welke noodwendig pntftaat uit het ge
tal en de fterke indrukken van nieuwe voorwerpen; Het
geheugen word zoo zeer niet ryp door eene trapswyze
toeneming van dat zielsvermogen, als wel door eene
vermindering van het getal en de nieuwigheid der voor
werpen, door welken de aandagt opgewekt word. bi
weinig jaren zyn de Kinderen in ftaat om alle hunne
rbehoeften en verlangens te kennen te geven. Het getal
•van niéuwe voorwerpen vermindert daaglyks, en de indruk•ken, gemaakt door die, met welken zy allengskens ge
meenzaam zyn geworden, worden,vergelykender w y z e ,
-geringer en bekngloozerjvan daar is het, dat dan de heblykheid om het oog op alles te (laan, en de drift van hun
nen geest, begint te verflappen. Dit is het>tydftip,waar in;
het noodzaaklyk word , om het verftand der Kinderen,
in plaats van hun een algemeen en onbepaald gebruik
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van daSelver ve*miagens toe te laten,; door "yer^hilknde
kunstgrepen, geftadig <aan te zetten tot het onderzoek
van bryzondere onderwerpen, -en tot het yetkrygen vap
nieuwe denkbeelden, uit meer ianjengeftelolg en gezuiverder manieren van onderwys. De groote: gron^lag der
Opvoeding is de hebiykheid om d e aaadagt te teerea
vestigen.
Als dit gewigtig punt bereikt is, laat zkb
het verftand der Kinderen vormen; doch die rusteloosheid en begeerte, tot beweging» welke de Natuur, met
de wysfte oogmerjfcen, in het geftol van alle jonge g i e ren heeft ingeplant, moet niet al ie fterk beteugeld
worden. Gezondheid en kragt van,het lichaam z y n d e
zeketfte gronden tot vetfterking en verbetering van-het
verftind.
Met betrekkinge tot de geduurzaamheiii der Kindsheid van den Mensch en de geflachten der Infeften,
fchynt 'er, in 't algemeen, eeine evenredigheid plaats te
hebhen, niet ten opzigte van den tyd des levens, maar
wel ten opzigte van de vernuftigheid en de verftandejyke
vermogens v»n de verfchillende rangen der bezielde tfyer
zens. D e Olyphaat heeft dertig, eh de Rhinoceros ,twwv
tig, jaren noodig eer zy tot eene volkomen rypheid ge*
laken, en in ftaat #yn om hun geflacht voort te planteen;
dan detze jaren zyn geen tyd van derzelver' Kindsheid.^
want die Dieren worden in veel kofter tyd bekwaam
om a c h zejyén voedfel te verfchaffen, en zyn geheel en
al onafhanglyk van eenige hulp hunner Ouders. Dezelfde opmerking is ook toepaslyk op de Kameel, het Paard
en de gtoote Apen; want de jaren van derzelver rypheid
zyn vier, twee en een half en-drie-, jareiu doch in deze
viervoetige Dieren zyn de bepalingen der Kindsheid veel
vroeger. ,De kleinder viervoetige Dieren, als Hazep, Rotten en Muizen, zyn ryp op het einde van het eerfte jaar
na hunne geboorte, terwyl het West-Jndifche Varken en
de Konyn maar vyf of zes maanden noodjg hebben.
Daar is eene opklimming, egter niet zonder uitzondering,
ïn de verftandelyke vermogens van de grootfte en aller*
kleinfte der viervoetige Dieren ; want ae Hond en de,
V o s , wiet loosheid zeer groot i s , komen in één jaar tot
rypheid, en derzelver Kindsheid is zeer kort. Dan van
alle de Dieren duurt de Kindsheid, en de hulp noodige
flaat, by den Mensch het langst; doch daar tegen kan
men de voortreflykheid en uitgeftrektheid, van deszelft
verftand, bovenalle andere Dieren, niet betwisten.
De
;

;

:
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Be kmderiyke ftaat der Vogels is zeer kör*.. fie mees»
teri van het geflacht der gëplüimden" komen, in minder
dan zesmaandeh, tot volkomenheid, en: derzelver yernufjt
is,Vvérgelykender w y s , daar aan geëvenredigd.
•*•,,;..
W a t de Visfchen aangaat, indièrt men 'er deiWalvisfchen
en Robben, die hare jongen Zogen, van uitzondert, ont>
tangen deze geen hulp van derzelver ouders. Zoo dra de
Visiehen uit de-' Eijeren van hare' Móeders komen, zyn
zy i n ftaat om zich voedfel te verfehafieu, en zelf, in
fommigë opzigtenV- om voter haar eiges veiligheid.te zorgert. Van het verduft dér Visfchen hebben w y , uit hoofde Van het Élement', waarin zy leven, weinig, kennis;
doch derzelver algemeen Jcarakter is ftompheid, gevoegd
by gulzigheid. en een onbepaalden trek naar voedfel. In
tègënoverftelling van de byna aïgeiheënë W e t der. Natuur,
welke onder alle Dieren plaats heeft, verfijnden de Vis
ïchen, zonder onderfcheid, alle kleijier en zwakker Dieren, het zy dëzelvën tot verfchülëftde öf tot haar. ei^en
'foort bèhooren'. In Dieren van eeh hooger rang is. de
gulzigheid zelden- gepaard met vernuft öf een uitftekenden
fmaak; .als de vbórnaamfte trék. van eëii Diër bp vleeschVoedfel valt,' kan men 'er genoegzaam, zeker uit beflui*
ten
dat dëszëlfs verftandelyke Vermogens gering zyh *
als zynde byna altyd omtrent de groi'fte. voorwerpen, werkzaam ; zoo d a t , indien deze aanmerking doorgaat, de
Visfchen gerangfehikt moeten worden' onder de domftë
Dieren van gelyke grootte en levendigheid.
De kinderlyke ftaat der Infe&en is vaneen verfchillenden aart. Na dat zy uit het Ei gekomen zyn, ondergaaa
zy zeer veele veranderingen, en nemen zulke verfchillendc
gedaanten aan, dat het moeilyk is om dat tydftip van derzelver beftaan te, bepalen, het welk-de ftaat van.^Kindsheid in de grootere Dieren daar ftelt. Verrcheiden foorten blyven langer-of-korter'in de gedaante van Wormen
en Rupfen, vóór dat zy in Poppen, en vervolgens ii»
Vliegen, veranderen. Als zy jong zyn, zyn zy, even gelyk andere Dieren, zeer klein ën zwak: dan egter is in
dien hulp noodigen ftaat de Natuur derzelver eenige* voedfter. Zy vorderen geen hulp van hunne Ouders,, dié,
in 't algemeen', geen kennis dragen van hun-kroost;
doch, gélyk reeds opgemerkt is, naar de ingeving van
de Natuur te werk gaande, leggen de Moeders eenparig
hare Eijeren op zulke plaatfen, die gëlyklyk voedfel en
befcherming aan hare -Jongen- verfchaftën.
De ' Ouders
1
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der Vliegen leggen, volgens hare Toosten, indien de rrpodzaaklykheid haar zulks niet belet, altoos derzelver Eijeren op byzondere planten* ha de lichamen van andere
Dieren, op de aarde of in het water; Wanneer derhalven een- Infeéb het beftaan in deszelfs éérfte gedaante
ontfahgt, is 'er reeds op dat oogenblik in alle zyne noodwendigheden voorzien; Schoon de Moeder, na dat de;
worm uit het E i gekomen is, geen zorg draagt voor haar
kroost* en zelfs fcy het uitkomen niet tegenwoordig is,
plaatst zy het egter,- door eene zuivere, en onfeilbare ingeving van de Natuur, altoos in zulke gelegenheden i
waar in het Jong een eigenaartig voedfel * en al wat het
Voor deszelfs zwakken toeftand noodig heeft, vinder!
kan.
Dah op deze algemeene wet; haar welke de Infecteni
geregeerd worden , vallen, egter eenige uitzonderingen.Byè'n en fommige andere Vliegen maken, niét alleen hesten voor hunne Jongeft, maar voeden hen daadlyk ; erl
dragen veel zorgs voor derzelver béfchérmirig.' .', ., .
Uit al het voorgemelde* betreklyk dé Kindsheid dér
Dieren, kan men eene aanmerking maken, die onze byzondere aandagt verdient. D e -Natuur heeft -gelykmatig,
hoewel op verfchillende wyzen, voorzien in de voeding
én het beftaan van alle lévende wezens, terwyl zy.in
een kinderlyken ftaat zyn'. Schoon' het hrenschlyk Geilacht zeer lang in diërr' flSat bryft; zoo neemt egter de
verknogtheid en dé zorg der beide Ouders, in plaats vari
te Verminderen, niet alleen be-ftëndig t o é , rfêaTF gelang Van
den tyd en de moeite, 'dPffc zy aan d e Opvoeding moeten
befteden, maar duurt zelf gemeenlyk zoo lang zy leven.De wederzydfche genegenheid varr Ouderen en Kinderen
is eene van de grootfte bronnen van het menschlyk geluk. Indien de liefde' der • Kinderen niet fte?k-waé,,-: eïi
Zelf mét den tyd niet nog "toenam, zouden de arbeid,- de'
geftadigë oppasling * de arfgften en/vernroe^èhl^feB', deï
Moeders ondraaglyk^ wezen. Maar' hier' maakt d^Nata'ur;
"wier wysheid altyd blyfcbaar V,.'.' èetfe-'^étté^èlBöay dié
alle moeilykhëden pverwint*.en, alle fmérteh. vefioeT&v Als
een Kind zieklyk.is, en buitertgettieénè zorg vdfderf£zïëf,
nien dat de Moeders, op eene' wondérbaa^lyke -Wyze'v i«'
hare kfagteü ónderfteünd worden. Liefde en mededelen' vefèenigen z i c h , en" deze "twee gemoedsdriften 'werkte, ^ ö '
fterk, dat alle ongemakken en moeilykhëden',- met- wakkerheid en' gewilligheid, gedragen'.worden.- - ' '--"••••'•
,
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Met betrekkinge tot de geringere foorten van Diererj
ïs de Natuur niet minder zorglyk. De viervoetige Dieren en Vogels heeft zy eene fterke en blykbare genegenheid voor" derzelver kroost ingeplant, voor zoo lang de
ouderlyke zorg noodig i s ; doch wanneer het Jong zoo ver
komt, dat het zich zelf kan befchermen, en van nooddruft
voorzien, vermindert allengskens de ouderlyke toegenegenheid: zy worden dan niet alleen achteloos omtrent
ftuh kroost, maar dryven het zelf met geweld uit hunne
tegenwoordigheid, en na dat tydftip fchyneii zy geen kenr)is meer te dragen van die voorwerpen, welken, nog zoo
kort geleden, al de aandagt van hun verftand naar zich
trokken,en-alle pogingen en vermogens van hunne lichamen
bezig hielden. Hier vertoont zich de waardigheid en het
voortreflyke van dèh Mensch' in een helder licht. In
plaats van de kennis van zyn kroost, wanneer het tot
fyper jaren gekomen i s , te verliezen, breid zich, integendeel, zyne genegenheid uit, zoo dat hy niet alleen zyne
Kinderen, ,maar zelf zyne Kleinkinderen, met dezelfde liefde omhelst.

NIEUWE É N WEETENSWAARDIGE BYZONDERHEDEN
IN D E N A T U U R L Y K E HISTORIE D E R D I E R E N
V A N LABRADOR.

(Overgenomen uit CARTWRIGHT'S Journal of a Kefidence
of Sixteen Tears on thé Coast of Labrador.)
HET

EGELVARKEN.

T k weetmet hoe veel Jongen de Egelvarkens, te eener
A dragty ter wereld brengen; doch ik verbeeld m y , dat
nietzeervrugtbaar zyn; Want, indien zy dit waren,
zouden zy alle de Boomerr des Lauds verwoesten; dewyl
2 y , eeduureade den W i n t e r , niets dan boombast eeten,
en hier door een verbaazend getal boömen van alle foorten dooden, fchoon zy den Zilver-fpar boven alle andere
verkiezen. In den voortyd zyn ze zeer gefteld op de bladeren van den Larix,
en in den H e n k eeten zy een
flegt foort van Paddeftoelen, wélke hier in vry grooten
voorraad, groei jen.
Grooténdéels gelykt het Egélvafkcrï na den Bever in
.grootte en gedaante;; het verfchil beftaat alleen in den
Staart
7
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•Staart érr ti$ Pooien. Z y zitten beide overeinde, en maaken gebruik van de Voorpootenom fpyze te neemen, Het
Egefaarketi Mifnü vaardig op de boomen; ten weiken eind e ' t zelve njet lange klaauwen voorzien is. Als-het
's Winters' itj een boom l l i m t , geloof ik niet dat het daar
Uit nederdaalt eer hy al de bast van beneden tot boven
opgeknauwd heeft. Doorgaans loopt h e t , in een-rechte
lyni, door het bosch; zelden een boom ongefchonden laaiende, uitgenomen de zodanige die oud zyn. De jongfte
heeft het liefst, en knaagt 'er zo veelè af, alleen het binnenfte gedeelte van den bast gebruikende, dat ik dikwyls
gezien neb, dat één Egelvarken by de honderd boomen
in een- Winter vernielde.
Iemand, die den aart deezer Dieren kent, zal zelden
misfcn dezelve aan te treilen als 'er fneeuw op den grond
Hge, indien hy flegts den boombast van dien, Winter kan
aantreffen, door een kring rondsom de boomen met bast te
maaken. Het Dier zal fchielyk op zyn pad komen, of
*er moet zeer diepe Iheeuw gevallen weezen, naa zyn
laatfte opklimming. Deeze eens ontdekt hebbende, zal
het niet lang duuren, of hy het vindt het Dier.
De buik van het Egelvarken is bedekt met dik bont;
doch het Iyf voorts met fcherpe Prikkels of Pennen, de
langfte en fterkfte zyn op den rug en den ftaart. Het
is een algemeen aangenomen gevoelen, dat een Egelvarken
die Pennen, naar welgevallen, kan uitfchieten na een
afgelegen voorwerp; doch ik waag het te verzekeren, dat
deeze foort (wat ook andere kunnen doen} hier toe niet
in ftaat i s ; want ik heb my veel moeite gegeeven om
fliy van dit ftuk te verzekeren. — ^ Op de arannadering
van gevaar kruipt het Egelvarken in een hol!, als zulks
mogelyk i s ; doen als het 'er geen kan v i n d e h n e e m t het
de beste bergplaats, welke zich aanbiedt, fteekt den neus
tusfchen de voorpooten, en verdedigt zich door een fcherpe fteek met den ftaart!, of een fchielyke uitzetting van den
rug. Naardemaal de Pennen aan de punten gebaard zyn,
éti niet diep in de huid ftaan, fteeken zy diep in 't geen
aty treffen'. Men moet zorg draagen om' ze onmiddeiyk uit
te trekken; anderzins zullen ze, door de beweégïhg van het
Dier, waarin de Pennen fteeken, aangezet door de baarden van de Pennen, geheel in het deelidoordringen. Doch
ik zag nimmer, dat de fteek vergezeld ging met flegter
yerfchynzelen dan die van een Chirurgicaai werktuig.
Onlangs doodde ik een zwanger cm Lgeliarkw*. ge*
Ra
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reed om te baaien. Het lag op den grond i en myn |agr>
b o n d , die altoos by my i s , en nooit te vooren eeö
Egelvarken, gezien hadt, floeg 'er het oog niet op, oi" viel
'er op aan met denzelfden moed als hy op een Vos zou
gedaan hebben. Ik dagt, myn Hond zou op het oogen
blik dol geworden weezen. Zyn tong, de geheele binnen^
zyde van den bek, zyn neus en fnoet, ftaken zo vol pennen
als 'er in konden zitten; zodanig, dat zyn bek wyd open
ftondt, en het Dier zich in zulk een angst bevondt, dat
het my zou gebeeten hebben, toen ik het Verligting wil
de toebrengen, indien hy den bek hadt kunnen fluiten.
't Huis komende deed ik het arme Dier nederwerpen,
en haalde 'er, met veel moeite, in omtrent drie uuren
t y d s , de meeste uit. Eenige waren te kort afgebrooken
om 'er vat aan te krygen, andere haalde ik 'er by de
punten uit» die geheel door het verhemelzel van den
bek en het kraakbeenige van den neus gegaan waren.
DE WITTE BEER.

Geen één enkel fpoor van een Witten Beer hadt men
in langen tyd gezien; dit doet my denken, dat deeze
Schepzels zich aan den buitenkant van het Ys onthou
den, geduurende den Winter; want daar kunnen zy Zee
kalveren aantreffen. Komen zy aan den oever, dan ge
beurt zulks, naar myn vermoeden, op de buitenftc Eilan
d e n ; nogthans heb ik zomtyds Waargenomen, dat zy
's Winters diep landwaards in gaan; doch hoe zy daar
voedzel kunnen vinden is my onbekend; want ik kan
niet gelooven, dat zy eenig ander Landdier kunnen van
gen dan het Egelvarken; en van deeze Dieren flegts
weinige; ook moeten zy zulk een flegten maaltyd duur
betaalen, uit hoofde van de ftekels waar mede de Na
tuur dit Dier, te zyner .verdediginge, begiftigd heeft.
W a t Visch aanbelangt, van deeze kunnen zy flegts wei
nig vangen, en dat nog kleine, in zulke gedeelten Van
Rivieren en Meiren als door de fnelbeid van derzelver
loop, of door warme bronnen, open blyven. Ik zou my
verbeeld hebben, dat zy in aantal zich zouden vervoegd
hebben na die gedeeltemvan de wateren loopende in Sand
wich-Bay, die den geheelen Winter open zyn, dewyl
een groot getal van Zeskalveren zich nier geftadig ont
houdt ; nogthans zagen wy. in het holfte van den Winter
nooit het fpoor vaa één enkelen.
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De Witte Beeren zyn groote reizigers, en moeten zeker
jin ftaat zyn om het langen tyd zonder voedzel uit'te harden. Wanneer zy niet anders kunnen krygen, geneerer»
zy zich met de lange fteeleh van Zeewier: dit doen. de
Zeekalveren desgélyks; want ik heb ze beiden dit -tot
voedzel zien nuttigen'.
" Een groot aaptaj" 'Wtttt Beeren kómt, zo ik geloof,
allé Voorjaaren o m , dóór .met het Ys al te vet van 't
land weggevoerd te worden om 't zelve weder te bereiken , fchoon zy een yérren weg zwemmen.
Ik heb
gehoord van' deeze ÖierênV die m e n , vyftig mylen var!
l a n d , ' o p Iosfê Ysfchotzenï; met Schepen die, na de Kus?
voeren, aantrof/
"
"
,.
De Witte Beeren werpen de Jongen omtrent Maart, op
het Ys, waar zy eenige degen leggen eer zy in ftaat zyn
de Beerinnen te volgen, die ze' daar laaten, terwyl zjjr
Op prooi uitgaan; als. de Jongen eerst in ftaat worden
om 'mede te trekken, neerpen.' zy ze niet zelden op deri
rüg. Doorgaans hebben zy 'piet 'meer dan één Jong tè
•geiyk; iómtyds egter twéé;; eh ik heb gehóórdvar\ drie'.
Maar ééns'in d e twee jaar'én; "werpen zy; 'dan' hèe.lan^
zy dezelve zoogen, óf hoeplang, zy,draagen, weet,ik
niet. Wanneer de Jongen zéér klein z j n , is net ge.ykarjyk
de Beerinnen it ontnjóeteir: dikwyls* vielen zy ^ifedarji
op iemand aan, zónder'de'mmfte terging ontvangen të
hebben ;'8Öch, 'op andèreJtydeh, neeineh zy de vlugtj
wamieefft^,^nogthans,' jiJp e£n,deëzer Dieren,, in welk
een jaarget^de ook', fchtet," en niet zo' treft dat dé
wónde doódlyk i s , moet 'men vèrwagten^tQiftónd, mef
de grootfte woede, aangevallen té zullen worden, Naar-;
demaal zy by uitftek fterk,'en moedige yegters, zyn,
vindt men zfch in een. dringend gevaar, o r men moet
een fnaphaah met een dubbelen loop, en met hagel gelaaden, nebben/ om het Dier blind te fchjetgn, of een
Hond, die het geftadig vaii achteren naazet; (en dit zullen
alle Honden" doen, die ééns of tweemaalen op de Beerenjagt waren); de Beer zal dan op zyrt aars gaan zitten, en röndaraaijen', tragtende den Hond af te weeren.
Dit is het tydftip wanneer men moet naderen, en den
Beer met één ichot kan döoden, als mën- flegts bedaard is; maar is de Hond op de Beerenjagt niet wel
afgerigt, dan zal hy het Beest van vooren aanvallen^
in welk geval hy zeker of-gedood, of verminkt j'ófbógenR 3
blik:
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likiyk verschrikt, wordt; en dan zal 4e 'Beef op ifjea
*

Ïaager aanvallen.

HET RENDIER.
Nïettegettitaande de Rendieren, uit den £art, zeer wild
en fehuw z y n , \yordt nogthans geen Dier zo fchielylê
en zo geheel tam gemaakt, als 'men het jóng' krygt; doch
hoe het '^t/M^L
aflóöjje'. v^aiieef men het in eenigzins
ge vorderden ouderdom vangt, wéét ik niet. Z y worden niet
ajleea. zeer' gemeenzaam, maar betoonen ook eene' groote
ënegenh'eid" 'voor zulke MeriTchen en Honden, die huü
ehaagén; doch zyn even afkéérig'Vah "die bun leed
doen.
- ,
Myn Rendier heeft volle vryheid gehad, zints den vierden dag dat het gevangen was, (uitgenomen dat het eenige Weinige nagten afgéüooteri gehouden wierd, op dat dp
Honden het niet mogten doodert terwyl wy fliepen ;
maar; zedërt heeft het los geloopèn.) Her fchrikt niet'op
èpnig geraas, zelfs niet op dep flag van een fisaphaan,
"idig-t b y 'i zelve afgefchóojten;" doch wordt met grooten
fchrii'.„bèvangën, als eenige Honden hét agter n a a , of
-oalbjy Ioo|jeh,:;,h§t. Ichrflct désgelyks walmeer dè
Mefi^nen veel bevveegjngs maaken; doch op hét''oogenblik*.Aat. deeze ophoudt,.is pölthet Beest gerust. Dikwyls JdpDt'^et naeen-Hond tpé,.cn n e k t 'er aan"; .het kent
alle myfie Honden, "en^ëgj zj£ri nevens dezeïven'By het
Vaiii neder. —— Ik geloof, dat de Rendieren bykans rummer flaapen i voor. zo yérjjb' ik het" myne heb waargenomen, ïiiep bét nooit, of hjeldit dé °Pgeu langer dan twee
•Tcconden geflooten; en'hoe weinig bewecgings ik maakte
förönghefop: T e bedde liggende", als tayiuipndier 'óp den
vlper. Was, ftondt het alle vyf of zes mmuuten overeihdje,
Vfy %kürjnen 'zie^ of jk ook was weggegaan; e n , myn
tangezigt gehkt, of aan myn halsdoek gezopgèn- hebbende,
ging. het weder leggen. Als het my- ten. eenigen:tyde>
verloorërt hadt, liep het overal h e e p ; eenigzins als eea
Zwyn in de aarde wroetende; rüsttë nimmer "vóór dal
l,et my gevonden hadt, wanneer het, met allen fpoed,
h'i rn-y tóe fnelde.- Zomtydslieh ik my vermaakt met
frilitaap pn Joopert, nu voor dap agter lhvn Rendier; hier
in fcheert het'groot genoegen t'efËhèppéri; het deedt even
eens, wendde eh keerdezich op dezelfde wyze aïs ik ge*
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ziea heb dat de wilde Jongen onder elkander deeden.
Désgelyks heb ik waargenomen, dat het Rendier, als het
fchrikt of bevreesd gemaakt wordt, zyn ftaart overeind
zet, en anders altoos laat hangen.
Het is een misbegrip» dat de Rendieren geen Gras of
naauwlyks iets'anders willen eeten dan witte Mosch; want
zy eeteu allerlei Planten, welke in dit Land eigenaairtig groeijen, uitgezonderd eenige weinige, en de Plant hier Alexander geheeten; en heb ik niet kunnen ontdekken, dat eenig
Beest, ih dit Land, dit Gewas eet, dan alleen de Zwarte
Beer en, die 'er zeer heet op zyn. De Rendieren .fchynen
niet veel fmaak in Gras te vinden; nogthans heb ik gezïén, dat het myne een, weinig Gras at - het grbffte foort
liefst.
Myne opmerking heeft my getoond, d a t , in het laatsj:
van April en in de Maand M e y , de wilde Rendier ea
Weinig anders gebruiken dan droog Gras en wilde Rog?
ge, die als dan dooi de fneeuw beginnen heen te fteeken.
Ze zyn zeer gefteld op verfcheidenheid van voedzel; tea
tyde dat 'er voorraad yan Gewasfen i s , de voorkeus geeyende aan de jongfte eh faprjjgft-e, 'Dit is oorzaak dat zy
file maanden van fpyze veranderen; en ook verfcheide
maaien op denzelfden dag, naar dat het vogtig of droog
is; nu verwerpende 't geen zy een uur geleden bovea
alles fteLden, De bladen van een. Gewas, hier de Dogber*
ry-busli geheeten, en dat op de kanten der bergen groejt
in een vogtigen grond, vallen, jong en teder zynde, zeer
in den fmaak der Rendieren^ ook eeten zy greetig yan eep.
Waterplaat ia de poelen,
Naby. myn huis is dusdanig
een poel, vol van d k Watergewas; myn
Rendier'heeft
het tot op, 't water afgeëeten. My ftaat voor, dezelfde
foort yap Gewas in de Hoogelanden van .Schotland ge*
zien te hebben; men bedient er zich aldaar vah om.
Bier, mede te brouwen, in ftede van. Hop, Désgelyks
eeten zy ook gaarne de jonge bladeren, van de meeste
lborten van hoornen en heesters, die. geen hairs|agtig fa*»
hebben, bovenal van Willigen; doch ik heb ook g e z p ï *
dat zy de uitfpruitzels eeten yan de zwarte Sj>ruce ïn den
Winter; doch zy beeteij -'er niet fterk in. Hajs verwonderde my zeer, dat ze niet gefteld waren, op eehe. fboit
yan Erten, die hier in grooten overvloed groeijeiu |$c-v
wyls heb ik de pilote Rendieren naagegaan-. op"plaats
zen, waar dit Gewas in. de ruimte ftondt, zonder te- O B K
d e k k e n , dat, zy 'er gan geweest waren.» nogthanji 8§ny
R4
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ik waar, dat myn Rendier zomtyds iets daar van nuttigde'. ' H e t eet ook dè kruim van zagt brood, maar wif
dé' korst niet aanfaaken , of 'béfchuit gebruiken: misschien hebbe men dit toe te fcbryvcn aan dè.'zwakheid der'tanden.
Myn Beest is zeer geheld op Pudding eh gekookte Aardappelen; doch weigert de laatfte
dis zy raauw zyn. Gekookt gezouten Vleesch kan het
ook eeten. "
De Rendieren ftaan zeer vast op de pooten; want zy.
loopen lang'óver fcherpe'eh ruwe rotzen, of vlakke ronde losfefteenen, zonder ooit' t è ' ftruikelen of uit. te glippen; maar óp glad Ys kunnen zy bezwaarlyk ftaah blyven. •" •
_•
Van geftalte mogen de Rendieren fchoon heeten ; zy
zyn zo recht van leden als een Paard, en hebben bykans
dezelfde gedaante, alleen geen zo goeden hals. Zy gaan ,
ftappen èn'galoppeèrën, op dezelfde wyze, en geen oud
agtpa'ard zal een ftaahden' of loopenden fprong met meer
evallighëid of oordeel doen, dan thans m'yri'jpng Ren1

dier.

''

Sterk èn zeer werkzaam zyn de Rendieren; dit maakt
dezelve goed voor de fleede. Zy leggen een verren weg
af. en zien geen wegén aan; zy zwemmen met grootefnefc
héld, eh tot op een grooten afftand. Ik hou my Verzek e r d , dat ze meer dan yyf mylen in één uur zwemmen,
tri' ik gelóóf dat zy zés mylèn zouden kunnen afleggen.
' ' ' D e Mannetjes tóohen fqeër moéds dan de Wyfjes, eft
WyQes\ die Jóngen "zoogen, meer dan dié droog zyn. W a n néér 2ry eènjg geiuid hooren, of een Man zien diè geheel
ftll ftaat / verlókt hun de nieuwsgierigheid dikwyls om het
voorwerp-naauwkeurig op te neemen; eene nieuwsgierignéidi" welke ik' gezien heb dat hun op het leeven te ftaan
kwarn.' '
'
" •""- ;
Dikwyls galoppeéren of ftappen de Rendieren eenige
honderd fchrëden voort, houden ftand , én kyken een
minuut of twee lang. Als zy voldaan 'zyh, lóopen zy
weg,"en maaken onder den wind te kómen, om dus van
%%ajaagen "verzekerd te 'zy*."; In den Winter loopen zy
doorgaans; verfchéide. myten eer zy rusten.' Door een
^agthórid'; nagezet', weetën zy, 'op eene verhaazertde wy^ey hun loop te regelen, en zich beneden wind té houden;. "Zy, laaten den vervolgerallerigskeris tót öp eenige
fgb^eden b / zich kómen; doch niet nader, als zy hét
fc$ngS beletten: dan zetten' zy hét weder óp den gang,
v
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tot de Hond adem moet haaien; zo ras deeze ftil ftaat,
ftaan zy ook ftil, keeren. zich om^ en,,kyken na. d|en
H o n d ; waar op zy weder aftrekken o n d e r een veelvuldig ophouden en omkyken. Bevinden zy zich op
èèt' '.Ys, wannéér
zelve met fneeuw bedekt is . dart
zullen z y t ' zélve niet voor kaale iténvelen vérwisfelen.
'"
'
.
Wanneer de Rendieren in den Zomer gejaagd worden,
«Zoeken zy'altoos eêriig water te "bereiken,', als waarin geen
Landdier het vari huri wint, 'Haalt hun vyand hun o p ,
•^aji verdedigen zy'^ich' mqt de Hoornen of de Achter?
jpöóteai zy betöónett' hier mede zo vêel'moeds en kragts
•«at.een frisfe .ftöofe of flag, met èen''van beiden, doorMMtó-doodlyk 'is >vöqr dén Wolf of dén Hond , als het
|eri oüd Rendier is. *
;
••••»;•• .
'
'-Vëele fóorten van Wildbraad heb ilc in ondferfchéidenö
Ijfihdèn gégëete'if; döfch, myns oordeels, geen,'t welkheÉ
Wildbraad van een Rendier, als hét' in den rechten tyd
i s , , evenaart.
' "
'V " '
Uit de Waarneemingen; welke ik .gedaan heb op myri
Rendier, ben ik van gevoelen, dat \r ïn Engeland veele
Oorden gevonden ,wofden, Waar zy-zëër wél zouden tieïëri"; doch ik dehk wiet dat zy zouden kunnen beftttan iq
fcülke Perken', die niets. dan.fyn Gras opleveren.. •
'•
', t^et is ëerië ftöffe vari bevreémdfiïg ën bewondering,,
dat hét Mannetje 'der Rendieren dé-Hoorns zó rpoédig
Verliest naa dat dezelve volgroeid i y n , en • dat de Natuur
hun • verftoókeri laat' van dit verdedigmiddel, ten zelfden
tyde als zy het meest, blyken noodig tei hebben 'om'zich
te verweeren tégëri'üer Wolven, en het 'zó lang verwyle
eèr de niéuwe Hoorns'voor den dag komen. Naardemaal
zy fneller en. lahgduüriger kunnen zwemmen dan eenig
Landdier, en alle dè'ónderfcheide Landen, waar zy zien
»atuurlyk bevinden, vól zyn vari rivieren eh meiren, be-^
fchutten zy zich in den Zomer, voor" de verfcheurende
tanden dér Wolven, door hét water te kiezen. Wierpen
'zy de Hoorns niet af vóór April, zy zouden dan niet alleen dikmaals water vinden óm 'ér de toevlugt in te neemén; maar de Wolvinnen op dien tyd met Jongen, en dé
Honden zwak, en de Sneeuw meest ontdooid zynde,
zouden zy zich iri zo veel gevaars "niet bevinden als tus?
jfchen December en dien tyd.
?/
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ZWARTE SEER,

Op zeketen middag ontdekte ik eea Zwarten Beer, op
Mr. C O L L I N & H A M , ' M A R T I N , ëij vier Honden- met.my neemende, 'kwamen wy onder Berry Hill;
enfchooteqden Bfer Öp. Ik voerde de Honden aaij, die eenigen tyd óp hem jagt maakten: zy kvve'etéh zich wel, inzonderheid de Haazewind, die zich altoos achter den
Beer hieldt; dóch dè' drie Ncwfoynjtajtffche Heijden,
vporuitftreevende, beet hy allen, ep' éeh derzeiyen zp geweldig, dat ik vrees, of het Beest vet volgens wel tot eenig
ding nut zal wéezen, " Ziende dat de twee andere zjc^
fnede in groot gevaar bèyóadea, greep ik den Beer achr
ter in den nek, en bragt myn jagtmes, achter den fchouder, in zyn hart, en doodde hem, Deeze handgreep leerde
ik van de Jaager* zyner Majefteit, in het Bosch van Lintiurg, in Hanover, toen ik, by het eindigen vaq den
ïïuitfihen Oorlog, met hjun op de geerenjagt ging, Wanneer een Beer'op die wyze geftooken is, valt hy doorgaans plQtsling dqod ter neder; doch dijt deedt dee^e Beer
niet, m tegendeel, hy vogt woedende tegen de Hemde*,
%ot dat zyn bloed"geheel gefpdd was, en de worftehngen,
die hetfieestmaakte, deedenhet bloed tot myn elleboog
Fpattën. Dit Dier woog drie en zestig ponden, was zeer
vet, en ik gelqof omtrent' drie of vier jaaren oud.
"In de maand September omtrent zeven my}en diep landr
Wa^ds •intrekkende, vonden wy de Bosfchen in t algemeen fchraal, dèn grond goed,-en overvloed yan voedsel Voor de Rendieren in deezen tyd des jaars, en vooj?
Zwarte Beeren in den Zomer. Ik nam waar, dat beidje
£eeze Dieren zich daar yan zeer bedjend hadden; en had
Jk 'een Hópd by my gehad, die op den reuk afkon, zo
^wyJFel ik géenzihs, of ik zoii'Rendierenopgejaagd hebben j
dewyl de kentekens, dat zy kortlings daar geweest waxen, zich duidelyk opdeeden.
Het voedzel, 't welk de'Zwarte Beeren daar aantreffen
beftaat in Mieren en Vliegen: de Bosfchen zyn, verfcheide
jaaren geleeden, afgebrand; eene groote menigte boomen
ligt 'er óp den grond, welke thans- geheej verrot, yo! zyn
van èene menigte Mieren en andere Ipfjeéfcen; J)e Beeren
jbreekèn deeze bóomen met hunne pooten in ftukken, en
likken 'er met de tong de Infecten uit. Dit is geene yefonderftelling - geen vertelzel, maar een daadlyk gebeurde
zaak j,
fenifon Hepd,
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zaafc; want ik -heb,-een- Beer gedood, wiens-^ewanden
vol waren van zulke Infecten^ en waarin ik .fliets'an-'
ders. vond.
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MENSCHENVRIEND.

(Uit hef Eugelsch.')

'

B

e b^ste en nuttigfte Characters in 't Menschlyk Leeven' zyn! niet altoos de in 't oog loopendfte. '-De.
édelfte daadenvan een weidaadig Man z y n d e zodanige^
yreïke hét minst hebben yan v^érfoonmaaken, ^en yolvóerff
worden in een' fti) efl aanhoudend nuttig Leéyen. Zodanig waren die van den! tjeèr H O L L I S . Met 'óp'Roerri of
yermaar^heid £?fteld', en te vréde met het zuiver genoegen yan wél tédijiény is het |jeeji, wtóeij',da$ dèeze Mgrt
niet algemeen én. paar yérdienften 'Ibeköia was; fchoon.
kort naa zynen dood, ih dén Jjiare M J ^ C L X X I V , één
Schry ver zyn' C M a f t e r , njèt ,kpr$e' wfJiorderijin ""deezer
voege o p g a f : ' V $ é Heer! J S O L L I S was' een; M a n , gé, , vórmd naar hét'géftreng, maaj verheeyen, plan yan oud
Griekenland, jn wien zich *de.;p^cj^l(evende en Onbaatzugtige Deugd yan B R J J T U S yereénigdé mejt den
^ K z a a n w n . '#n 'kloekmoedige' peest yah S I D N È Y : hy
ftak uit in dé wyze m a t o p Tiy zynfe ruirté. Middelen
y> befteedde; dezelve niet verkwistende in een ^oötféhen
„ Leevenstrain, •tvelken hy verfiMadde;_ masfir ïn het byi». ftand bieden aan Lieden yan Verdienften, i t f h e t t ó n ;, rflö^digep.van Künftin en Weeten^bapperi, die hy met
hartlwegenegenbe^d-èn'uitf^ekéndpATve bevorderde;
4 , 9vertuiga, dat 'de lféfdé tot dezelve tot zedelyké en
,/verftandelyke Schoonheid opleidt. HOLLIS was een
«:yuurig en fterk Voorftarjder van d e zaak der Vryheid
,. én der Deugd, van de Regten der Menschlyke Na„ tuure en, des'. Geweetens. Zyne Menschliefde. en Edel„ moedigheid bepaalden zich niet tot den kleinen plek
„ gronds zyns Vaderlands: hy lpeurde Verdienften op in
„ alle deelen der Wereld; zich zeiven aamner&ende als
„ een Wereld-burger;
doch hy verborg zyne Werken van
„ Weldaadigheid, te vrede met welgedaan te hebben.
,; Met één" woord-, zo groot was zyne Menfchenmjn,
zyne Liefde en algemeene Weldaadigheid, dat inefl
,,'hem,
!
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„ h e m , met'Vollen nadruk vari dat woord- $en góeden
,-, Heer H O L L I S noemde ( * ) , "
Deezen Man willen wy de Leezers van ons Memgelwerk nader leeren kennen, door de meest treffende byzonderheden uit eene Engelfche Leevensbefchryying over
te neemen. • ' - '
,
"

*

#

f

*

THOMAS H O L L I S , Esq, yan Corscombe, in het Landfchap Dor [et, werd den veertienden van Grasmaand des
Jaars MDCCXX gebooren.
' T H O M A S , zyn Overgrootvader, w a s , van Rotherham
in.'. •lork,' een' Maaker' en Koopman in. klein, Yzerwerk,
ë n d e Stigtër van ëe^ Hospitaal ypor' .zestien ariqe MesJenmaakers Weduwen j èene Stigting, naderhand verbeterd
•door' zyne Afftammëhngéfl, Geduurende^ de Burger-oorlogen, verlietfhyfVarfiéire.,
zette'zich \.z..£pnden neder,
e n huurde ,,vpö'r den tyd yan'negen-en-negentig Jaaren,
Pïnher\-hall*,. voprtyds de plaats vari de Zasnenkomst der
voprnaamfle lnJqtifa#nten
OJ^IVIER C R O M W E L L en ande-r
ren... H y bëhoorde^of de Bapisten,
en overleedt in den
Jaare MDCCXVlIt., m, den ouderdom van vier-en-tachtig
Jaaren j naalaatehdévdJ'l?'Zopnep,, T H Q M ^ S , N A T H A N I E I .
en J O H N , en ééne JÖógter.'
T H O M A S , zyn. Öudïte Zpon, een grqót Koopman, té
.Lpndék'». heeft zjÈh , inzonderheid bekend gemaakt door
zyijq (ifunstbetoopihjgén - juin Nieuw - Engeland,
byzónder
aan Harvard CpUedge, ia..Cqn)bridge,'waar, hy eeh'Hóogleeraarfchap in de vVis- en Natuurkunde, eh een beurs
voor.;tieh Studenten, oprichtte, met andere Wejdaaderi, die
bykaiis de fom... yan' faoo Ppnden Sti heliepen,
Zyne
Broeders waren deelgenooten in veele van zyne Giften. '
T o t , eer . van dëeze waardige Mannen, deeden z y ' ijtëeze
..
-.'.'.-'•.'.•""". '
'
' 'Ge'.'(*) Ondei eene Afbeelding van hem vinden wy deeze Régels 5
r
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Kind equal Rule; the Government óf'Lam\
And al protecting FREEDOM, which alone
Suftains the Name and Dignity of Man,
O
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THESE HE LIV'D.
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dat is;
„ Zagte billyke Regel, de Heerfchappy der Wetten, en al.
befehermïnde VRYHEID, die alleen den Naam en de Waardigheid
van Mensch oaderftut,

VOOR. DEEZE LEEFDE H Y . "
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Gefchenken aan Harvard Co Hedge, zonder eenige uitfluitende voorwaarden j met betrekking; tot Goqsdiehftjge
Aanhangen, fchoon zy in Godsdienstbegrippen!, veriCchilden van de Bezorgers dier eertyds- a^tenswaardjgè Kweckfchooki De Heer T H O M A S H Q L L I Ï , van wien wy hiér
meer byzonder moeten fpreeken,,'vólgde hierin de voe'tftappen zyner braave,Voorgangereh.
>;
,.
N A T H A N I E L * de tweede Broeder, h a d t . é é n ^ o ó n / ' T H O M A S , die in den Jaare MDCCXXXV (drie Jaaren vóór
zyn Vader) ftierf, en flegts één Zoon, T H O M A S gèheeteri,
het Onderwerp. deezer Leevensgefchiedenisfe, naalïef.
Deeze erfde, by, gevolge, de Goederen zyns- Vaders, erJ
van zyn Oud-oom T H O M A S , dié, zonder Kinderen, ui *t
Jaar MDCCXXX geftorven was.
De Moeder van den Heer H O L L I S was de Dogtër van
Mr. S C O T T J van Wolverhampton, in wier Familie hy .tót
den ouderdom van vier of vyf Jaaren werd opgevoed.
Èen omflachtiger berigt van zyne Familie is noodloos;
doch deeze byzonderheden dienden vermeld te worden',
om op te merken, dat de Heer HOLL"IS verre was van
zich te verheffen op 't geen hy noemde de Pcrgamentc
Eer der Voorvaderen,
en veel^fiever verkoos het edel
fpoor te betreeden van zyne Voorzaaten, door zyne Middelen te befteeden in daaden van Goedertierenheid eh
Mensenliefde, binnen en buiten 's Lands.
Daarenboven kan dit verflag der Familie van den Heer
H O L L I S ftrekken om een misflag te herftellen, welke men
in zommige gedrukte Schriften aantreft, diè van hem ipree-r
ken als een Afftammeling van D E N Z I L , Lord H O L L I S : by
gelegenheid deezer misvatting * zullen wy hier een Uittrekzel plaatzen uit een zyner Brieven aan Dr. J K A Y H E W ,
van Boston, welke teffens een zyner Ch^raétërtrekken i a l
ontvouwen.
-«
/
„ Gy doet veel eers aan den Naam van H O L L I S . De
grootfte onbeleefdheid, welke ik immer beging, was
,;

„ by een Iersch Collonel, op eêne .'Spaanfche NapelfpHe

„ Vastigheid, ten zynen Landhoeve,, waar hy my ten middagmaal genoodigd hadt, geduurende myn verblyf te
„ Napels in den Jaare MDCCLIÏ. De Collonel was een
„ beleefd Man» een Man van Letteren, en zeer bereisd;
„ doch een geflaagen Jacobyn; en ik een verklaarde Whig,
„ een Voorftander der Revolutie, en van het. Huis van
Hanover, Maar 't was myne zaak, de wereld te zien,
r> e n , als een jong Man, met allen te verkeeren; h y , als een
„Bew
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„ bejaard Mjan- lag zich op de Létteren enRusttoé. T e
Napels fcreegen wy aan elkander kennis; en, onze be*„ ginzeïs, wat de Staatsbegrippen, betreft, ter zyde ge, , ftelcf, (waar over wy nirnmer fpraken,) vatten w y z e ,* kére maate van Vriendfchap voor elkander op. '-4-4.
„ N a a het middagmaal gehouden te hebben, zeide de Col„ lonel: -- Daar was een groot,Man-, die uw Naam droegi,
£ aan 'de zyde des ParUmehts,
geduurende dt Burger oorlogen. Zyt gy yah zyne Familie?'" ——- Ik antwoordde
1

hier op, vlot en vaardig-; Neen, myn Heer! maar ik ben
„ vol van zynen geest. jHy giimplachtc, en ik was daar„ op eemgzrüs veTlecgen, bedenkende, dat zulk eene taal
„ ongetwyrèïd ten huize myns Gastheers ongepast was".
„ Maar het was een jeugdige uitval, en hy nam'het niét
„ hoogcr; het maakte geene breuk in onze Vriendfchap,
,, maar béyèstigdé die veeleer, als een blyk van open„ hartigheid. I n dé daad, ik ftaa in het gevoelen Van
MON TAGNE,tó openhartigheid in gedrag zelden fchaadt,
•n en eën Heer Wél voegt."
• Ih dien zélfden Brieve
fchryft h y : „ Dè HWTXISSEN, Graaven van Clare, zyn uit„ gefroryéh ten tyde van Koninginné A N N A . Of ik de
,v eér héb van ih vëntóagfcfaaprJing' met hun tè ftaan,
„ weet if niet; ook bekreun ik my daar over geenzins.
„ M a a r myn Grootvader was gewoon te zeggen, dat wy
allen van ééne Familie*waren, die ten tyde van H E N „ D R I K -DÉft VU van elkander fcheidde."
Van Wolverhampton werd H O L L I S na Londen gebragt,
en van daar gezonden na de groote School te Newport,
ih Shropshire, waar hy tot zVn achtfte of negende Jaar
bleef;; vertrekkende toén na St. Alban, onder het opzigt
van M £ W O O D , hi zyn dertiende of veertiende Jaar
,

féhikic

ntètr htm'na.

Am/lerdam,

om het Hollandsch en

Fransch te leeren. ,Naa een verblyf van vyftien maanden
keerde hy weder ha Londen tot zyn Vader, by wien hy
bleef tor dfehs dood; Vervolgens onthieldt hy zich eenige
Jfaarëh tën huize van zyn Neef T I M O T H Y H O L L I S , Esq.Naderhand beitelde men hem by Dr. T O H N W A R D ,
Hoógieeraar h i d e R h é t o r i c a , in Grasham Colled ge, waar
hy dé ondérföheidë' takken dei* Fraai je Letteren beoefen,
de. Altoos .fprak hy met genegenheid van- dien Doétór;
als zyir ouden-uitmuntenden Leermeester en Vriend: omdiens gedagtenis té Béwaaren, gaf hy 's Doctors Afbeelding ten géfebérikè aan het Britfche Mufeiim.
Lang voor h y b y Dr. W A R D kwam, hadt hy kermis aan
r
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Dr. FOstE** en andere uitftéekende MÉineö, uit? wief
ommegang, hy dié vuurige Vryheidsliefde, en onverflaafdheid van begrippen', inzoog, die zyn Character in zyn
volgend leeven zo fterk kenmerkte. —~ In de daad, do
zaaden van deeze edelaartige geest- en gemoedsgefteltemsfo
waren reeds eenigen tyd vroeger gezaaid. In eenen Brieve
aan een zyner Vrienden, gedagtekend den negenden Tan.
MDCCLXVI, fchryft h y : „ In z&s Jaaren, welke ik
it buiten 's Lands fleet, waren myneinzigten van de Vry„ heid zo ondérfcbeiden al* tegenwoordig, fchoon niet
;, zo gefcherpt. En zelfs,- toen ik een Schooljonge»
« w a s , nam ik bet van myne nagtrust af, om P L U T A R . „ C H Ü S , den eerlyken P L U T A J R S C H U S » te leezen en te
i, herleezen: Aan hem ben ik dé eerfte geftelteflis van
<n myne Ziel vérfchuldigd."
In 't Jaar MDCCXL nam hy zyn intrek in Lincoln's-inn »
daar als Student in de Regtsgetee3tiheid tóegelaaten: dan,,
fchoon hy daar bleef tot het Jaar MDCCXLVIII, blykt
het niet, dat hy zich bepaald! Vk op de Regtskimde be-<
vlytigde; ook, aan den antieren Kant, niet, dat hy dit tydsbefték in ledige vermaakneemingèn fleet. In den Jaare
MDCCXLV tekende hy vyftig Guinjes in voor de Soldiaten, tot het dempen des Oploers in dienst.
* Zyne Reizen vinghy aan niet den bare MDCCXLVIII»
Van deeze heeft hy een uitvoerig Dagboek naagelaaten,
voor 't welk hy dit Motte- piaatfte, genomen uit Les
Moeurs van T O U S S A I N T :
La Cutiofité,
amiablé pas1

fion," la première aprei fdmouf, qui ait póli,
hammes.
Zyne Reis was door Holland,

Zv/itzcrland

civilifé les
Frankryk,

en Itëlïe.'

De Heer H O L L I S , in 't Jaar MDCCLI te Napels zynde, ontving van zynen Rentmeester berigt; dat eeader Pastoryen, te zytier'begeeving ftaande, open ftondt te
vallen. Hier op fchrèef hy ten antwoord, 't<^geen ons*
zonder verdere verklakrlrig te behoeven, zyne gevoelens
op dit ftük zal ontvouwen: - — „ Om de waarheid te
,-, zeggen, heb ik geen verbintenis met' iemand omtrent
deeze Standplaats. Én gy moogt 'er ftaat op maaken,& dat- Hy de Man zal weezen, Me, naar myn begrip, het„ grootfte aantal bezit van Hoedanigheden eenen Geest^ Fyken vbegendé, en een Man die door geene andere
& beweegredenen gedreeven wordt. Ik kan niet afzyn U
„eenige van-deeze Hoedanigheden op te noemen, welke
6 ik in een Geestlyken • weösch aan té treffen.
'
„ Voor

a., dat hy van een zagten ën handelbaaren Aart is.«—<*
j , 3. dat hy een maatigen trap van Geleerdheid b e z i t «
^ 4 . dat hy een ÏVhig is in den uitgeftrektften zin die*
benaaminge; te weeten een Voerftander van de Burger*
„ lyke en Godsdienftige Regten des M e n e c h d o m s , : • »
„ der zich te laaten vervoeren door .de hekrompene oog*
merken van Partyfchap
„ plaats niet enkel zal aanzien als eene Plaats gefchiki
om hem zulk een Jaarlyks. Inkomen te bezorgen; .maar
„ als eene .Plaats, aan welke hy een Pligt, en wel eeri
„ van den hoogften en aangelegenften aart, verfchuldigd
j , i s ; e n , gevolglyk, dat hy. alles,, wat in hem is, zelve
„ zal aanwenden, en het niet laaten verrigten door een
„ ander', om de Leden der Kerke alles wat deugdzaam en
„ goed is ih te boezemen — 6 . dat h y , wat zyne
„ Jaaren betreft, noch te oud noch te jong z y ; dat hy
„ liefst 'er wél uitzie, en een klaare aangenaame ftem heb„ be.
Verfcheide, andere Hoedanigheden zou ik hier
„ by kunnen voegen ; doch dè opgetelde zullen voor te„ genwoordig genoeg zyn. — • Gy weet, de Wedde is...<
M

w

„ beftaan voor een Geestlyken, e n , mag ik 'er wel byj , voegen, voor een goed Geestlyken.
„ D i t het geval zynde, zal ik dén Perfoon afwagten,
i, dien ik de volgende Voorwaarden zal voorftellen.
•
y, i . Dat hy afftand doe yah al]ea anderen Kerklyken
#, Dienst, welken hy mag hebben, en zich met deeze
„ Standplaats alleen te vrede houde — - 2. dat hy op
„ de Standplaats zelve woone, éh den Dienst, uitgeno„ men in geval van ziekte, in eigen perfoon waarnee„ me
• 3. dat h y , vóór zyne aanftelJing, met woor„ den, op zyne E e r , in de tegenwoordigheid van braave
„ Mannen, beloove, en in eenen.Brieve aan m y , (want„ ik heb een afkeer om hejh te binden met ftaatlyker
fy banden, gelyk anderen, in gelyk©gevallen, gedaan jheb„ ben,) dat h y , eenigen tyd daar naa verkiezende eene'aft„ dere Standplaats, of Kerklyke Bevordering, aan te uee„ men, terftond en vooraf de Standplaats van . . . . . zal
9 , verlaaten.
„ Gy ziet, ik ben zeer keurig iri de verkiezing van myn'
„ Geestlyken; maar, de Begeeving van deeze Standplaatshebbende, merk ik my zeiven aan als volftrekt ver„ pligt die te befteeden aan een waardig Voorwerp. En
Her>
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heb ik te meer reden om zorgvuldig toe te; zien hoe
'er over die Standplaats befchikt worde, ten einde eb
wereld my niet voor partydig of belangzoekend boude,
dewyl ik my altoos voor een Dhfenter heb uitgegeeven, fchoon ik bykans met de Dis/enters, in 't al^e
meen, niets gemeen heb, dan den naam!"
In een Brief, van dezelfde Dagtekening, aan zyn Bloed*
verwant T I M O T H Y H O L L I S , Esq. ,, Ik beken, dat.het my
„ een wenschlyk, ja een allergewigtigst, ftuk voorkomt,
„ een' recht goed Man voor . . . . . te krygen; w a n t . . . . . .
„ is een groote Gemeente, en, in een reeks van Jaaren,
„ bykans in alle opzigten verzuimd. Het is verbaazind,
„ hoe zelfs één verftandig waardig Man eene Plaats ten
„ platten lande, in weinige Jaaren, kan veranderen. Ik
„ wensch bekwaam te zyn zulk een Man uit te vinden,
„ en zal 'er myn best toe doen: zo d a t , indien een
„ flegte uitkomst niet beantwoordt aan myn oogmerk,
„ het een ongeluk, en geen misflag, zal weezen."
Op zekere voorflagen aan hem gedaan, om 'er over te
befehikken by de eerstkomende Benoeming, gaf hy het
volgende ten antwoord: ,, Nooit heb ik gehad, en heb
„ ook nu niet, eenig oogmerk van dien aart; dit een der
„ laatfte wegen zynde, welke ooit in my zouden opko„ men, om Geld te maaken. Schoon ik, dit zeggende, geen
„ aanmerking maak op die Heeren, die eerst openval„ lende Ampten verkoopen; want ongetvvyfeld Jiebben zy
„ zulk een R e g t , indien het hun behaagt daar van gebruik te maaken."
De Begeeving, egter, greep geen ftand vóór dat H O L L I S , in den Jaare M D C C L I V , van zyne Reis terug kwam;
wanneer een Geestlyke van een uitfleekend Chara&er,
op eene gefchikte wyze, door een Brief, zich aanmeldde;
e n , daar diens gevoelens volkomen ftrookten met die H O L L I S voor weezenlyk hieldt, verkreeg-hy de Standplaats.
Toen de Heer H O L L I S by zyne t'huiskomst bevondt,
dat h y , op de wyze zo als hy wenschte ( * ) , geene
plaats
( * ) Wanneer men zich by hem vervoegde, om hein te be*
weegen, dat hy 'er na ftaan zou, om, wegens zekef Vlek, zit*
ting in het Parlement te krygen, gaf hy ten autwoord, „ dat,
„ fchoon zyne begeerte oin tot Parlements-Lid gekoozen te
„ worden zo groot mogt weezen, dat hy , om zo te fpree„ ken, zyu regterhand 'er voor zou willen geeven, hy 'er nog„ thans tet omkooping geen enkele Kroon voor zou wïllett
J
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plaats in Mét Parlement kon krygen, begon hy zyne Verzameling vaft Boeken en Gedenkpenningen, met oogmerk
om de zaak der Vryheid op te helderen, te handhaaven,
en de gedagtënis haarer Voorftanderen te bewaaren, om
dé Dwinglandy en derzelver Verdeedigers haatlyk te maaken, om Weetenfchap en Kunst uit te breiden, de eer
en naagedagtenis van derzelver Befchermeren en Bèvorderaareh « 1 leevend aandenken te houden, en alles zo
zeer ten algemeeneh beste te doen ftrekken als eenigzins
mogelyk was, eenen gezetten afkeer hebbende van alles
wat naar baatzugtige ifizigtën zweemde; ook wilde h y ,
indien de loop der dingen hier medewerkte, dien zelfden
weidaadigen geest onder de naakomelingfchap verfpreiden,
In eenen Brieve laat hy zich hier over dus hooren.„ Deeze myne wyze van eene Verzameling te maaken
„ heeft voor my Verder dit en geen gering n u t | dat ze,
i, met de daad, alle ydele eer en höoge gedagten van my
„ zelve mét tak en wortel uitrook; want waar op kan ik
„ ftoffén, als ik de Beeldtenisfen befchouw, de Leevens„ gefchiedenisfen en Bedryven lees, niet alleen van dè
„ oude Grieken en Romeinen, Mannen van de eerfte
„ grootte en waardigheid, maar zelfs van verfcheide
„ onzer Lajadgenooten, als N E W T O N , B O Y L E , L O C K J E ,
„ A L G E R N O N , S I D N E Y , de Godlyke M I L T O N , en ande„ ren? "En nogthans, hóe zeer vernederd, voel ik my al„ tbos opgewekt om hun na te ftreeven op het pad der
„ DeUgd; dat pad, Waarop i y liepen, waarop zy voort„ fiielden/'
Ohdër de Giften aan Buitënlatjdfche Boekeryen, zyn de
merkWaardigfte twee groote Verzamelingen van Boeken
aan de öpenbaare Boekery te Bern, welke hy zonder
Naamtekening derwaards zondt, enkel onderfchreeven:
„ Van éen ËngelscAman, een Liefhebber der Vryheid,
„ Van zyn Vaderland, en deszelfs uitmuntende Conftitu„ tie,, gelyk dezelve naa de gelukkige Revolutie her'fteld
„ is." - — Zyne Begiftigingén aan Harvard Colledge, i»
NieüSv - Engeland, die 's Jaarlyks agtervolgd worden, van
den Jaare M D O C L V I I I , beliepen 1400 Ponden Sterlings. Maar het is onmogelyk, alle Weldaaden van deezen
„fJêftee^en."
• Op een anderen tyd, over 't zelftfe onder.
werp fprèekende, verklaarde hy: „ rk kari vergenoegd zonder
„ glóritf-leevén; maar ik kan ^geen TcBande verdraagen!"
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zen a a r t , of aan openbaare Sociëteiten, of %3H byzo^idere
Perfoonen, op. te naaien. Schoon door een_ Burgerman
gefchonken, mogten zy Vqrstjyk heeteo, en fta,ke,rj te
meer u i t , dewyl ze niet afhingen yan byzondere Laijdsömftandighederi, of van enkele perfoarjjyke jn agt neemipgen.
Wanneer deeze groote en goede Man op den eerften dag
des jaars M D C C L X X I V op zyn Landgoed fe Corscombe
wandelde, en onderrigtingen gaf aan zyne Werklieden,
werd hy door eene Beroerte plotsling overvallen, en ftierf.
Dien morgen hadt h y verfcheide aantekeningen oyer verfchillende huislyke zaaken gefchreeveii. Het flot van een
deezer aan een zyner Huisbedienden in Pal- mail, orn alles
gereed te maaken tegen dat hy in d.e Stad kwapi, was:
„ Ik heb reden om God te danken, dat hy my gunstryk
„ in gezondheid bewaart. Ik wensch u allen wel te
„ vaaren."
De Heer H O L L I S was gewoon, om de gedagtenis dier
Helden en Patriotten, voor welken hy zo dienen eerbied
hadt, fteeds voor den geest te hebben, yeele van de
Huizen en Landen op zyn Landgoed te Corscombe naa):
hunne Naaraen te noemen; en zyn dezelve tot heden by
die naamen onderfcheiden. In 't midden van een dier
Landen, riiet verre van zyn Huis, hadt hy bevolen, dat
zyn Qverfchot, in een graf, tien voeten diep, zou gelegd,
en Jbet veld onmiddelyk daarop omgeploegd werden, ten
einde 'er geen teken van zyne Begraafplaat^ rnogt overblyven.
Alle zyne Bezittingen en Landgoederen hadt h y by
Uiterften W i l gemaakt aan zynen Boezemvriend en Reisgenoot T H O M B R A N D , Esq., van de Hyde], naby Ingatejlone;
die den Naam en het Wapen van H O L L I S heeft aangenomen.
Verzamelen wy de Charactertrekken van dep Heer
ijOLLis, Jafy zullen in hem den agtens - bemifinejw- en volgens waardigen ifonortfdèkke^ Het lust ons, by deeze
Leeven^bhets , waarin dezelve^ ve^preid vgQïkomen,, te
voegen 't geen een eerwaardig jGeqstlyke van hem gezegd, eri te' zyner'gedjtgJtemsfe-in -ee» Eogtlsch Maatidvierk-, korten tyd haa 'sMans avsrlyden, .geplaatst heeft.
„ Zeidzaameien uMeekeade I k ö g d . h e ^ c « t , . ten algemeenen nutte, eédagt en in het licht gehaald te worden,
en te njeer 4ndien d e Bczittör daar van de zonderlinge
verdienften hadt om 'er veel van voor 't ;OQg van ande>S a
ren
r

J
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ten te verbergen. Dit was het geval van wylen T H O M A S
HOLLIS,.
Een geest van Weldaadigheid mag vry
gezegd worden erflyk in hem geweest te zyn• afftammeride van Voorouders, die een gedeelte hunner groote
Middelen befteedden in de bevordering van de kennis des
Christlyken Godsdiensts, op plaatzen waar dezelve weinig
bekend w a s ; tot Inrigtingen ter onderfteuning van afgewerkte Werklieden f h u i s , en de aanmoediging van
Weetenfchap in eën ander Werelddeel, in America.
„ De Heer H O L L I S , vervuld met de beste beginzelen, en
'Vóofziën met de waare kennis van onze Staatsgeileltenisfe
en Wetten, r e i s d e , tot meerder volmaaking, na andere
Landen; overal. naauwkeurig lettende om te vinden wat
voor zyn eigen Vaderland nuttig zyn of tot cieraad dienen kon. Zodanig was buiten 's Lands zyn manlyk,
edel en inneemend, g e d r a g , dat zyn Character nog bewonderd wordt by de Vreemdelingen, en dikwyls zynen
Landgenooten tot een voorbeeld wordt voorgehouden. Hy
fleldé 'er'zyn eer, geduurende zyn ganfche leeven, in, dat
de naam van een Engelschman overal zo zeer geëerd zou
Worden als die van een Romein in de roemrykfte dagen
van het Gemeenebest.
„ Gelyk zyh eigen bewonderde, met regt bewonderde,
• M I L T O N * haastte hy zich, op de tyding dat een zich door
Priesters laatehde regeeren ltaliaanfche S T U A R T in zyn
Vaderland wilde vallen, en volgens een gewaand Godlyk Regt over vrygebooren Britten heerïchen, t'huiswaards, ën was ten tyde van dat gevaar hoogst nuttig
voor de Stad Londen, en op het Land. De groote ver*
fcfieidenheid" van Schriften, nieuwe en oude, welke hy
toen in 't licht en onder den man bragt, ftrekt.ten gedenkteken beide van zyn Verftand en Moed in zyn jeugdigen ïëéftyd.
,, Opnieuw het reizen aanvaardende, en zyn leerzugt op
reis, naar de wyze der voortreflyke Ouden, voldoende,
kwam' by met een ryklyk vermeerderden, voorraad van
kundigheden ' weder, op eën tydperk,
fat
Groot-Brittanje, gelyk Athene in ouden tyd * fchoon in de hoogte
van haaren "Koophandel en Grootheid, heimlyk afnam en
verviel, door fteeds toeneemende Weelde.,en Ongebondenheid, het üitwerkzel van grooten Rykdom, en een
volflaagen-gebrek aan beginzeleri, heerfchende by lieden
van allerleien rang.
-
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,, In deezen ftaat der dingen wanhoopte hy niet' aan de
behoudenis zyns Vaderlands ; maar met zyne groote natuurlyke en verkreegene bekwaamheden, en den invloed
van ruime middejen? wydde hy in den besten leeftyd zich
geheel en al toe aan.den dienst zyns Vaderlands, om 't
zelve te behouden, en den verzwakten kwynenden geest
van Deugd en Vaderlandsliefde te doen herleeven. Doof
voor den Syreenenzang der verleidinge, die zo veele anderen verlokt, zette hy fteeds zyn edelmoedig plan voort,
en,flaagde 'er zo verre i n , dat veel van 't geen onder
ons nog overig is van Deugd, en welbeftuurden yver voor
Burgerlyke en Gpdsdienftige Vryheid, dank moet geweeten worden aan den,arbeid van deezen éénen Man.
„ Aan H O L L I S zyn wy verfchuldigd, L O C K E over de Verdraagzaamheid,
en S I D N E Y over, het, Staatsbejluur.
De
uitgave van het eerstgemelde bezorgde. hy met eene net^
en eenvoudigheid, dat edel onderwerp waardig; het
tweede, uit eigen aart gefchikt om Tyrannen te doe»
beeven,< verrykte hy mèt zodanige Aantekeningen, als
voor elk Engelschman de Vry heden rzyas. Lands, endebillykheid'van deszeifs Wetten, dierbaar moeten maaken.
MILTON'S Werken, in ondicht opgefteld, zyn ongelukkig
onlangs door eene andere^ hand in, 't licht gezonden.
MARVELL'S Werken befchikte hy ook om uitgegeeven te
worden; maar niemand, tot dien arbeid bekwaam, konhy
vinden, en hy zelve kon geen tyd daar toe uitkoopen.
j , , Bezwaarlyk zou ik een einde vinden, wilde ik eene
optelling doen van het aantal belangryke Schriften onzer
Landgenooten, leevenden of dooden, van welke h y , of
geheel, of gedeeltlyk, de uitgave bezorgde , of waar toe
hy een fpoorflag gaf. Nergens hieldt hy zich liever ïn
onledig •> dan om kundige Mannen op te fpeuren, in alle
nuttige eh fraaye Kunften, hun aan te moedigen, hun te
beloorien.
. r
. „ ' D a n zyne dienften, fchoon meest geheiligd aan zyn
Vaderland, ftrekten zich desgélyks uit',tot andere Gewesr
ten. Weinige Menfchen hadden zujke. uitgebreide Verbintenisfen, en onderhielden die Gemeenfchap. Die van
H O L L I S ftrekten zich uit tot Rusland,. Zweeden,
Holland,
;

dl. ttaliaanfche

[Stapten,

Sicilië,

Zwitzerland,

fcheide deelen van de Oost - Indien;
tot Nieuw - Engeland en America.

tot ver-

doch inzonderheid

Boeken, en wat verder

tot befchaaving kon ftrekken, verzond, hy allerwegen om
%
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Kundigheden, en, met die Kundigheden, Vryheidsmin, te
verfpreiden.
„ Naauwlyks was ooit eenig Mensch vryer van zelfzoekende en baatzugtige oogmerken. Het belang, hét geluk,
van anderen, was zyne zuivere bedoeling. Hy beminde
Waarheid en Deugd, en zogt deeze te bevorderen om
derzelver eigen zaake.
^
Niemand betoonde zich infchiklyker en toegeeflyker
omtrent menschlyke zwakheden; doch, waar braafheid en
goede beginzels verlaaten werden om' flegte eindoogmerken te bereiken, of wanneer men zkh van het voorwenden derzdven bediende als een middel om in Staat en
Vermogen te vorderen, was hy gewoofi dè zodanigen
•Schurfde Characters te noemen. Tot zyn ongeluk ontmoette hy 'er veelen van deezen flegten ftempel; doch
bejegende hun met de welverdiende verfmaading.
„ D e Verkeering met hem was leerzaam, genoeglyk, vol
verfcheidenheid; befchaafël van Zeden, was hy gefchikt
om te behaagen, en genoegen te fcheppen in den ommegang met Geleerden en Verftandigen. Doch dit genoegen
moest hy voor een groot gedeelte katen vaaren, om aan
zyn groot Plan, den dienst des Algemeens, te voldoen; en,
uit die zelfde oorzaake, was hy alleripaarzaamst op zyn
t y d , welks kostbaarheid hy kende.
,, Geen Menfchenhaat, of Wederzin van de Wereld, gelyk zommigen zich zeer verkeerd verbeeld hebben, dreef
hem uit Londen, bykans twintig Jaaren k n $ het tooneel
van zyne edelmoedige bedryven. De verzwakte ftaat
zyner gezondheid, door te veelvuldigen arbeid met lichaam
en geest, maakte dit vertrek volftrekt noodzaaklyk. Z y ,
die liet geluk hadden hem van naby te kennen, zullen
niet halaatèh zich te herinneren de veelvuldige waarfchuwingen van-den doodiyken flag, die zo plptsling een
eindpaal ftelde aan een zo nuttig leeven,; dat zeker %oediger zou «fgeteopen geweest zyn, hadt h y zyn Leevenspkn niet-veranderd.
„ Hy leefde gelukkig in deeze Afzondering, welke "hy
20 menigmaal gewenscht hadt, als zulks dei" Voorzienigheid mogt behaagen. Hy vervolgde hier het zelfde plan,
en betoonde zien zo behulpzaam -en dienstvaardig als
mogelyk voor allen; terwyl het zyn hoofdregel bleef, zo
weinig het zyn kon anderen lastig te weezen, of onder
eenige verpligting -aan anderen te -leggen."
HET
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VAN BIN BtCHTER CAHIZ.

BET LEEVESSEINDE VAN PEN DICHTER CANIZ.

B

e geleerde, vernuftige, d^ugdzaame en weldaadige, CANIZ,
wiens Dicbtwerken ia Duitschland zeer gezagc en bewonderd woeden, die de taderfte jgevoelens van Huwelyksgeaegenheid draagen, of zodanige Onderwerpen betreffen, als natuurlyk voorkomen aan een befpiegelend verftand en deugdminnend hart, te midden van de veelvuldige en wisfelbeurtige
lotgevallen deeres ieevens, ftierf aan e«ne fleepende ziekte,
welke hem gelegenheid gaf, om de langzaame, doch zekere,
flappen te zien van den laatftea vyand op dit totfneel. Hy
deedt zulks met eene bedaardheid en ilandvastigheid , eenen
Cferi*««-Wysgeer betaamende. —•—-Naa dat zyne Geneesheeren
alle hoope hidden «öpgegeeven, liet hy een Doodshoofd toe
2ich brengen, eh deedt eenige Dichteriyke Bedenkingen over
dat Onderwérp, ia verband met zyne eigene omftandigheden,
©pfduyven , di* itten voor een der fchoonfte voortbrengzelen van zynen ^eest "hendt. —— Hy behteldt die bedaardheid tot zynea laarften fnik. Wéinige ^ogenblikken vóór zynen dood bfegeetéé hy dat zyn Oppasfer hem by het venfterraam zon Brengen; hy opende de luiken, en eenigen tyd
opgetoogen de opkomende Zon aainfchouwd hebbende , riep
hy uit: ,,'ói Indien het getigt van éen gedeelte der Sc&eppinge ze fchbm , 'zo opbeurend, kan zyn, hoe oneindig genoeg/yk moet dab dftt des Scheppers weezen!" —
——• Hy
floot, deeze ivoorden geurt 'hebbende, zyne oogen voor
altoos.

ANECDOTE

VA'N

RU-BEN S.

e Leerlingen van xuaENs in aftveezigheid huns Leer.
meesters met «lisander fpesejeude «n (loeiende, werd een
D
hunner toevallig aangeftooian tegen een iichiiderftuk, waaraan
RU&ENs nzo «ven gefdtilderd hadt-, e«n gedeelte daar van zag
'er deerlyk gehavend uit.
Een ider Leerlingen zette aich onmiddelyk voor den eeel,
•om het uitgewisente en door eHtander gekladde te verbeteren,
«n -volvoerde 4i« «er R U S B S S weder ter Schilderkamer binnentradt.
RüBfitfs, zyn werk toverziende, ontdekte eenige verandering,
en een iondeffdteid 't uwelk 'hbm verraste en verlegen maakte. — - In 't .einde'vermoedende idat iemand 'er de band aan
zou geflaagen hebben , vroeg hy des opheldering; met byvoeiging, dat het cao nteescetlyk was uisgsvoerd, dat hy tie balddaar

ANECDOTE VAN

RUBEKS.

daadigheid, em den wil der verdienstlykheid DES werks, zou
vergeeven. —— Aangemoedigd door deeze verklaaring, deedt
de jonge Kunftenaar bekentenisfe/en ontvouwde het geheele ge
val; teffens verklaarende, dat hy deeze gedjenftigbeid al
leen ondernomen hadt, om, ware het mogelyk, zyn Medeleer
ling voor's Meesters toorn te dekken. —- RUBENS antwoordde:
Indien een myneir^Leerlingen my zal overtreffen , gy zuh
, het weezen!" • •. •
• en deeze Leerling was de groote
VAN DYCK.

ZEDELYKE

B E D E N K I N G E N .

een verfoeilyker misdaad , dan de begeerte om
te wreekenv en is 'er wel bemiunelyker deugd, dan
Idie,szich'erom wel
geleden ongelyk te vergeven? Heil en Broederfchap
verbiaden de menfchen op het allernauwfte aan eikanderen —
maar de begeerte tot wraak verwydert den eenen mensch van
den anderen. —— Het groote bevel van onzen liefderyken
Meester is: „ Hebt uwe Vyanden lief
zegent hen die u
vloeken." Hoe ver is zulk een bevel af van wraak. — Zullen
wy ook beftaan iets te doen 't geen wy in anderen %q zeer
afkeuren ? —— Zullen wy wraak oefenen en vervolgen, daar
we zelve niet willen vervolgd worden ; of zullen we aanftonds den Hemel om hulp fmeeken, en klagen over de
fchreeuwendfte mishandelingen? ——• De wraak Js verfoeüyk,
in wien zy ook vallen moge •
en wreedheid past geene
redelyk werkende Wezens; maar is de eigenfchap van Beeren
en van Tygers.
De ondervinding leert dagelyks den opmerkzamen Waarneemer, dat de grootfte Windmakers de eigen bewerkers van
bunnen val en ondergang zyn. Hy, die hoog klimt, loopt ge«
vaar van te tuimelen, en die hoog vliegt, doet dikwils een
geweldigen val.
Hy, die hard fchreeuwt, doet vaak zyn
gorgel geweld aan , en bederft zyn ftem voor altoos.
Dan zy, die zich gematigd en bezadigd aanftellen, bevesti
gen zich zeiven, en hun ftaat is gevestigd op- eenen onvvankelbaren grond.
Hy, die de gebreken van anderen ziet en berispt, moet
zorg dragen, dat hy niet aan het zelfde euvel mank ga, het
geen hy in zynen evenmensch voor een gebrek houd; want
by, die daaromtrent de behoorlyke voorzigtigheid en oplettenbeid niet in agt neemt, zal veel moeten hooren dat hem
grieft, en groote bitterheid des harten doorftaan. De voor
zigtigheid vordert, dierhalven, van ieder mensch, eerst zich zeiven te onderzoeken, en zyne eigen gebreken te verbeteren,
vóór hy een ander deszelfs fouten onder 't oog brengt, en}
dien berispe.
C. r. o. G,

MENGEL

WE R K,

TOT FRAAYE L E T T E R E N ,
SCHAPPEN,

KONSTEN

E N WEETEN-

BETREKKELYK.
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OP HET:

STAATSBESTUUR.

( Overgenomen uit WILLIAM

FALCONER'S

Remarks.)

Ten Vervolge van de Proeve, hier haven, bl. 213, enz.

W

y vaaren voort om een Tafereel te geeven van de
Uitwerkzelen, der Weelde op het Staatsbejluur. —
Eenigen der naauwkeurigfte Waarneemers van de Menschlyke Natuur hebben opgemerkt, dat de Aart en Gefteltenisfe eenen grooten invloed hebben, om een Staatsbeftuur, daar mede overeenkomftig, hervoort te brengen.
HIPPOCRATES fchryft, dat de werklooze en laffe aart der
Afiatifche Volken natuurlyk tot een Eigendunkïyke Regeeringsvorm opleidt; terwyl de werkzaame en rustige
aart der Europeaanen na een Vry Staatsbëftuur haakt.
Een dergelyke invloed mag , 4net eyen veel waarheids ,
daar aan op het Zedelyk Character worden toegefchreeven. De ondervinding aller Eeuwen heeft getoond, dat
de verfcheidenheid van Regeeringsvormen gefchikt zyn
naar de onderfcheide maaten van Volksdeugd.
Onder de hoedanigheden, die van de Deugd afwyken,
heeft misfchien geene, ten deezen opzigte, grooter invloed
dan de Weelde; eene Kwaal, men moet het bekennen die het gemaklyker valt te veroordeelen dan te vermyden (*)•
Het lust my tegenwoordig, eenige aanmerkingen voor

te
—— accu/are aliquandt facilius est, quant vitare.
?IAX. Lib.
MENG.

IX.

I795.
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t ^ É p i e n over den Invloed van de Weelde o p de o»»
d O T C n e i d e foorten van Staatsbeftuur. '
Eene Qemeenebest-Regeering van dien aart, dat de Volksregeering daar heerfche, is in alle baare takken volftrekt
tegen de Weelde aangekant. De liefde tot Gelykheid is
het beginzel, en in de daad het weezen, van zulk een
Staatsbeftuur. De Wetten ftrekken om Gelykheid ia
r a n g en g e z a g t e w e g e te brengen, e n hebben teffens ten
oogmerke om de Bezittingen gelyk te maaken ( * ) . In
eenen Staat,, derhal ven, op deezen voet ingerigt, kan
de Weelde geen plaats hebben, naardemaal deeze enkel
egrond is op Oagetykheid van Middelen, welke de zoanigen, die een g r o o t e r aandeel dan anderen bezitten,
in ftaat fielt om gemakken te erlangen, hun door anderer arbeid bezorgd.
De zugt tot Maatigheid is een ander beginzel van dit
Staatsbeftuur. De Gelykheid d e s Volks vordert, dat zy
allen gelykerhand dezelfde voordeden genieten, en geY o l g l y K dezelfde geneugten, dezelfde hoop, fmaaken; ' t
g e e n alleen gefchieden kan d o o r eene algemeen heerfchend e Maatigheid.
Deeze hoedanigheid bepaalt het verlangen om meer te
verkrygen dan ' t geen noodig is voor den Mensch zelve,
e n ' z y n Gezin. W a t overfchiet is voor den Staat.
In
deezer voege heftemden de Veldheeren, in de vroegtte
Eeuwen van Rome, a l s zy van een Krygstocht terug
kwamen
niet belaaden, gelyk de hedendaagfche ,
met de plundering van hun e i g e n L a n d ; maar met de
goederen op den Vyand vermeesterd
de fchat, dus
verkreegen, ten algemeenen dienfte, én waren te vrede
met hun eigen goederen. CINCINNATUS keerde tot. d e
Ploeg weder, naa het Di&atorfchap nedergelegd te hebben: FABRicius d e e d t o p gelyke wyze afftand van h e t
Burgemeesterfchap; en M A N I U S C T J R I U S , die „ Rykdom, , m e n kon verfmaaden, fchoon h e m aangeboden d o o r de
„ hand der Koningen ó f ) , " oordeelde het eene genoegzaame Landbezitting, die het toereikende t o t z y n onderhoud kon opleveren.
De
v

f

( * ) Zie de Wetten van SOLON , LYCURGDS, ROMULÜS en
deLegibm,
( f ) MILTON'S Paradife regained, B. II. 1. 449.
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affchaffing van Geld hadt te Spam Aezelfdj! tó>
Werking, gepaard met de gelyke verdeeling van I # r #
eigendom. Maatigheid was daar opverróydeiyk, "vën ,(|e*
lykheid greep ftand, waar men geen Geld kende: W e e t
de, derhalven, kon geen plaats hebben ia zulk een Staat*
als geheel en al aangekant tegen deszelfs beguj^elen en
gefteltenisfe»
. . .
't Is waar, men kan niet locheheö, dftt <|e Weelde ink
gang gevonden hebbe in Gemeenebest-Regeeringën» er)
byzonder in de twee laatstgemelde. Maar men "hebbi
tevens op tê merken,'dat dit altoos gepaaid ging met d£
omkeering van de beginzelen der Staatsgefteltenisfe» ~-—r
Het Spartaanfehe Staatsbeftuur geraakte ten v a l , zints
den invoer des Gelds, ten tyde van APIS: ideeze invoer
bragt met zich alle de onheilen, aan de Weelde vast; en
de groote Geldfommen, door byzondere Perfoonen vei*
kreegen, in de laatere dagen van hét Rorfcinfche Gerüeenebest, en de daar mede noodwendig zamen verbondene
Bedorvenheid van 2ed,en,'lag den grondflag.van die Qn-,
derWerping en Afhangelykheid» Welke naderhand by ffa
Romeinen ftahd greepi
Niets, met één woord, kan mètt Éich Verbeelden h/iëef
ftrydig met den aart van een Geaieenebest - das IjVeelde;
De grootfte Deugd, in zulk eene"Staatsgefteltenisfe, is het
boven alles in agt neemen van het Welvaaren des Burger*
ftaats, en het geeven van de voorkeuze daaraaij kpyeh „allé
byzofldere zelfvoldoening. M*** O e m e e ö e r ^ ^ m d h e i d
is onbeftaattbaar met Weelde; eene drift, die zelftoekejad 'yè
in den hoogften graad, en die, botgevierd, alle ahderö bpf
flokt. De Athenen verfchaffen» korten tyd Vóór hünrwÈ
onderwerping aan het Macedoniftht(Juk,
een flpréêkend
Voorbeeld van dit ukwerkzel der Weelde.
Ten tyde
van die beflisfende verandering Waren by hüjti de jöflyki
onderfcheidingett eene hebbelykg overgëjjeeyenhejd aart
het Spel, en het onthaalen op kostbaare Feesten en Ver*
maaken (*). De laage voldoening van fojig eh gehemelte
werdt een Studie, en Meldt de Vinding der ïhwooridereiï
onledig, terwyl de Schooien der Wysgeeieh, dié de»
geest van sopHOdLEs eü P L A T Ö ademden, vergêéfseri teö
onderwys weriftondèn; ett werderi, in de daad,, (even aïs
dergelyke Inftellingen tegenwoordig in Engeland iyti, ók$
h

;

1

(*) AtHENiÉt, Lib. JÜV, p. «114»
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ar al té zeer op die van Athene in deeze byzorrderbedea
ykepO verast, als alleen gefchikt voor de ouderwet*
erfden afzondering lievenden, en beneden de opmerking van den man van bezigheid, beftemd om uit te fchitteren op de woelige tooneelen des leevens. Een treffend
Voorbeeld van hunne bedorvenheid, omtrent dit tydperk,
byzonder vermeld door A T H E N - S E U S ( * ) , hierin beltaande, dat zy de Vryheid hunner Stad
het ipveekendst
kenmerk van hoogagting, aan Koningen en Magtigtn betoond — opdroegen aan twee Perfoonen, wier éénige
Verdienfte daarin beftondt, dat zy in de kunst van kooken uitftaken.
Dan Weelde, fchoon ftrydig met den geest van een
Gemeenebestbeftuur, is niet even zeer aangekant tegen
alle. Verfcheide omftaudigheden kunnen 'er voorkomen,
die dezelve meer of min fchadelyk voor de eene dan voor
de andere maaken. Zo geloof ik, dat de Weelde nadeeliger is voor een Staat van eene kleine uitgeftrektheid,
dan voor eenen van wyder omvang; dewyl 'er zich rede opdoet, om te dugten, dat het lichaam des Volks in
den eerstgemelden daar door fchielyker zal bedorven worden.
Dit is waarfchynlyk de rede, waarom de Zmtzerfche
Cantons, die, fchoon van eene Ariftocratifche gedaante,
op zulk een groote fchaal getekend zyn, dat z y , in derzelver natuur en beginzelen, "aan de Gemeenebestgezinde
gedaante zeer naby komen, zulke ftrikte Wetten op de
Verteëringen gemaakt hebben, en zo fchroomvallig zyn
ohi dezelve in ftand te houden. Hierin hebbe men, misfchiên, eene der redenen te zoeken', waarom de Weelde
Rome zo fehielyk niet ten gronde hielp als Athene. In
het Romelnfcht Ryk werden de nadeelige uitwerkzéls der
Weelde, in de Hoofdftad, tegengewerkt, of ten minften vertraagd, door eenige overblyfzels van de Voorvaderlyke
Deugd, in het overige des Gebieds: terwyl te Athene,
toen de Stad bedorven was, het teffens met den Stasa.
gedaan ware. Schoon Rome, toen de befmetting algemeen werd, onherftelbaar ten gronde moest gaan; dewyl
het verdorven lichaam zo veel grooter was.
Deeze zelfde regel gaat ten naasten by door, ten aanziene van het Staatsvermogen of den Invloed van eenigen byzonderen Staat. Hoe kleinder, dezelve i s , hoe
meer

f

(*)

ATHEKJEI, Lib.
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«eer voorzorgs 'er vereischt wordt om op's Volks^edjen
te letten. Gemeenebesten Jcunnen langs twee wfgcn 'ten
ondergang komen; of door uitwendig Geweld, of inwen
dige Overheerlching. Hoe zwakker een Staat is, hoe
meer dezelve zich vindt blootgefteld aan de eerstgemelde
oorzaak deezer uitwerkzelen. Zo verviel Athene onder
de Macedonifche Overheerfching, eer eénig byzonder Bur
ger magts of invloeds genoeg kon bekomen om het be
wind in handen te neemen; terwyl het veel fterker en
magtiger Rome alleen den ondergang te wyten hadt aan
eene inwendige oorzaak.. Uit deezen hoofde zyn kleine
en zwakke Gemeenebesten onderhevig aan een' veel grooter getal van gevaaren, uit Weelde herkomftig', dan groote
en magtige; en is het, uit deezen hoofde, voor dezelve
te noodzaaklyker, met een meer angstvallig oog te'waaJcen tegen derzelver voortgang. — — H e t is zeer der ken
nisneeming van den Staatkundigen Befchouwer waardig,
dat de onmiddelyke uitwerkzéls der Weelde en Verderf
óp Gemeenebest-Regeeringen dikwyls zeer gelyken op die,
welke den aanwas of de bevestiging der Vryheid verge
zellen.
Het oude Staatsbeftuur te Creta, ten tyde van X E N O P H O N en P L A T O , was op een foortgelyke leest, als dat van
Sparta, gefchoeid, en hadt eene overhelling tot de Ariftocratifche Regeeringsvorm (*). „Het Volk was, ten tyde
der oude Staatsgefteltenisfe»- maatig en deugdzaam, en
ftak bovenal uit in gehegtheid aan hun Vaderland; ten
tyde van P O L Y B I U S ( f ) was hun Staatsbeftuur geheel De
mocratisch, en zo waren de Volkszeden ten hoogften be
dorven en fnood geworden. Juist dezelfde verandering
greep ftand in het Gemeenebest van Carthago, toen het
op den rand des verderft ftondt; 't welk door P O L Y B I U S ,
voor een groot gedeelte, aan den aart des Staatsbeftuurs
wordt toegefchreeven,
Eene verandering van gelyken aart greep te Athene
plaats, by den val van deszelfs • grootheid. Het Geregtshof van den Areopagus — een wonder wel bedagt middel,
om de verhaasting, fchielykheid en grilligheid, der Demo
cratie te temperen
was afgefchaft, en het Volk zon
der eenigen teugel in deszelfs bedryven* gelaaten: dit werd
wcl!

(*) ARISTOTSL. Lib. H. C. 10, * Repnbl. — STRABO,Lib.X.
POLYB. VI. extr. 3.

(t)
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tyelhatet zo ongeregeld en onbeftendig als' geweldig 68
^BSr^éet|Bhend; en het gevolg was; dat de beste en bekwaamftè Mannen in den Staat van de Staatsbedieningen
werden afgezet, en geenen. in' bewind gefteld dao. vleijer^
de Demagogen, die zich blootgefteld vonden om afgezet
te worden by de beuzelagtigfte en ongerymdfte gelegenheden, Dje zelfde onbeftendigheid belette de Bondgenoot
ten deezes Volks, om op 't zelve eenig Vertrouwen te
ftellen, en moedigde hunne Vyandén aan; deWyl hunnfe
Vriend- of vyandfehap even. onvast en weiffelend was: é n ,
door voordeel te doen met deeze wisfelbaarheid van ge-<drag, behaalde f m u p p u s ' d e voordeden, welke hem na*»
derfiand meestervan Griekenland maakten.
Die zelfde kunïtenaary werd te Rome te werk gefteld,
omtrent het einde van het Gemeenebést. M A R I U S , Ï O M Ï E J U S ; en C * S A R i kreegen, op hunne beurt, dè Oppermagt in handen, door zich té gelaaten de Volksvoor*
regten te verbreeden, en het Ariftocratisch gedeelte de*
jStaatsgefteltenisfe te verminderen.
En valt helt niet moeilyk, de oorzaaken Van deeze
andering in het Staatsbeftuur, welke, inden eerïtéh opflage, zo. vetre verwyderd fchynen van hét einde waar^
Op dezelve doorgaans uitloopt, op te fpeuréH. Eeh Velk,
hoe bedorvener het wordt, neemt rnèt dat bederf toe in
ongeduldigheid om He^t bedwang der Wet te Vèelen.
„ ' t Is openbaar, dat" eene 'lange aanhoudénheid Van
„ Voorfpoed aanleiding móét geeven tot kosïbaare en
„ weelderige Zeden, en dat de gemoederen der Men„ fchen. verhit zullen Worde» door eerziïgtige bedöelin^
„, gén, en gréetig na hooge waardigheden zullen ftreevén-;
ett, dewyl deezé kwaaien gdrSdig töeneemefly' zal de
„begeerte tot magt en IméfcMfSèy, en dé "ingebeelde
,,'ïchande vafl in eenen onderworpen ftaa> te ' b l y v e n ,
, eerst het bederf van het Gemeenebést bewerken; hoog„ moed ên Weelde dit ve"rVOlgefls voortzetten; e n , in
hetéiftdë, zal de verandeirrfig -voltoöJd wórden deór hét
„ Volk, wanneer d$ fchraapjagt van zómmigeh bevonden
i, wordt hun té beledigen en 'te verdrukken, ëii dê éêffc
*> zugt van anderen hun trots kittelt, ea vergiftigt mt
,', vléijende hoópé,; want alsdanÏ, door wbede^'aaggeM, eh.
,, alleen» de inboezeming der driften volgende,, wil het
„ Volk zich niet langer door eenigen teugel laaten breidelen, ©f'te vrede zyn met èefi gelyk' aandeel in het
^ Bemind, te zamen yereeni^J m& # ^taatsbeftuBrdèrs;
,? iaaar
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„
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„
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maar zich zeiven de volflaagene Oppermagt, en het Beftuur aher zaaken, aanmaatigen. Als dit gedaan fe, -zal
het Staatsbeftuur den ichooriften van alle naamen aaqneemen, den naam van een Vtyén VolksAfta*» doch, met
de daad; het grootfte van alle onheilen weezen, de Regeering der Menigte (*)."
Een fterke dryfvcer tot Geboómamheid in een Ge
meenebest is Deugd* en wel inzonderheid die Deugd,
-welke men G&toeenebcsigezmé/ieicl noemt, die het Volk
aanzet om de Wetten te gehborzaamen, uit de beginze
len van Regtvaardigheid en algemeen nut. Maar in
eene ibedorvene Maatfchappy worden deeze beginzels
niet vérder in agt genomen i, dan in zo verre zy tot
ichoonfehynende voorwendzels kunnen dienen, om Eeren Staatzugt ré dekken ( f ) . Vrees i s , by zulk een
Volk, het eenig middel van bedwang. Dewyl een Geineenebest-Regeermg niet bekleed is met eene zo bedwin
gende Magt, als eenige andere Regeeringsvormen, wordt
%r, by gevolge, eene grooter ruimte gegéeven aan de onge
regeldheid en mishandeling van ovecgegéevene en beginzeJLloozë booswigten. Maar zulk eene Democratie, hoe, zeer
dezelve de gedaante van Vryheid moge aanneemen, is* jn
het weezen der zaake, niets anders dan eene verderfjyke Re
geringloosheid, of dé ftryd onder een aantal heerschzugtige hoofden, wie van hun hét eerst de Vryheid en
Eigendom der Medeburgerea zal vermeesteren.' Wan
neer 'er' eene befliste meerderheid verkreégen is, vervak
de Staat natuurlyk tot eene laage onderwerping, tot wel
ke dezelve voorbereid was door de ongeregelde en mis
handelende , fchoo» verzwakkende, ylaagen van opftand
en wraak.
De verandering van een geregeld Staatsbeftuur tot dat
der ongeregelde Menigte, eft van daar weder tot een
ftaat van voiflaagene Overheerfching; wordt zeer tref
fend befchréeven door P O L Y B I U S , wiens als 't ware voor»
eeggende geest klaar voorfpelde, wat naderhand t e ü o me plaats greep. „ Z y , " dus luidt de taal Van dien
voortreffelyken Schryver, „ z y , die den grootten Ryk;, dom verkreégen hadden*, evelJ zeer'gefteld wordend*
j , om ook ' d e Opperheerfchappy in handen te krygen»

n
{*) HAMPTON'S POLTB. B. VI. extr. 3 .

tf) Spirit «fLam, ö . VIII. Ch.
T
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„ en daartoe niet in ftaat door hun eigen magt en deugdV
•„ poogden het Volk op hunne zyde over te haaien
„ met ruime hand onder 't zelve al hun rykdom
*, yeripreidendé-;, en zich van alle middelen ter om& kooping bedienende* tot >zy het Volk allengskens ge, , leerd hadden, de geheele aandagt te vestigen pp de
',, Giften, hun ten onderftahd gefchonken ; en maakten
„ z y ' s Volks greetige Gierigheid dienstbaar aan de oog>„ merken van hunne eigene .onbegrensde Heerschzugt.
„ In deezer voege werd het ftelzel der Volksregeering
„ ontbonden, én ruimde plaats in voor de heerfchappy
„ van Geweld en Overmagt.
Want* wanneer het Volk
,, eens gewend is gevoed te Worden zonder eenig werk
„ te verrigten, of moeite te doen, en alle middelen van
„ beftaan te ontleenen van den rykdom der overige Bur„ geren, zal* indien, ten deezen t y d e , eenig ftoutmoe„ dig én onderneemzugtig Voorganger zich opdoet, wiens
armoede hem buiten allen Staatsbewind floot, de Re-,, geering der Menigte beginnen ; die zamenloopt in
„ oproerige Vergaderingen, zich tot alle foort van gc*, weid-, doodflag, uitbanning en landverdeelingen, laat
„ vervoeren; tot men in 't einde, tot een woesten ftaat
,, van Regeeringloosheid gebragt, eens weder :cen Mees,* ter* een Monarch, vindt, en zich aan eigendunklyk Ge„ zag onderwerpt ( * ) "
Weelde is ftrydig met den geest van 'een Ariftocratiseh 'Staatsbeftuur. Ik verftaa hier door een Ariftocratisch'Staatsbeftuur, zo..wel als ik ten opzigte van het
Volksbeftuür gedaan heb* een goed en Welgeregeld. De
•gêest_ van Gemaatigdheid-is de. eigenaartige deugd van
zulk eene Ariftocratie; deeze bekleedt de plaats van*
en hèóft, in de daad", veel gelykheids met, den geest
Van Gelykheid onder het Volksbewind; maar deeze geest
van Gémaatigdheid is geheel onbeftaanbaarmet Weelde,
het weezen waar van als 't ware beftaat in Mededinging om Meerderheid. Wanneer, dethalven* de Weelde fta'nd grypt onder de- r y k e o f beerfchende Party
in écn Staat onder eén Ariftocratisch Beftuur, zaLde*
feelve die fchynbaare Gelykheid omkeeren, welke die
•Staatsgèfteldheid vordert dat bewaard worde tusfchen*
dè Edelen en het Volk, en die weezenlyke Gelykheid,
f

k
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w^k« zy ouder elkander moeten bewaaren. Elk zal
zyn Nabuur benyden; men zal Staatsftreeken uitdenken,
het Volk verdrukken, om aan zyne buitenfpoorjilteden
voldoening t£ verfchaffen; de Edelen zullen verbasteren
tot een hoop willekeurige Dwingelanden"; en eene Re'eeiingsvorm, dus zamengelleld, zou misfchien eene der
rukkendtte en onverdraaglyktte van alle zyn. De Verteenngswetten van Venetië en Genua rusten op dit bejnzel (*>.. %y
^g^ig*» i
de Volksdeugd te
ewaaien; maar om kunftenaary, en het invoeren van nieuwigheden, te voorkomen: dit blykt zonneklaar hier uit,
dat zy, die al t£ laag zyn om eenige opmerking te verdienen, zonder gevaar zich in verkwisting mdgen botvieren —— als, by voorbeeld, de gemeene Ligtevrouwen —^— terwyl z y , die voedzel verfchaffen aan deeze
buitenfpoorigheid, zich verpligt vinden om op eene zeer
eenvoudige, wyze te leeven. Weelde, derhalven, wordt
in een Ariftocratisch Staatsbeftuur alleen toegeftaan aan
dat flag van Volk, 't welk de minfte bekwaamheid heeft
om voordeel te doen met die vryheid.
\
Weelde is meer gelykaartig met de natuur van eene
Monarchy. Naardemaal 'er, onder die gedaante van
-Staatsbeftuur, verfcheide rangen en graaden van Volk gevonden worden, die men noodzaaklyk moet onderfteunen
'door uitwendige praal en voorkomen, vordert zulks, dat
:de Verteeringen van ieder rang van elkander verfchillen;
dat de Weelde toeneemt met het klimmen van den rang
-der Perfoonen, van den Boer tot den Vorst, die op den
-Throon zit. Maar de Weelde voegende voor eene Monarchy is zodanig eene, die voörnaamlyk Grootschheid en
Perfoonlyke Onderfcheiding betreft •, die gepaard gaat met
mayver, en iets heeft van het werkzaam leevenl Die foort
Aran Weelde, welke'gepaard gaat met zinnelyke voldoening , welke altoos gefchikt is om laagheid en lafhartigheid voort te brengen, is even nadeefig voor eene Monarchy als voor een Gemeenebest.
Het beginzel der
Monarchye is Eer, en een gevoel van Perfoonlyke Waar-,
digheid, en Hoogheid van geest , gepaard mét Krygsmoed,
•en eene begeerte van Onderscheiding. 'Dan, hoe kan
men verwagten, deeze hoedanigheden te zullen aantreffen
onder een Volk, welks eenig doel is Zelfvoldoening; die
Zee
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Zee en Land doorreizen om voorraad te Vinden tot vol»
doening hunner lusten (*)»
die
«elven zó verwyfifegemaakt hebben, dat men, wegens huime Sexe,
twyfelde? Zullen de zodanigen de Krygsd^pperheid onderfchraagea| S»llen deezen den rang en roem van eene
Monarchy, op welke het beftaan van dezelve gegrond i s ,
onderfchraagen? Het gevolg is middagklaar.
[ W y moeten, ééns vooral, onze Leezers herinneren,
dat deeze Proeve van den Heer F A L T J O N E B , in dén Jaare
JJ8I
te Londen gedrukt is,]
e n

- (*) Vefcindi caufa term morique gmttia exquircre, SaLLüsif.
Bell. Cacü.
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*f Toewét men reeds zo veele Voorfchriften, ter bereiJ L i ding van de Phosphorzuure Kwik, heeft opgegeeven, dat l i e t overbodig kon fchyuen, hieromtrent nieuwe
Aanmerkingen mede te deelen, meen ik echter, door het
Veelvuldig famfnfteïlên vaa dit prapamdt,
è» bét :bebroeven der onderfcheiden manieren, die door de Schei'
kundige Schryvers worden aangeprcezen, door de ondervinding ïn ftaat gefteld te zyn, pm deswegeos iets nuttigs te kunnen niededeeJen, — Eene enkele methode dan
hebben myne Proeven geleerd, dat, ter verkryging vaa
een altoos eenvormig en zuiver Zout, en dus tot gebruik
jn de Geneeskunde, waartoe dit middel thans met zo veel
hut gebezigd wordt, alleen gefchikt, met voordeel koft
aangewend worden. Öm eerst het ^hosphorziftir te verkrygen , laat men de Phntpfmns afbranden* tot dit ehidc
zou men zich van den toeftel van P E L L E T I E R , in het
Journal d»Phyfiqw,
Juk 1785, p. 3©» bèfchfeven <,
kunnen bedienen * doch daar de Apothekers niet altoos
in de geleeenheid zyn zich van dezelve te voorzien»
kan men, hoewel met verlies van eenig zuur, hetzelve
op de volgende wys verkrygen,.
Men neemt een groote $azen S l o k , die'34 Mengelen

w
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water bevatten k m , of, by gebrek daarVanVeen Suiker*
glas van dezelfde grootte * maakt-HM even w a r m , ERI
«laatst het omgekeerd op een onverglaasd bord, datéenigzHfcdiep is, - JHFET is niet n o o d i g . d m de rand vaii BET
GUs op het bord wel ianilttU ^-tnair :HTT is zClf al zo
f©ed, dat 'er eenige opening blytV ï$$t ©Wê eve* o|jge*
Egt hebbende, 'legt men <3mt*$a* j d&chraa Ph&tpMYUi
fcitiden op het bftrd, en ze dra rm bwèdt z4t men het
Glas'er weder over- De Ptosphèrm braadt ahsdai» met EERT
heldere vlam enFTERKErook, diê>d$N aan de wande» è »
ÖP den grond van L P G M alstósföeAe^UWvlokjes aan*
a è V t * zuiver dtóög Phosphöfz««ris^ De lucht, die hei
é u s bevat, is genoeg om deeaehoeveelheid Phosphow
fe doao afbranden ?jttj HET echter mogt uitgaan, miétmen
FEET JGias maar 4VKl'-«pl%te«» oni- eï- een- weinig verfche
hjdu in te doen< komen. Na het afbranden van de Phosphb*
«wlaat men AUE*Zolang ftaan, tot dat alle dampen zich
tot een droog:va& lichaam gezet hebben; dan neemt men
h e t Glas Wtjgv laat het Zdsr \t i n , öf hiafc het 'er uit, legt
weder EENE nieuwe hoeveelheid MbtpftèPUs dp het bord, en
gaat weder te werk als vèörên', en men herhaalt deeze bewerking zo lang, tót.dat men eenige Oneen PMpiwrm ver-\
brand heeft* Heeft -aeh op doèze wyze een genoegzaa*
ttöli Voorraad ivan^^ufttf hereid, dan keert toen het Glas
om; en kuit hét^soMal* het bordyOr^nftaah, dat'er lucht
feyköiBO, waafdoefcdaa al het Zout den Volgenden dag;
gèhéèl gefiwoiteïi 4s.f' By dit Vêeht giét men dan zes of
agöStëat zo ve«l3ev«f^èhaald Water} en iygt het vocht door
ff geen dan HÊFC zuiverst vetfnmS f hOsphorzuur is. Gewoonlyk fcheidt zich, als men 'er water bydoet, eena
kiêktö hoesveelheia roodachtige ftbf af* Welke nog onverdeelde Phitphorh te\ nfóar zodanig niet Zuur doordron-'
m, dat ze niet wm moto*. ••• .
- - N a Mch Op deé»e wVze-deh «uivér Phosphörzuut ver-;
Jfêhkfi;i6 6feDl«9i, - z«:-' ifièft hetzelve 0$ Witt v u u r , en nfc
het eenigzins w8rtö.géwttraèn fe,- Vèrkadigt men. h e t mets
zeer zuiver mynftoflyk Loogzout. Men verlaate zich echter hierby niet op de opbruifching, maar beproéve het
vocht met blaauw en rood Lakraoespapier ; hoewel het
minder kwaad k a n , zo 'er wat te veel Z u u r , als te veel
Loogzout, in is. Het mynftoflyk Loogzout verkies ik altoos boven het plantaartige, dewyl het zuiverer is van Vitriool- en Zoutzuur.
Na dat het vocht behoorlyk verzadigd is, doet men 'er viermaal zo veel overgehaald
?
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KWIKZ.

warm water by, en drupt 'er dan eene welbereide < oplosfing van Kwikzilver in Salpeterzuur in., tot zo lang
als 'er eenige nederploffing gefchied. Vervolgens giet
mén het vocht door, verzamelt het nedergeyallen Zout, dat
op het papier blyft, wascbr. het met overgehaald warm
water b e h o o j ^
, eji laat het dan zeer zagt droogen^
Men verkrygt dus een zeer witte ftof, die het zuiverfte
Phosphorzuure. Kwikzilver i s , alleen gefchikt om tot
Geneeskundig gebruik te dienen. Men mag echter ter be
reiding van dit middel zich niet bedienen yan de geacoone
Kwik, zo als zy verkogt wordt, dewyl dezelve altoos met
food en andere raetaalea vermengd is. Zelfs is.de Kwik,
die door. overhaaling gezuiverd is, niet altoos van lood
bev.ryd ;..inen doet daarom beter, het Kwikzilver, met
yzii- of loogzout, uit het zuiverst Vermilliqen, door eene
drooge deftillatie af te fcheiden. Ook moet men ter oplosfing van de Kwik het gewoon Sterkwater niet gebrui
k e n , om dat 'er altoos Vitriool- en Zeezoutzuur mede
vermengd i s ; maar men moet daartoe een volkomen zui*
ver Salpeterzuur bezigen, 't geen verkreegen wordt met
in 't gew>on Sterkwater zo lang eene ontbinding van Zil
ver in Salpeterzuur te druppen,.als 'er iets uit neerge
ploft wjrdt, het zuur vervolgends door te zygen, en Q p
eenige zuivere Zwaaraarde te déililleeren. ©oor de Zilyeif
ontbinding wordt het Zoutzuur, en door de Zwasraard©
het Salpeterzuur, weggenomen. Wil men dan het Zuur be
proeven, of het wal zuiver i s , dan. doet men 'er-.flegts
eene oplosfing van Zilver en van Salpeterzuure Zwaaraar
de by* en in beide gevallen moet het Zuur niet troebel
worden.
. .
. M m geloove niet, dat. ik te veel voorzorge beveel;
dezelve is tot het wél bereiden, van dit middel noódzaaklyk. O-jk zyn de kosten zo zwaar niet, als men
zich verbeeldt; dewyl één Önce P/iosphorus door verbran
ding zo veel Zuur levert, als genoeg is om 'er vyf On
een Phosphorzuure Kwik uit.te verkrygen.
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k zou^e noopens dè zwaare Koude, van den nu verloopen W i n t e r , volgens gewoonte, reeds Waarneemingen aan 't licht gegeven nebben^ indien eensdeels de
omltandigheden van ons Land, door, den inval der Franfchen , niet zo veel ruimte in de Nieuwspapieren deezer Stad hadden ingenomen, dat daar toe plaats en'attentie fcheen te ontbreeken, en anderdeels de veranderlykheid van het Voorjaars-Weêr my, wegens de Gevolgen
des Winters van 't Jaar 1740, die een droevigen in*
vloed op den Zomer hadden, niet voor dergelyke nadeelen hadden doen duchten.
Immers, hoewel de groente van 't Geboomte thans
byna een Maand vroeger is voor den dag gekomen, dan
in dat Jaar, wanneer men, volgens myne Aantekeningen,
uit Ondervinding opgemaakt, in de Meymaand doorgaans
byna Winter-Weer, met vliegende Sneeuw-vlokken, had,
en de Wyngaard-Knoppen zig in Juny eerst ontflooten,
komende naauwlyks voor Augustus eenige Zomerwarmte
in de Lugt; hebben wy, in deeze Meymaand, by wylen ook zeer onaangenaam Weer gehad.
Tot den 7
maakte het, na eene niet ongunftige Maand April, zeer
vrugtbaar gemaatigd Weer; maar toen kreegen wy, met
Noordewinden, veel Koude. Den 17 kwam 'er wederom eene aanmerkelyke Warmte, geduurende een W e e k ;
doch daar op volgde, met Pinkfter, eene aanmerkelyke
Koude, duurende van den 2.4 tot het laatfte der Maand;
die den 'Bloesfem van de Vrugtboomen zeer benadeelde,
en 's nagts Vorst maakte. Ik zelf heb den Thermometer, hier in de Stad, die bevoorens 's lüiddags al tdt
70 Graaden en hooger gereezenewas geweest, toen 's morgens ten drie uuren, tot 40 Graaden, ja tot 56, gedaald
gezien. Terwyl, ondertusfehen, de tegenswoordige Maand
Juny gedagte Koude met beter Wéét fchynt te vervangen, en hope op eenen goeden Zomer geeft.
De ftrengheid der Winter-Saizoenen hangt af van de

Jangduurigheid en van de zwaarte der Koude. Ten opzigt
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WAAR8EEMINGEN OVER SE KOUDE
zjgt Vin het eerfte hadden wy in de Jaaren 1784 «1
1785 aanmerkelyke Voorbeelden, waar van door my Tn
de 'Nieuwspapieren, t o e | , A a n t e k e n e n m^edig&dfseld
zyn. Maar ten opzigte van de zwaarte d§r Koude^qf liever deii Wap van Vorst, vind jfc geen Jiaomefkjelyker,
dan van 't Kar yrjd wanneer de .T&ernjojhgter, hier te
L a n d e , fot 4 Graaden onder o is waargenomen, gelyk thans ook plaats gehad heeft
V>it blyjct uit feit
beloop der Waarriéemingep» wejken de kundige Hjortulams
van den Hortus Medicus alhier, de Heer STQRJ&, de goed?
heid gehad heeft m y , ten opzigt van de ïfeurje vari di*
W.nter-Saizoen, aldaar befpeurd, mede tedegjeji, waaj>
Van de voornaamften hier volgen.
9

A A N T E K E N I N G E N
volgens den Thermometer van
an
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» ** - 8 Graad, 'smprg. ten 7 uur. 13 Graad.
21,op den middag 9 ——
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_ —
'8 avonds 10 uuren 3 Graaden.
- — 2 3 , ' s morgens 3 uur. 1 — - - t e n 7 uur. 1 oqder 0»
's middags 12 Graadea.
's avonds 4 uur. 10 Graaden.
10 uur. 4 - — F — .
2 4 , 'jmorgens 3 uur. 2
— s - ten 7 uur. p Gf.
2 2

——-'25,
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's middags 4 uur. 11 Graaden.
'5 avonds 7 uur. o
*
- n —
10 uur. 3 onder e.
——
12 uur. 4 onder o.
soV* worg.' 7 uur. 8 Graaden.
Het maakte, wel is waar, flegts vyftig dagen, terwyl
wy op 't Jaar 174Q zeyen-en-zeventig Vriesdagen aange,
tekena vinden ( t ) ; doch men moet weeten» dat door hemt
flegts die dagen, op welken de Vorst ongemeen is geweest*
opgegeven zyn, buiten enT>ehalven de geenen, op welkea
(*) In dien ongemeenftrengen,Winter ran 't Jaar 1784, waf
*t echter zeer naby^ ?je myne opgave by HE&IN<J, over de
Harde Wintert, bl. 175.
• ( O N. DUYN, Aanmerkingen, en HEHIN6, Bfreï - de Hardt
Winters,

bl. 94.
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het maar gedeeltejyk of minder heeft gevroorea, m
nogthans vriezend bleef, gelyk in *t laatst van January,
e n ' t voorst van February. Dat ik bötgedagte Jaar bier:
tot vergelyking heb genomen, i s , om dit hetzelve, in lang-*
duurigheid en trap van Koude, veel overeenkomst met
den thans gepasfeerden Winter fcheen te hebben ; alzo
de Binnen-vaart n u , gelyk akt toen, wel tien of elf Wee
ken, naamelyk tot over 't midden van de Maand Maart,
geflooten is geweest. Met den Wiriter van 't Jaar 1709,
toen byna geheel Europa zo deerlyk door Vorst geteis
terd werdt, en door gantsch Holland, zo men fchryft,
behalven de Wyngaaraen, ook de Ockernooten, Moerbe
zie- en Kweepeeren-Boomen, ja verfcheide foorten vaa
Koorn, dood gevrooren, e n , in andere Landen , veele
Menfchen van Koude geftorven waren, komt deeze in
geene vergelyking. 't Gebrek aan Water en Turf, in
deeze en andere Steden van Holland, heeft men in ande
re Winters meer gehad, en, hoewel 'er veel Aardappelen
doot den Vorst bedorven zyn geweest, moet de fchaarsheid
van Eetwaaren, die men thans beeft, meer aan andere
oorzaaken toegekend worden. Van zwaare Overftroomingen der Rivieren, gelyk die in 't Jaar 1 7 8 4 , zyn w y ,
door Gods goedheid, bevryd gebleeven.
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D E VRYHEIDSBOQMEN.

(Naar het Fransch van GREGOIRG , Lid der Nationaale
Conventie.)

D

e keuze van een Boom of Plant, om tot een Godsdienftig,Staatkundig of Zedelyk, Teken te (trekken,
i s , buiten twyfel, den Mensch zeer natuurlyk eigen,
naardémaal men dit in gebruik vindt by alle Volken, oude
en hedendaagfche. De Olyfboom was toegeheiligd aan
M I N E R V A , de Myrth aan V E N U S , de Wynftok aajh B A C 
C H U S , de Laurier aan A P O L L O , de Ceder aan E U M E N I D E S , de Vygenboom aan M A R S , de Populier aan H E R 
C U L E S , de Pynboom aan N E P T U N U S , en de Eik aan j u -

PITER.

De Oudheid vertoonde Dierer en Planten op de Ge
denkzuilen, op de Gedenkpenningen, om de weder voort
brenging der Weezens a f te beelden. Egypte hadt daar
toe
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toe den Lotus, eene foort van Nymphaa, verkoozen, wefksf
bloem de oogen vermaakte, welks takken dienden om 'er
fluiten van te vervaardigen, welks korrels en wortels ten
fpyze ftrekten. Athene hadt veel op met den Olyfboom./
De Platanus en de Vygenboom waren 'er désgelyks in eere.
Palmyra en Judca, de Pheniciers en Carthagers, als^
mede de Volkplantingen door die Volken in Europa ge^
vestigd, hadden den Palmboom gekoozen, die, door zyne
zeer vermenigvuldigde foorten, den Mensch voedt, laaft
en kleedt. In veele Oorden Van Peru werden de Godsdienstoefeningen volbragt onder de Palta en de Lucuma,
twee foorten van Boomen, die zich onderfcheiden door
de goedheid van derzelver vrugten, door de fchoonheid
van derzelver takken, en die doorgaans een boschje vormden rondsom de Hutten. By de Wilden in de Zuidzee
hebben de Reizigers Planten in gebruik gevonden, die
men voor heilig hieldt. Eenige Americuanen planten,
b y de geboorte hunner Kinderen, een bosch van Acar
cias, die, ten tyde van derzelver Huwbaarheid, ten genocgzaamen Huwelyksgave ftrekken. Met één'woord,
men treft, by veele Volken, trekken van dus een gebruik
aan.
Voor Europa* is altoos de Eik hetzelfde geweest als
de Palmboom voor Africa en Afia. De oude Beeldenfpraak is vol van Fabelen waarin de Eik eene groote rol
fbeelt. De Grieken en Romeinen vércierden, by. hunne.
Offeranden, de Altaaren met Eikentakken\ de Landmail
durfde het werk des Oogsts niet aanvangen vóór dat hy
zyn hoofd met Eikenbladeren orrjkransdj en Gezangen, ter
eere van C E R E S , aangeheeven hadt.
Toen C E S A R Gaule vermeesterde, was 'er omftreeks
Marfeille een heilig Bosch. Zyn Leger durfde het niet
aanraaken; hy zette 'er eerst den byl i n , en het Krygsvolk, gerust gefteld toen het vernam dat de Boschgoden
hun Legerhoofd onverzeerd lieten, volgden zyn bevel en
voorbeeld. Het herdenken aan het vellen van dit Bosch,
eerwaardig door zynen ouderdom, doorfneedt de harten
onzer Voorouderen. Men weet, met hoe veel plegtigheids.
de Gaulen gewoon waren de Vaarentakken van dè Eikenboomen op te zamelen, en welke bygeloovige denkbeelden zy paarden by die Plegtigheid.
Geheel Griekenland geloofde, dat de Eiken van het
Bosch van Dodone in Epirus Godlpraaken gaven. In de
vroegfte Eeuwen waren ze, met de daad, Qodfpraaken,
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ia dien zin; dat, wanneer ze weaiig vrugten hadden, zulks
fpysgebrek voorfpelde; want "'het is bekend , dat veele
Oude Volken van Eikels leefden eer rüen het teelen des
Koorns by de hand nam. En komt buiten twyfel van
daar de Eerbied, welken de Grieken deeze Boomen-toedroegen.
. . , . '
-.
Een Eikenboom voor het huis geplant, werd by de>
Romeinen als een Befchermer aangezien. Aan den Eik
hingen zy den buit op, welken, zy op; den Vyand hadden bevogten; den Eik riepen zy aan; ten getuigen vari
hunne Eeden. Het Eikenloof diende zomwylen om 'er
Croonen van te vlegten voor Dichters; die, in een wedftryd met andere Dichters, de. overwinning behaald hadden. Dezelfde foort van Belooning werd gefchonken aan
hem, die het leeven eens Medeburgers behouden hadt:
Welke ook de rede moge geweest zyn om derf Eik
tot Burgerkroonen den voorrang te geeven, de Vleiery;
die alles bederft'; ontheiligde denzeïven in vervolg vari
d, door Dwingelanden met Eikenloof te bekranfen. —
e Eikenboomén zyn ih Frankryk in hunne eere herfteld; dè. Verdiende alleen ontvangt de Burgerkroon uit
de handen der Regtvaardigheid, by een Volk aan de
Natuur en de Vryheid wedergegeeven;
De gewoonte om Meiboomen te planten was oorfpronglyk eene hulde der Natuure toegebragt, d i e , met het
Wederkomen des Voorjaars, alle haare bekoorlykhederi
aandoet, alle haare bevalligheden teri toon fpreidt;
Het Feest van den Eerften der Meimaand verfpréiddé
zich van Piome en Italië door geheel Europa:
Dart
dit Gebruik, 't welk in den oorfprong iets treffends
heeft, verbasterde door de toepasfing'welke de VleierV 'er van maakte. Wie kon in die groote Boomen,;
met linten en ftrikken opgecierd; geplant voor het Huii
der zodanigen die men G R O O T E N noemde, een overblyfzel befpeuren van de Feesten der Natuure? .
.
Het Gebruik der Meiboomen was uit Engeland va.
America overgegaan; eri hadden dezelve aan de'Oevers
van de Delaware reeds de oorfprongtyke waardigheid
wedergekreegen; en, zelfs vóór de Americ'aanfche omwenteling, waren de Meiboomen aldaar het teken vari
Burger-vereeniging. In den Oorlog, welken zy tot hefkryging hunner Vryheid tegen den Engelfchen Dwingeland voerden-, hadden de Bostonnen in hunne Stad eert
M E N G . 1795. No. 7.
V
Boom;
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Boom, die, door deszelfs grootte en ouderdom, eerbied
inboezemde, uitgekoozen, om ten Zinnebeeld der Vryheid
te ftrekken. De Engelfchen velden dien Boom néder; en
toen de groote W A S H I N G T O N Overwinnaar in die Stad
wederkeerde, vergaten de Inwoonders geenzms* dien
Held de plaats te toonen, waar dit door hun betreurde
voorwerp geftaan hadt.
By ons in Frankryk zyn de Meiboomen, die de hoogagting en vriendfchap planten, geheiligd aan de Liefde
der Vryheid, van welke de vrugtbaare Natuur ten Zinnebeeld
ftrekt.
Die 'er het.eerst in Frankryk een
voorbeeld van gegeeven heeft is N O R B E R T P R E S S A C ' ,
Priester van eene Parochie by Civrai, in het Departement de la Vienne.
In Meimaand des Jaars
M D C C X C , op den Dag tot het vormen der Municipaliteit beftemd, deedt hy een fchoon opgefchooten Eik
uit het Bosch haaien, en op 't plein der Plaatze brengen ; waar de Jeugd van beide de Sexen denzelven plantte , en een Feest vierde, *t welk zich onderfcheidde,
door Broederfchap, Eendragt en Vryheid!
In Meimaand des Jaars M D C C X C I I , het Tydperk
toen onze Vyanden hunne poogingen verdubbelden, fcneea
éen Eleétrieke Schok door geheel Frankryk te werken.
Men zag, eensflags,, in alle Communes, heerlyke Boomen
de grootfche Kruinen verheffen, en de-Dwingelanden uitdaagen. Het getal deezer Vryheidsbooraen beloopt meer
dan 60 duizend ; want de kleinfte Dorpen en Vlekken
zyn 'er mede vercierd, en, zonder Parys te rekenen, zyn
'er veele groote Communes, bovenal in de Departementen van het Zuiden, waar men ze bykans in alle Straaten, of zelfs v o o r d e meeste der Huizen, vindt.
Maar dewyl men groote Böomen wilde opregten, hadt
men ze bykans nergens met den wortel-opgenomen, en de
wel fpoedige verdrooging kondigde een kort op handea
zynde verderf aan.
' De Nationaale Conventie, bemerkende dat het Franfche Vdlk gehegt was aan dit gelukkig gekoozen Zinnebeeld, en beflooten hadt den Vryheidsboom te verdedigen gelyk de Krygslieden hun Vaandel, befloot wyslyk,
op den derden van Pluviufe, „ dat in alle Commmes
^ waar de Vryheidsboom verdord was een ander zou
,V geplant worden vóór den eerften Germinal.
Z y ver« t r o u w d e die Planting, en het verder onderhoud, toe san
1
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ii dé, goede Burgers; ten einde iri elke ComyiüAc dë Boon!
; dér Vryheid mógt blöeijeri Onder rJetSehttd «fer /fajji;
„ fc/ic Vryheid."
/
De geest deezes Beflüits is zeker',; dat iüefi leevenrJé'
Boomen phvnté; Boomen, welker dwir tèri voorbedde
ftrekt van " den duur der Republiek, Noodig is het j dat
de Boom, die ten Zinnebeeld der Vryheid ftrekt, fier
en gtóotsrih z y , gelyk de Vryheid zelve', — - ' Téri dieri
einde moet een Vryhèidsbooni, voofecrstf fterk genoeg
Weezeri om de ftrengtfe koude' Va» de felfte Winter^
dfor.te ftaan* —•— Teil 't*6eém± moet de Vryheidsboorri gezogt w'orderi onder dé Boomen vari de éerfté
grootte, eri die vari 80 tot i& voeten' in de Hoogte ryzen; ten eiride de fterkte en de grootheid te meer eerbieds inboezerfleri, en te beter' het voorwerp, waarvaö zy/
ten Zinnebeeld dienen, herinneren, — - Teri derden^ de*
omtrékderVryteidsboometi moet groot weézé'n; friet alleen om het geyoel van Eerbied te doen aangroeijeh rnaar
ten eüide de jSuï|erg eéti befchutzel vindén, tegen Régen*
vlaagen en Zonnehitte,' onder' de gastvryé takken, -r—
Ten vierden $ de Vryheidsboomen moeten van een langleeven z y n , eri welker duur zich uitftrekt tot verfchcide'
Eeuwen. - — Eindelyk, moet dé Vryheidsboom van zulk
eene foort weezeri, dat die op zich" zelvéri konrie gyoeijèöï
in alle .Oorden van de Franfche Republiek.
De Eikenboom nu,; de fchoorifte* vari allé fioóriien tóEuropa , Vereeriigt niet alleen iri zich deeze' voordeden, etf
Verfcneide andere; maat,bezit j daarenbovenï die' vari
het ntftttgst hout te verfchaffen voor alle'noodwendïghe*
deri in den Huis- eri Scheepsbouw. Het Hoü'U de Schors»
de Vrugt, van deri Eik, alles is nuttig; van de ïnfe&en,
dieiride pladeré,ri nestelen, tot de Moschplanten{ dié'zich
aari den ftam hegten, ïg "er niets, of dé Kurifteri faaaketï
'er eisch op'i bft? ze' tot 'sMenfeheri nut' aan .te Wénden-'
ï ) é geftaite en de grootte' vari den. Eik ma^kefj,dieri Boom',
den roem onzer Bosfchen.
De Natuurlyke, Hisforjé'vanJ
bykaris atïé Volken iri Europa gewaagt yah Êikenbooirïeti'4
Opmerkenswaardig van wegen derzelver verbaazendè grootte
eri duurzaamheid. De Eikenboom groeit bykans. tweehonderd jaaren; even zó. veel, tyds bhyft hy in ftand, .iri everi
zo veel tyds neemt hy af. Dit laatfte begint dé Eik niet
te'doéri dari naa, gedüürende dé omwenteling der Eeuwen,, de Stormen" én OnWeereri getart, én Geflachteri by
ÊMÏachten onder derzelver fchaduw te hebben xien tfégs
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ftervem Geen Boom kan den Eik de eer betwisten vari
een Zinnebeeld té weezen der Vryheid en Burgerlyké
Déugdert.
„Zeer vedvuldig zyn de verfcheidenhedeh onder de Eikien, De ïchoonfte foort tiert uitmuntend op ajlé Breedten Vari Frankryk, in alle.ftanden, zo wel in de vlakten én valeijen als' op. het gebergte , zó wel op dróoge
als op vogtige plaatzeni by bemint, by voorkeuze, eenen
goeden groiw; dóch weet het nadeel van eenen fchraalen
te boven te kómen.
Ondèrtusfchen heeft de langzaamheid van den groei,
eri dé noodzaaklykhéid om den Eik een voorlooper tf
éeven, die fchielyk een fchoonén ftam doet opfchieten,
et noodig gemaakt, den groei van een jongen Eik te
begunftigen door den groei van andere Planten, om daar
aan ten fchutzel té ftrekkentegen de winden. Dit, en het
belang des Kweekers, hééft de Volgende denkbeelden doen
geboorcn worden.
.In de Communes, in Se&ien verdeeld, moet èike dier
bedien een Boom kweeken, die derzelver naani draagt,
en de Commune, by elkander genomen aangemerkt^
moet een Eik hebben, den Boom der Vryheid, ter' plaatze gefchikt Voor de Volks-Feesten en Spélen; 't welk
eene plaats verofiderftelt, gunftig voor den groei.
Hef Volksbelang en de verbaazende verwoesting der
Bosfchen vorderen ten fterkften de vermeerdering der
Boomgewasfen op onzen grond. Élke Vryheidsboom moet,
dérhalven, omringd weezen met eene Plantadie van
Boomfoorteri die de gefchiktfte zyn om deszelfs wasdom
te bevorderen; een Boschje vormende,.welks gedaante eri
üitgeftrektheid aan de plaatslyke omftandighedén onderéelchikt zyn. T ó t het zamenftellen van dit, Boschje
wordt de keuze van dié foort van Boomen, welke van
éené bekende nutheid Zyn, gelaaten aan de byzondere
voorzorge van elk Departement, zonder geheel en al
andere foorten uit te fluiten, 't zy uit hoofde van de verscheidenheid der Grondsgefteltenisfe, 't zy ter oorzaake
Van de bezwaarlykheid om ze zich aart te fchaffén.
De volvoering deezer denkbeelden brengt voor onzen
eest de zametfvoeging van het nutte met het Vermaaklyè.' Zy kunnen ftrekken tèr aanmöedigihge om verfcheide millioeneü van Boomen te planten* en ten fpoorflag aan
dé Plantkunde, welker voortgang van zo Veel aangelegenheids is voor de Republiek.
Misfcïnen zal men berner-
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ken, dat' het mogelyk, dat het noodzaakiykj'is, langs de
Wegen van veele.Communes, Plantadifq
leggen ,
die ïóms tér bevordering der Gezondneiottrekkén, en.
altoos'een "bron van vermaak- doen on.tfbringen. Deezé
middelen, wel aangewend, zullen .daarenboven de Liefr
de des Vaderlands v ^ m è e r d e r e i K door ee^e. aangenaamé
inwóonirig të verfchaffetiv eni jjüddeiéh'.'.'tor .voedzel •>' d $
liefdé tót de Natuur, to^ welke de Burger, zaj naderen
om aan zyne Gduksh^vbrdéting; t e arbéfdenf'daar hy x.%
meer geluks verliest naar gelange hy ziéfl. vérder van de
Matuur verwydert.
Geliefde Vryheidsboom ! dat uwé wortels gen vrugtbaaren'grond aantreffen, en daaruit de overvlocdigite
en heilzaamfte vogten inzuigen! p a t uw kruin, zich vet
boven den grond en ih de ïugt verheffende, de woéde der
winden uitdage! Dat de byl u nooit iiadere, 'dan om hem
té treffen, die aan u fchénddaadige handen "zóu willen;
flaan! Dat het' onweer met eerbied.uwe ftahdplaats voorby trekké, eri niets dan weldaadige regerivlaagen over u.
uitftorte; terwyl het dfcnblixem op den kop uwer vyanden
doe nederdaalen!
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Parva levis captühianimos^

(iV5?»r het Engelfck)

Mïfi

T
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erwyl .ieder waar Vriend, des Menschdoms;juicht 'tfn$.
dé yéizekerehde bei;igte.^,,dat de Ing&i/tt?en.Tn Spa'njek
en'. Pofö&ML.Zfh verre(terijëlyér verf"chr,iKb)kheden ver-.,
looren". hébben, dat die Hoven* vöorhéén^de' fchrikbaa-'
rendflé W
gëheelen Aardbodem, thans,,weinig meer
dan enkel hx'naam béftaap, njoet het geene geringe on-,
gerustheid baaren,, by aüe opmerkenden en bedagtzaamen,
dat men, vóór eenigen tyd, ra Verfcheide doelen van Engpandteritflnquipftieht^t
ingevoerd, en dat deeze inrigting zeer groote aanmoediging vindt. Deeze geest van
•
V 3
In;

1

fitquifitie heeft zich, in de daad, zo algemeen vetfpreid,
flat ik gansdh'zeer iri twyfel harige, of 'er w é l eenige
Plaats i n l geheele.Koningrykgevonden wordt, de Hoofd^adaifeeffnitle^Tnd^d, ' die;'gehéél vry is van "een tak
ryfef'bende plaagende' jnquifiiwrh"-die- yeelé. zeejr.goedé
Ryks|ngezètèheiideer|^ plaa|.éfl:ëhTiartiyk. bedroeven.
: "Ge^on^heid^M|^> eh ojn andere redenen tot een ftil
buit'enteevèn, heb. ik^ jCenig^; js^lf^n 'gcl^tem,': ipype'Woöripiaafs'orjrriet taJïd genome^» Ója.eeh Dorp ten. Zuidwesr
%m yah;Lónïfcfa
T)$ by yiriïek frisfe' lu^tV weJtfë mea
daar inademt;be#oqg mynéhArts, om deeze yerblyXplaati
any., jJQven,alle fngese," aap tcpryzeri.; ei)V'in de"daacn
de orlderyindiffg heeft het zegel haarer goeflj^euringe ge*
|jangen aaq. zyne.ganpryzingt '
.' JGeHeei gerust'en wel te,Vréde zou ik hier myne dagen
doorgèbragt hebben, hadt men my hiet^ wéldra naa myné
aankomst, uitgemerkt als epn gedoemd Slachtoffer dér %guifitëuret) van.deeze Plaats, die. n i m m e r z i n t s myne
aankomst, hebben afgejaaten, my en myn Gezin met deri
jgegst' dér Vefvplgïngê onOphóudelyk lastig te; vallen. '
Geen bëdryf van oris leeven, geérié beweeging, hoé
ónichuldig, ontglipt het altoos wakker eh 'waakzaam oog
deezer,lufmfywrcn, Verftoorders yari; Hüislylse ;Rust.
Ik"Bëri^ziiits myne aankomst te deezer Plaatze, een Man
geworden.pp.<_welken men agtflaat:, een.Man/<varr:zeker
aanbelang, één Man van rqeer opziens dan ik immer, te
i o » ^ , g ^ y e e y e n zynde, zon. hebben kunnen worden.
Als ik üitrydéV verfchaft zulks ftoffe tot onderhoud aan
pene menigte :van Theetafels; vertoont zich myne Egtgenoote in een nieuw Kleed, het.wordt over het geheele
Dorp uitgeroepen; geef ik een Maaltyd, '\\ geef tenens
voorraad van gefprek voor een week> lang.
Korten tyd was ik hier gezeten géWeest, óf men ivist
rhyne Middelen tot een penning; men.hadt eei^ batons,
yah myrft-Mddelen, veel nétter dan ifc ooit zelve opjgiaa|ctè: myrien Qiidjerdom, als méde di?ri,'hjyner'
,b^
paalde' -men-" ponder behulp \ van" eenig r Doopj&^e* :„ 'wat,
myne Dogter'te wagten ldéeft,., ' i s ^ y p l K o t n ^ ' l ^ ^ ^ v ' ó i ! *
ééné wyze '-gehéél buiten rff^ekehnisj fchoon ^ . z o n der 'verwaandheid gefprooken, wel mag zeggeji,dat men
my) dés vooraf hadt béhoorén f^iel te pieefén."'
''„,J,.
' Z o , "uit hoofde 'van mvfieri aartV als 'te? oör'z^aké van
myne. gezondheid, voor eéne ftiné leevenswyze zyride,
:
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dütnde het eeear-gen^men' tyd ..eer: de- Itr^fiitürt
koni
den ontdekken wie ik was. Myne Dienstboden werden,
flè een voor de ander n a , ondervraagd err uitgehoord ;
maar zy wisten weinig: op te hiegtón., dewyl ze niet&y
nty woondeneer ik my nier te n e e r z e t t e . ~ — . ik h e l
diensvólgens-zo 'veele lot- en ibindsveiwisfelingen doorgegaan , als ooit aan niemand ten; deele vielen.' Ik ben
eên Kruidenier 'geweest volgens hetberigt van L E T I T I A
fRAATAL, eene c«de Vrvwter^ die verklaart menigmaal
ï h e e by my gekogt te hebben in myn Winkel ra de
iultry. — Op even goed gezag ben ik geweest een, door
rtuin rykgeworden.,: Handelaar in Banknooten; een Vre*
deregter; een Geestlyke, diezyaStandplaats verliet op het
oogenblik dat h y de Erfenis zynsBroeders bekwam,
-Twee keeren was ik de Neef van zekerenXord; een ge
weezen groot Koopman in Indigo; een Tabakshandelaarj
een Woekeraar: .eensMirig ik vóór een Directeur van de
Bank, tot dat de aankomst van den weezcnlyken Directeur deeze begogeiing verdreef. Vermoeid over alle deeze
«isfingen, van welke geene langer rdan eene week ftand
hieldt, kwam mén cindelyk tot het •befluit, dat ik eeH
'Heerwas dien niemand'kende < en voor zodanig iemand
word ik voor tegenwoordig gehouden, door negentiende
van het Dorp. «»- Een nog veel bezwaarlykerftuk was te
bepaalen wat ik bezat. Niets valt, egter de Dorps^inmi^
fiteurs bezwaarlyker; e n , dewyl eiks bepaalende vastftel*
ling, ten deezen opzigte, niet gémaklyk viel te wederleggen, heb ik «met verfcheide tusfchenftanden, myhooren zetten van 500 tot 5000 P. St,jaaTlyks Inkomen. Hoe
hoog men tegenwoordig myne Bezittingen ftelt, kan ik
niet bepaald verzekeren; maar uit een fluisterend gefprék ^
' t geen ik kortling hoorde, tüsfchesj eenige Knegts aan den
buitenkant van.myn Tuin,, vernam I k , dat men my ftelde.
op een Inkomen van 1500 P. St, in 't jaar; met een Wagen, twee Rydpaardon,' één Koetzier, één Lyfknegt en
drie Meiden. 'Hoe lang ik. met overvloed, in die maate,
gezegend zal zyn, kan ik niet zeggen. Ik zal tragten te
Vrede te weezen met het geen ik bezit, en alle zodanige
vermeerderingen of verminderingen myner Bezittingen
mét bedaardheid en wysgeerige ftilhcid verdraagen. Eenige weinige honderden meer of min maakt weinig verfchils voor iemand van myne jaaren; en indien het maaken eener veranderinge in myne Bezittingen den InjpüfiV 4
tetth-
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(turen behaagè,zy mogen het mynentwege gaarne doei|
'pp hunne wyze.
::,<•,
De wyze van myn Huishouden was een ftuk- van te.
veel aangelegenheids om lang ononderzogt te blyven. —
Eenigen beweerden, dat z y , daar ik weinig Menfchen
zag,* niet konden veronderstellen, dat ik een Tafel vm
de eerfte.foort hieldt^ terwyl anderen, met «ene diepdenkende wysheid, Opmerkten, dat men Menfchen vondt,
die wéinig Lieden aan hun Tafel zagen, op-dat. zy zelve
«ölop mogteri hébben van die Tafelweelde, welke hunne
vrekkegeaartheid aan anderen weigerde.
Zommig*
merkten op,dat ik groote Gefchenken kreeg vaa Visch en.
W i l d ; van Waar? dit wist men niet": en liet viel gemak-;
l y k , een ryke welvoorziene Tafel te houden, wanneer mea
het benoodigde gratis kreeg; terwyl anderen, doordrongen van een bezef van edelmoedigheid, opmerkten, dat,
wanneer groote Gefchenken Van Wild gezonden werden
aan myn Huis, waar zy dan heen gingen? — Al*
len wisten z y , dat, ten tyde van den vporigen. Bewoon-r
der, de Kelder ruim en ryklyk voorzien was van de
beste Wynen en de heerlykfte A l é ; doch, wat hun betrof, zy hadden, zints myne aankomst,'er, niets van dien
aart zien ontlaaden. - — Eenige weinigen, 't is waar, erkenden 4 dat drie of vier ftukken W y n , met rydtuig*, herwaards gebragt waren; maar konden niet begrypeii, van
welk gebruik deeze zouden weezen voor zo kleip een
Gezin, '/ welk geen Menfchen zag: zeer hefderyk maak-;
ten zy daar. uit o p , dat ik mogelyk handel meende te.
dry ven in dit Artykel, 't geen wel eenige winst te dee?
zerPJaatze kon geeven. -:'Om zwaarigheden van zo veel aanbelangs uk den weg
te ruimen, wérden de Slachter, de Bakker, de Vogelkooper, de Gröentéwinkelier, geraadpleegd; doch met
Weinig vrugts. De Slachter.hieldt zich- verzekerd, dat ik
myn eigen Schaapen flachtte, dewyl ik. niet boven de
vier of vyf maaien iets ter. week by hem liet haaien; de
Bakker wilde met Eede bevestigen, dat de voorraad van
Brood, welke ik gebruikte,' niet noemenswaardig was;
de Vogelkooper wist, dat ik myn eigen Gevogelte teelde;
én wat.de Fruitverkoóper aanbelangde, deeze hadt weinig yan my te wagten, dewyl myn Tuin een der beste
was in de geheele. Streek.
'Uit het geen ik heb bygebragt, myn. Heer.t zult gy
ge:
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«ereedlyk kunnen épmaaken, dat* de onaangenaanje* om»
handigheid, in welke ik my bevincfy ënkef bhtfriat uit
oorzaake, dat myne Inquijiue - oefenende Buuren, zonderjets te weeten, voorgeeven alles te weeten. En ik hou
my ten vóllen verzekerd, d a t , indien i k , onder Eede,
pp allé hunner Qnderyraagiqgen-a^woprdde, zy.nog-beT
geerig zöüdeh blyven om ee^g-gëdj^ltè myns gedrags
•uit te v'orrchea, waarop zy jftjnnên ymdjngryken geest en.
giskunst zouden wiÜen calefies.
•«
Het is, iuyn Heer! een zeeV hard geval, dat iemand,
een vry Land, het voorregt niet bèzitte, om zo te
ven als bést mét zyüè ómttahoTgheden en begeerte
ftrookt, inzonderheid wanneer zulks geen indragt in \
«llermiöfte niaakt op de resten eh vrydommeri van een,
ander. —— !lk zeg, myo Jfeer! dat h,pt eene hardigheid
|s — - eene hardigheid 'alleen aan de Dorpen eigen. Ia
de Hoofdibad, en misfchien in eemge andere groote Steden, kan een Mensch onbekend leeven, en nogthans te
midden van de woeling der Maatfchappy ..verkesren-ïtwant
in groote Steden heeft een ieder zo veel met zyne eigene
zaaken té^doen, dat hy geen tyd hebbe om zich met
eens anders doen te bemoeijen. ,
Nieuwsgierigheid, als dezelve zich geene" bezigheid"
geeve omtrent onderwerpen van weezenlyke nutheid, is
een alleronbevalligst ibort van onbefchoftheidt én Ik verWonder my', dat zo veelen hunne 'Nieuwsgierigheid te
werk ftellen in dwaaze nafpooringen yan het gedrag en
èe zeden hunner Nabuuren j' dëwyiik jümnier iemand van
die geaartheïd kende, dié jiïët veel meer' leedt van de
"werking .dïèr^Mé'uwsgierighë^d,' dap' h y , of'zy.,; die, ten
Yoorwerpe Vati. büq angstvallig qafpeuren ilrekte, en die-.
Om de waarheid te'zeggen, doorgaans van 4è zaak onkundig zyn,, en zich verbeelden, dat anderen zo onverTchilhg zyn omtrent hun gedrag, als zy ten aanziene van
de leefwy^e yan anderen.
=
Wanneer gy deezen mynen Brief plaatst, ben ik verzekerd dat dezelve myne Buuren onder, 't oogj zal komen; en gy kunt hun tenens verzekeren, dat, indien zy
iny opregt willen zeggen, Wie en wat ik ben, eh wie en
wat ik moet Weezén om hun te voldoen, ik allés zal aanwenden bm huii Voldoening té verfchaffen - — - maar, dewyl ik voor het' tegenwoordige bevind', dat geen twee
hunner zamenftémmen in eenig punt my betreffende,
Boet" ik'nog eenigen tyd langer de vryheid genieten,
«,...• .• wet-
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teïelfce ik, jhedebfagt^roeii ik my, in mya ^eöwoordig
Vcxhly^ilq tiedër zette.
• .-•. .
'"
• .'"
-.
Ik blyfN
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INCOGNITO

:

' ( * ) ïk nou my verzekerd, dat net hier te Lahae, iu. kleide
^aatzeo,' zo mïn aan dat'flag vat! JnqUfpeutr Uttbreékt als
jn Engeland i niet z©uè".erVWi(r.-, 'hoopea wy, zal -deeze Brief
Iran INCOGNITO, als op bun-pisfende, in->ons-Maandwerk ge*
lcexen kuimen 'worden. '
i
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Eene Zedelyke Vertelling. '"',
( t ó f to FranseL')
*j^'rte>;Jatten waren 'er vèrftreeken, zint» de Graaf DE MARLU
aaa de Erfgënaame van den Huize
van THflMONf. De Oudersi van vrederzyden hadden tot dk
Huwelyk beflooten, enkel om een einde te maaken aan de twisten;;, i^elke' Jangen t y i die Familiën verdeeld.hielden,.en om
.hunne groote Goederen vin: dat Paar te Veieenigaij. Hon wederzydfche. fmaak hadt-men, diens volgen*, niet ;te agt genojnën,; en egter .leefden zy in de volmaaktfteHuisJyke Eensgezindheid.
- •
;
" ' Dé 'Graaf DE. MARLINES ..was, in de „<laad een van die
goedaartige Characters, welke', .ieder inoeemen, en MATILDA, DE
THoMoNT , gevorifld. dobjr de Bevalligheden en de Tedèrheui
zelve, kon, naa drie Jiaren^etrouwd geweest te,zyn, niet W ^grypen', Wat nuttigheid *« in ftak*, om' de Liefde tot èén
Egtgehoot als een Pligt voor te fchryvenV
'
MARLINES Liefde evenaarde, die van MATILBA ; dan te
vergeeïscb: ideedt hy alie poogingen om *ene lleunlyke kwelling te verbergen, die, zyns ondanks , taaar i l te blykbaar
w a j , ; en? ftfekte om de hahlyke genegeflhéidvan MATILDA te
verdobbelen. Dikwyls omgfipren hem ongewillige zngteav weelnaaien zpgt hy. de eenzaamlwiji, in hét disp'st «yan een fdjgt
bygelegen. bosch wandelende} doch, op-het eigen o&genWHf
dat MATILDA verfcheen, vloog hy. haar te-gemoete^en poogde*
door de tederfte omhelzingen, Alle varmoedens, wqlke
nogr
hebben" opgevat, te verbannen. Langen, tyd'dagt zy ..-dat, zw
zelve de oorzaak was yan deeze ïnymeringen;. niet kunnèttaê
begrypen, dat eene gelukkige en vergenoegde Liefde uitwerk;
zeis kon te wege brengen welke zy-niet gevoelde. *
.. "

:JL/-NBS ^getrouwd was
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.. Op zekere» dag,, 901 ,haaren Man te verrasten., zich verborgen hébbende agter" êèri digt boschje, langs een pad \ welk
zy wist dat hy lapgs zpu^otnen,. hoord^ zjt.hem deezè woorden, vergezeld vap .tj-aauejii, üitboezëajea; -Boe' ongelukkig is
myn tot! In *t mi^yiyèa ..dty 'eveïhj/iefc'^qvM door de £etninnelyhflè der rróiityen, 'He', ik zo gelukk0.frdgt te maaken
als in 1 myn vermogen]'is —— en nogthasf,'ik zelve ——'ik
Aan nie't getök&g zyn..
- - ••••.,•>•••;
MATTLDA,' van ggiè^ het ftoseh te vaprfcnyn treëdende, en
MARLINES omhelzende , riep,, uit :
C»y"JtüiJ| niet gelukkig
„ zyn f ö'Hemeli zég j.zeg; »y wat ik doen <kan pm uw bbp.
Afemfnert te ' l e n i g e " f " ' " — f 7 - y - * opofferingen gy
^Pran my Vordert, , geéjië' zyn 'er," mvi} Te'pven niet uitgezondërd, of ik b'en 'gewei die toe tevbrengen^'' "—— MARMjfBS, verfteld op'^ëzé" Wverwagie ontmoetinjg; eri aanfpraak,
overlaadde haar met'^desbetuigirigeri, en verzogt haar bebaard te willen, wée^eru 4 — Beevende vroeg JJATILDA, „ of
%y de'onfcliüldig^-^orzaak van zyn lyden niet warev"
.
Nten, Cpnk
y.gy afëen zoudt myn JeediveeztB kunnen, verzetten, tras hetzelve nitf "van zpdapig eene» aart,' dat geen hulpmiddel forfeiting kan aanbrengen,
,MATH-PA werd nu door zwaarmoedigheid aangegreepen. Zy
.verweet, -den , CraaK,' .qat, hy "in jiaar dat vertrouwen niet (lelde
't'geen zy ^vérdiëh^^^^r^re/»,' fprak. hj^zoudt gy wenfchen,
dat ik it' 'zwadrijtföfëfc •mededeelde, die alleen de myne bshooren
tg. vetten .en, te 'tfrffc-r^r
.„'..Sniert vërdwynt ongevoelig
„ a^armededeeïingfTen .ben ik'-niet verzekerd,van uwe Ljefr
„(ïe?,Waar.vóór, kan'lk dan fchroomen?spreek, bid ik u,\ uw
„ itiËtVPygeii valt,my zwaarder dan de hardftë waarheden , wel, kë gy, my, kj$0{, ogenbakren.",.-;—•&'/onze Liefde!/meelt
ik u, eenige.pwhi. aa^.'M^êjtiettwsgienjgheid, te zetten. Deeze
is heiloos geweest voor menig, eene ,Vrou\v van eenen al te gevoelige* aart.',-rv•'"»»• Gy, doet; my beeven: eh waar, over ka»
myne kieschm4 y5kh onirustën? Verzeker'my, dat gy my
bemint, en vrees,my niet t&bedroeven,": w—JMaar ach!
indien .deeze .heilleo'ztvertrouwende mededeeling$'leerde, dat.gg
etne Mededingfterf hadt?
,^<3eeae^zwa.arjgheid; fchoon gy
„ eene Mededingfter. boven ray flelde.'zaUk, «gterniets vree„ zeri'. . Gy betjjt'ëjn ë,d,el hart, en oipe flimjBer..ophouden4«
genegenheid zal»u in t einde (eeren,haar. c?; vergeeten." - — *
JmJtMnyne aanii'iipffjie. Frgitw 'l hoe uttfteekpnd is uw gedrag.
Ik wil u alles, verhdalen. Een langer flilzwygén zou niets anders
zyn. dan u verraaden.
Ik bemin u, dierhaare MATILDA! met de tederfte genegenheid; maar voor -dat onze Quder»,,.buiten ons weeten, tot
on?e gelukkige tjuwgïyksvereeniging beflooten,. hadden Liefde., Deugd, en Schoonheid, tegen myn hart Mmengefpannen»
{k bemind?, zonder Hoope, een V^orwerpi dit is de plaaj
t
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HELDINKEN,

myn» leevens} dit poog ik te vergeefsci tjit myne gedagrea te
gitten.'
' '"
"
„ „ I k gevoelde de kragt der I^iefde, niet vóór "dat ikmyn
achttiende Jaar bereikt hadt. Een' myrier Vrienden '•'. ƒ die' In'
Provence zou gaan trouwen , fchreef my, om,, te dier gelegenheid, eenige Juweelen voor hem te kóppen. Ik begaf my na
een juweliers Winkéi, «4 terwyl ik'over deri prys der uitgezogte Juweelen handelde, tradt de Dogter des Juweliers 'tó
yoorfchyn. * Ik voelde' my getroffen door- haare Zedigheid en
Schoonheid; en eenige wóórden", welke zy met haaren Va*
der vvisfelde, 'namén myri gelieële tórt in. 'Haare ftem, haam
houding, haare ' v l u g g e ' b^weegingV haddea iets betooveren]™
De Natuur heeft hét ofjgetwy'feld zoi beftemd,;dat'élk M b
voelig, zou zyn voor zeker byzonder fbort Va4 Schoonheid.
Schooner Vrouwen dan SOPHIA had ik gezien\- doch geene derzelve .den indruk op my "gemaakt dien ik toen gevoelde.
Het kon niet feilen, of'zy moe^t de,' op rnyn gelaad zfgtt
baare, aandoeningen vaö myn hart bemerken, é n , D i p o z e n d j e
met"eene ongemaakte bevalligheid,"'•' ging zy heenen. "Met
moeite maakte ik my' van daar weg, jiet beétd van S O P H I A
yolgde my waar ik ging,.
•
' »"
j
„ „Menigmaal vervoegde ik my aan haars Vaders Winkel,
onder voorgeeven van meer Juweelen te moeten koopen. lij
maakte cenigziriskennis met Jütare: Moedery en wa* y? ™^
Over al-hét braaye, t geen ik in dit Gezin zag.' " •"•
„ ,, Tot dus lang had ik sqphia nimmer dan in *c byzyii
yan h a a r e Ouderen gezien; doch óp.zékeren dag verfcheen het
gelukkig pogenbüli, dat; zy alleen in' den 'Winkel '•wair.' ïk trad
*er bee vend in. Zo ras Zy my zag, fcheeri zy ontfteld, en
Voegde my met eeri ftatnelende ftèm én neêrgeflaagen' dogen
t o e , , dat h a a r e Ouders niet 't^uis"''ivlttm - ^^'*^b^|re'»o.£
tmia!' zeidé ik, t zyn uwe Ouders-niet'dié ik zoek. 'Gy zyt
het alleen ——' gy', 'die'my beroofd hebt, van myne rust, vaii
inyné vryheid —-"•'"$•» zonder wit ik niét kan leeven! „ Het
,', dóet my geweldig aan," antwoordde "sophia „dat ik dg.
ïj.odrzaak geweest ben yan 'ió veéi ^nrüs'tsj, naardernaaï hec
„niet iri myn vermógen i s , die weg te neemen." ——'
Jekl sophia f gy 'aUetn kunt ze' wegnemen. Zeg n)y enkeli
•dat myne Liefde "u niet mishaagt, eg ik" zal my 'de gelukhgfti'der Stervelingen'rekenen. "—i-i. „ U w e Liefdé'! ,"a^i
„myn Heer! jong als g y zyt, en gevormd* oin d é itn.öonfl^
Vrouw' van tiwen eigen rang te behaagen, 4aft ik my n'im„ mer verbeelden , dat gy in erns.t zondt'denken óm een
Meisje in myne Pmftaudigheden." - — R a n g , myne S O P H I A !
is niets. Natuur en Liefde kennen geenen anderen dan Deugd
en Schoonheid. Gy bezit deeze; gy zyt gefchaapen om over een,
èerlyk hart te heerfchen. • „ Aeh, myn Heer! in, uw~è jaaren mag iemand de voördeelen der Wereld verfmaaden".....".
Neen,1
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Neen, S O P H I A ! gy zyt de eerfte^ die my geleerd hebt dat ik eert
kart bezat; en ik ken myn hart al te wel, om u niet te zwieren
dat deeze gevoelens nimmer zulle» vétdwven.
— „ ]k geloof, gy fpieeki oprégt, en ik wil ,u mèt gelyke opregtheid
antwoorden* .Ik beken, dat gy my, zonder hoogmoedig te
„ zyn, zoudt dóen wenfchen , dat myn rang gelyk was aan
„ den uwen, of dat uwe leévenaömiUndighëden gelyk waren
„ aan de myne. Maar, dewyl deeze ómftaodighedtn onver„ anderlyk zyn, zie ik, met fmert, de noodzaaklykheid, waari, fri wy ons bevinden, om volftïekt van elkander af te zien*
^. lk heb beflooten,'nooit eene drift aan te moedigen,die my• I e Eer zou bevlekken, of uwe Fortuin bederver). — VaarQ p e l , myn Heer! wy moeten elkander vermyden."
, „ „ Op dit. zeggen riep SOPHIA iemand in dert Winkel, en
Begaf.zich, deezen ylings gekomen zynde, na binnen; maar ik
bemerkte,riiettegenftaahdebaar fchynbaar vast be/luit, eenige
tekens van ontroering, eenige traanen, welke zy niet kon verbergen. Ik verliet een bogenblik daarna den Winkel, vol hartzeer.'
„ Zints deezen tyd fchuwde zy allen ommegang met my;
Vrugtloos warén alle myne poogingen, tot dat ik op zekeren
dag, vernam, dat zy met haare Moeder na een Bal zou gaan
ter gelegenheid yan het Hawelyk van een haarer Vriendinnen,
de Dogter van ten zeer ryken Goudfmir. Dit was een Feest
waar op de Vader alle Perfodnen van aanzien, vooir welke hy
erkte, gehoodigd hadt, zd als dit te Parp de gewoonte is*
: wist te bewerken , dat de Marquis D B • * » • , daar ver»
zógt, my op'die Party zou medeneëmen; doch zonder hertt
ieis in 't roinfte van myne oogmerken te zeggen. De Gastheer
ontving oris met eene gulle verwelkoming, en ik kon niet nalaaten op te merken , dat dé ongemaakte vrolykheid, de heufche zeden , eri het gezond verftand , Welke in deeze zaroening bèèrschten. verre te fchatten waren boven het air van
grootheid, zonder weezenlyke waardigheid, en de onveritaanbaare brabbeltaal van 't geen men een gezelfchap naar de
groóté Wereld rióemt.
,, „Welhaast ontdekte ik S O P H I A in den kring. Ik naderde baar*
onder beguniiiging van myn masker; en het eerfte oogenblik,
dat ik mét haar in vryheid kon fpreeken, aangrypende, befchreef
ik haar al het lyden, 't welk ik hid moeten ondergaan, zints
zy'my geboden hadt haar te vergeeten. Beveel my, zeide ik»
wat in myn vermogen is, ik zal gehoorzaamen.. h het dan zulk
tene Msdaad u ie beminren? Kan de ftrengfte Deugd zich gebelgd rékehen oyer eene ftille hulde ? De grootfte Monarchen
hebben geen gebied óver de harten. Ü vérgeeien, S O P H I A ! nooit t
te vergeefsch zoekt gy, als ik u volg, enverfchilligheid en verfmadding te vertoonen. Te vergeefsch wendt gy, als myne oogen
dt uwe' ontmoeten, dé uwé vol toorn ierugge, ••.
,j Ach,
„ my»
>
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,v myn Heef! hoé v e r r e i s myn hart vervreemd vatt znjfce

harde gevoelens, als gy my toekent. Gelukkig zou het
„ Voor my weezen, indien ik zulks met de daad kon doen!'*
fVar zegt gymyne bekoorlyke sÖFHrA ! Ik ben dan zehoogst gelukkig, daf ik u dezelfde gevoelens inboezemde! Doch
waarom ontvlugt gy my dan? —
Om dat ik dit verfchuldrgd
^eri aan uw geluk; wy kunnen nimmer verenigd woHiir^--i
Liefde beeft grooter'wonderen gewerkt; dan dit. Ach! indien
de tederfte aanhoudingen*, indien de verdieting myhtr Middelen,
deeze Vooroordeelen maar konden te boven komen.....
„ ,,Op deeze woorden, Mfddeleö en Vporoordéelen, gaf sa±
PHiA my eenftrengenopfiag van 't oog, met by voeging; „ V j B
„ ftaa ik u regt? Wilde gy de laagheid hebben van die SHPöW
„ aarts, die nimmer onze Sexe naderen dan met oneerlyke
„ oogmerken ? Welk een denkbeeld moet gy' u yan'my ge„ vormd hebben, indien gy u kunt verbeelden,dit ik a a n u w
„ vernederende giften zou geeven 't geen ik aan,uwe deug-;
„den zou weigeren."
Ach! riep ik uit; 'op welk eert
grond befchuldigt gy my van het koesteren van zulke vernederende
denkbeelden? Indien ik.aanbiede myne Middelen met u te deelen,' het is met den tytel van Vrouw aan deft v'uurigften der
Minnaaren.
• „ Ach neen, dit kan nimmer gebeuren ; ik'
,i zou den Man, dien ik bemin, in onheil dompelen;** •'
Behandel my met zo veel geflrengheids als het a behaagt, doch
fchryf my nooit zulke onwaardige gevoelens toe. Ja, zeg my,
op dit oogenblik,, daf gy de myne wilt weezen ; dan zal ik, op
morgen, de toeflemming uwer Ouderen vraagen, en u trouwen in
firyt van de myne.
„ .. Vreugde fcheen te tintelen in S O M I A ' S oogen; doen
dit duurde eene zeer korte poos. Een droefgeestig mymérer»
volgde, en eenige traanen liepen langs haare bevaliige'-wangen.
Eindelyk , een verdrietig ftilzwygen afbreekende ,'. verzogt zy
my eene maand tyds tot het overweegen van deezen gewig.
tigen (lap; als mede,dat ik, op dat zy tyd mogt hébben, noodig tot het bedenken der gevolgen van zulk een ongelyk Huwelyk , geduurende dien tyd haar geheel zou vermyden.
„ Geloof my," voedde zy 'er nevens, ,,'t geen ik verzoek i*
„ met de daad noodig tot uw geluk!" Deeze woorden, aan'
welke ik eene uitlegging gaf gunftig voor myne hoope, bê*woogen my haare begeerte toe te ftaan, en ik begaf my de*
volgenden dag na het Land.
„ „ Nooit werd de afweezigheid van het Voorwerp 9éé
vuurigfte Liefde aangenaamer gefleeten. Ik twyfelde niet, of
bet einde van het peftelde tydperk zou het begin nïyns geluks zyn. Drie weeken waren 'er vérftreeken, en ik telde de
uuren, die onze vereeniging vertraagden, toen ik deezen Brief
ontving." "
De Graaf gaf den j&rief aaa M A T I I D A over, e*
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«WZOgc taar dten te leezen; dewyl de inhoud henvto&m . ontt,
roerde.- De Brief wai in deeze, bewoordingen;
„ De Offerande welke ik verfchuïdigd was aan dan edel*,
„ moedigfteo der Mannen, is «u volbragt. Uwe-Ljefde was
,ï op het pant om u in het verderf ce florteoj ea,myn leeven
„ lang zou ik' réden gehad hebben' om' myzeive te befchul.
„ digen als de potzaak van dat bederf. Ik had alles van my,
„ zelve te vreezén;.nog een weinig,, en magelyk was ik uwe
, | medepligtige geworden. Maar, by de heilige beginzels m$.
„ den Godsdienst! van de twee nadelen, welke overfchooten
„ o m u van my te verlosfen» mWgt ik misfchien dea doof
J ^ k o o z e n hebben boven den flap door my genomen. -—
H p o e veel tedetfceids gy voor my moogt gevoelen, twyfel
,; ik of die myne tederheid voor u kan evenaaren. Ik heb
,, in twyfel geftaan , of ik deeze vejftlaariag wilde, afteggen,,
„ Doch, indien dezelve aan den eeoen kant uwe fmert ver,j dubbelt, geeft dezelve, aan den andere» kant, ü een voorr
,; beeld van de pligten , die de Eer vordert. Zodanig een
,, Huweiyk, als gy beflooten hadt aan te gaan, zpu u met
„ uwe Familie overhoop geworpen, en een anvereaenhaarea
„ haat tegen u verwekt hebben. £n met welk een gehad, zoudt
„ gy hebben kunnen zien, dat ik het voorwerp wap van de.
,i verfinaading uwer Bloedverwanten? Zouden wy onbewoo*
„ gen hebben kunne» blyven op de bedenking, dat wy de.
„ bron waren van eene oubefchryflyke (inert voor eene eer-.
waardige Moeder, en misfchien de oorzaak van haaren,
,-, dood? Want die fhiert, fchqoiï dezelve den wortel hebbe
„ in verouderde vooroordeelen , hoe "ongeryrad ook.- , is ge».
Voeliger treffend, dan die, welke ontllaat uit weezenlykè
^ ongelukken in het menschlyk leeven.
Uwe Qoaien, vaa.
,i wier groote Goederen gy nu de éénige Erfgenaam, zyt».
zouden hunne gunjtbetooningen van u afgewend *n befteed.
„ hebben aan andere Bloedverwanten. —— Gy zoudt uzel*
ven geftort hebben in veelvuldige elenden, en ik droeg by
„ myzelve om, deroisdaadigabewustheid, dat ih de be-.
werkfter ware van uwe ramplpoeden, door my te bedienen!
van eene weinig beredeneerde Liefdedrift.
'Misfchien.
, zou die drift u in (laat gefteld hebben, om, in de eerfte.
,; jaaren onzer Egtverbintenisfe, deeze onheilen te draagan;.
doch de Schoonheid verdwynt, en, daar de drift verkoelt,.
,; blyft de kregt der vooroordeelen werkzaam. ja,, genomen..
„ dat gy, tot uwen dood, boven die vooroordeelen, verheven
bleeve , uwe Kinderen zouden die fterkte van: geest niet
,, bezitten. Zy zouden reden vinden haare Moeder té verwy.
£ ten dat zy de edelheid van hun bloed bezoedeld-hadt, —Gy denkt te regtmaatig om deece vooroordeelen niet in %
,-, zelfde licht te befèhouwen als ik dpe; uur, hoe belachlyk.
, ze oe& wee zen mogen zy heerfchen met een algemeenea
1
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; invloed; en de verftandige Man , die dezelve wraakrj 1$ autf
„ min verpligt dezelve tot eene regelmaat zyns gedrags te nee,f men, dan de dwaas, die dezelve toejuicht.
„ Een Perfoon van myn eigen rang hfdt my zints lang ten
„ Huwelyk verzogt. Ik agtte hem, maar kon hem niet lief*
„hebben; en myn hart was geheel afkeerig van dus eene
Huwetyksverbintenisfe. , Myne -Ouders, die alleen myn'geluk
„ wenschten , en die bemerkten hoe weinig ik- neigde om dé
,j aanzoeken van deezen jongeling in te willigen, deeden niets
,i om my te dwingen. -—wlsGy hadt Parys niet verlaaten of
ik verfchafte deezen gelegenheid om zyn aanzoek te ver„ nieuwen. Hy greep dezelve greetig aan, en ik verheujjgfe
hem door een onverwagt gehoor aan zyne vernieu\9B
,j Liefdesverklaaringen te verkenen; dan , niet in ftaat om
„ t e veinzen, lag ik myn gebeele hart voor hem bloot. Ik
,i erkende, dat ik die Liefde niet voor hem gevoélde, welke
,j zyne Liefde voor my zo regtmaatig verdieode. Ik voegde
,^'er by, dat, indien hy zulke gunftige denkbeelden van my
,j vormde, welke hem hoope gaven, dat myne geftadige in.
„ agtneeming van mynen pligt, en dankbaarheid voor zyne
,j toegenegene bejegeningen,my met de gevoelens,zyner kieseh„ heid meer waardig, zoude vervullen, ik gereed was hem
„ myne hand te geeven. De Jongeling, die my op het fterkst
^beminde, greep deeze hand, bevogtigde dezelve met traa„ nen van vreugde, geleide my tot myne Moeder; en, niet
,j in ftaat zyne blydfcnap te bedwingen, riep hy ,uit:'Zy is dé
„ myne indien gy het toeftemt! En hierop xvtti bet Huwelyk
,j bepaald.
„ Thans begaf my myne fterkte Van geest; Vyftien dagen
,1, bragt ik door in zwaarmoedigheid , welke my bykans het
„ leeven kostte. Ik zegepraalde in 't einde; en op gisteren
„ zwoer ik trouwe aan mynen Egtgenoot: eene trouwe, die
niet dan met den dood kan eindigen.
„ I k weet hoe zwaar deeze flag u zal treffen; maar dezelve
„ was onvermydelyk: en het is misfchien de uiterfte pooging
„ waar toe zich de Liefde in ftaat bevondt. —
Had ik u
bemind om myzelve alleen, ik zou, zonder twyfelen, uwe
,-, aanbieding hebben aangenomen ; doch ik ben op niets ,
„ dan uw geluk, bedagt geweest.
Myn hart juicht 'over
„ deeze zegepraal, terwyl het nog diepgaand en weedom ge„ voelt; doch ik lyde meer door bet denkbeeld van uwe
,, fmerten, dan over myne eigene.
„Vaarwel, myn Heer! Gedenk aan dé heilige Verbintej, nis, ia welke ik getreeden ben, Deeze is' onherroepej, lyk.
- Gedenk aan 't geen gy verfchuldigd zyt aam
„ uzelven , aan uwe Familie, en aan de Wereld. — Uwé
„ hoogagtmf voor my zal my „altoos dierbaar wees
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Naa dat -MATILDA deezen Brief geleezen hadt, 'beraam de
Graaf de verdere ontvouwing. Gy ziet' de oorzaak van die
droefgeestigheid, welke zo langen tyd de getukkigjle 'oogenblikken van de zamenMving met u fttorde. De Brief, door u geleezen, gaf my een zo geweldigen fthok , dat ik ken etmaal lung
kuiten myne, zinnen was. Ik viel vervolgens in eene flaapziekte,
die eenige dagen duurde. Natuur en Jeugd egter kwamen deeze
engefteldheid te boven en het eerfte gebruik, 't welk ik van myne
herlielde kragten maakte, bejiondt in deezen Brief te zoeken en
te herkezen. Toen fchreide ik voor de eerfte keer, en fchreide
fvervloedig., Ik fchreef aan SOPHIA; doch zy zoudt myn' Brief
^mgeopeni terug , met deeze woorden op het opfchrift: „ lk
^P* zal nimmer een van uwe Brieven openen. Uwe verwyten
„ zouden myne gevoeligheid gaande maaken; doch nimmer
„ berouw kunnen verwekken. Iridien gy eenige Vriendfchap
„ voor my hebt, zult gy alle gelegenheden om my te
„ zien zorgvuldig vermyden. —— Vaarwel.
Vergeet
j , my.
Veelvuldige middelen heb ik beproefd om haar weder te zien}
doch te vergeefsch. Intusfchen fleet ik een kwynend leeven,
Myne Moeder, die vreesde dat ik kwynend in myne Jeugd zou
verwelken, fpoorde my /leeds aan om in V Huweiyk te treeden.
Langen tyd wederftond ik haare aanmaaningen. Zy prees my
tt op het fterkfle aan. Zy weidde uit over alle uwé voortreflykheden. In uw Character verbeeldde ik my eene gelykvormigheid te bejpeuren met dat van S O P H I A , en ik fcftepte hoope dat
gy een middel zoudt weezen ter verdryving van myne boezem»
fmerte. Wy trouwden. Myne tederheid beantwoordde aan mynt
hoope; maar gy deelde die met S O P H I A . De Hemel is myn getui
gen! gy zyt my waardiger dan het leeven: in u vind ik eene
Vriendin; en 'er is niets of ik zou het voor uw geluk willen op'
ejferen •• en zal ik alles aanwenden om SOPHIA te vergeeten.
„ Doch waarom zoudt gy haar vergeeten?" viel hem MA
TILDA in de reden. „'Zulks zou eene ondankbaarheid weezen.
„ Ik vorder dit niet. Ik bemin, ik eerbied, deeze uitfteekende
„ Vrouwe. Ik wenschte haar te kennen, om iaare Vriend„ fchap te verzoeken. Bedwing u niet langer. Spreek my
„ menigmaal van SOPHIA. Boezem uw Jeedweezen voor my
„ uit. Ik zal de eeifte weezen om eene Liefde, zo zuiver
„ en een beter iot waardig, te pryzen!"
Liefde lag deeze taal MATILDA in den mond, en de diepdenkendfte Wysbegeerte zou geen beter rigtfnoer des gedrag»
haar hebben kunnen voorfchryven. De Driften neemen door
bedwang in fterkte toe. Gelyk aan een vuur, fmeulende o«der de asfche welke hetzelve bedekt, is het noodig, de Drif
ten lugt te geeven, óm ze te verzwakken Eene Mededingftef
te vervolgen is het middel niet om haar beeld uit de gedagten des Minnaars te bannen. Dit flrekt alleen om baar. te ver. uma. 1795. Ko. 7.
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dedïgeo,? en hem wet voortduwende gehegtheid aan-haar té
-wrbinden. Maat ten haaren Voordeele te fpreefcen, deel tö
neemen in alles wat haar betreft, dient om de .agting te winnerr van den Lyder. dien men wit geneezen. Het ftrekt om,
hem met vertrouwen op zynen Geneesheer te vervullen, vriendfphap en dankbaarheid te,, kweekefl; met één woord, om, zon-*
der ftryd , over den vyand te zegepraaleu.
Welhaast hadt de „Gravinne hiervan de heuchlyke ondervinding. Zy ontdekte een yunriger drift in de tederheden vatr
haareu Egtgenoot. Zyne poogingen om haar te behaagenyerdubbelden van dag tot dag, en dikwyls gedagt hy aan
het onderhoud waarin de nitfteekende MATILDA het. eerst haabfk
gevoelen ten opzigte vau SOPHIA geopenbaard hadt. Het z^m
verre gebragt hebbende, vormde zy een plan om eene geheele.
verandering te veroorzaaken.
,
De, Gravin wist heimlyk kundfchap te verkrygen, van «o»
J-HIA'S. omftandigheden. Zy-ontdekte, dat, geduurendc de ongefteldheid van MARLINES, naa zyne mislukte Liefdepooging,
4e Markgravinne, zyne Moeder; den Brief van die ongelukkige
tpaave SOPHIA gevonden hadt;' dat deeze., de deugd dier Vrouwe tot een misdaad rekenende, zich niet gefchaamd, hadt haaf
aan te zoeken om de Minnares haars Zoons te worden, in
hoop? dat het genot zyne drift, en de elenden welke dezelve ver*
aorzaakt hadt, zou geneezen; dat zy, baar onwankelbaar gevonden hebbende, haar hadt genoodzaakt, door allerlei plaa»
géryen, om, te gaan woonen in een afhoek van eene der Voor*
lieden .-.yap, Parys; dat haare Ouders overleeden waren; dat
haar Man, door al te yeel vertrouwen op anderen te ftellen,
bankroet gegaan was, en onder de lastige aanmaaningen zyner
Scbuldeifcheren zugtte, die hemftaagmet de gevangenis dreig,
den;, dat hy, van verdrietlykbeden overftelpt, door eene fleepeiide koorts was- aangetast; dat zyne Vrouwe hem gedunrende.zyne ziekte nooit verliet,,maar ten aljerzorgvnldigitsn op»
pastef en.dat zy, buiten ftaat om de behoeften voor zich e»
haare twee, Kinderen te verzorgen , het weinige noodzaaklyk
huisraad, haar gelaaten dgor de Schuldvorderaaren,. verkogt
hadt: metéén woord, dat SOPHIA, met haar Gezin, in de deerlykfte elende kwynde.
MATILDA zwom in traanen op het ontvangen van dit hartgrievend berigt. ,Zy fchikte SOPHIA, doof de: hand éener vertrouwde Vriendïnne, die zorgvuldig den naam der WeldoeneJiesfe verheelde, alle verkwikking toe. Zy deedt meer. Zy
liet alle de Schuldeifchers zamenroepen, nam aan de fchulden te
betaalen, en bepaalde de tyden om dezelve af te doen.
Alles in deezer Voege befehikt en afgedaan zynde, buitea
weeten van .SOPHIA,. greep zy de eerfte gelegenheid, aan om'
met haarep Egtgenoot van deeze deugdzaame VroUwe te fpreeken. Zy gaf eene groote begeerte oin haar te kennen te verftaan.
1
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Meer dan drie Jaaren zyn 'er vetftreeken zincs
„ gy haar verloeren hebt. Hoe kqmt het byj dat #y -zo wetnige poogiHgen gectatn hebt om haar wederte « z i e n ? —
.jich! alk•myne Jwgingen %yn vrugtloas geweest, ;Denktgy, myne
• waarde MATILDA! dat ik niet .alles kekiiu ?,f wixk>gefteldt nitt
zo zeer om haar (te zieti, dan;mt ik )westiniet welk eene ver*?
•tegenheid, onaffchetdelyk van. mynen ,XMftandi~ •
Ik' zal
t

, „ uwe poogïngen: om haar te optdekken londerftèuaen. Wie
,, weet wat iiaaris overgekomen? Misfctóen is" zy nietJ ge;

lukkig?"
' Dan zou de Memel• onregtvaardig' weezens
i&pPHJA is al te deugdzaam, dan dat alles wat Haar vmfingt geen

Q/gen zou ^medebrengeti* ——— ,, ja , de Hemel is regtvaardig;
„ maar de Menfchen dikwyls niet: ;en de Deugd j die haare
„ eigene belooning medebrengt, heeft van onregtvaardige
,, Menfchen vaak veel te lyden.".—- Deeze bedenkingen treffen my: maar zoudt gy wenfchen dat ik 'my bloot/lelde aan
-hef gevaar van haar weder te zien ? •
„ Waarom, niet? —* Ik
-beken myne vrees, dat haar te- zien êe.eerfte indrukken, welke
zy op my maakte, weder zou doen-herletven, Heiaasl -wie kou
voor zyne- Deugd.mftaati? • — ,, Hy die zich "sselven *an wanv

;

„ trouwen. Maar iaat. alles aan my over. Geef tiy een, door
u getekend, wit papier. Ik zaLLgeen misbruik waken' van
(,, uw vertrouwen, eniwy zullen' het een of ander van haar
„ verneemen." ,
•'
' "- '
De Graaf voideedt aan dit Verzoek, zonder marren; en MATILDA hadt het getekend papier van MARLINES :niet omvangen
!pf zy liet dopt eene vreemde hand een Brief aan SOPHIA daar
op fchryven,. als yan den Graaf zeiven komende. Men deedt
,hetn daarin, SQPHIA befchuldigen dat ;zy hem onkundig' liet van
haare venlegenbeid.; dat zy zich mogt'verzekerd houden van,
het herftel baars geluks. De Papieren,, welke dè Qravin van
4e Schuldeifchers hekomen hadr, waren by den Brief ingeflooten, in welken tusfchenbeideo eenige'Mtedere uitdrukkingen invloeiden. - MARÜJBNES betuigde daarin, dat noch het verloop
van tyd, jioctedC tedertoeidi van «een© Egtgenóote welke hem
vuurig beminde ,< kj (laat geweest waren om de eens opgevatte
vuurige genegenheid Kaarwaards uit te blusfchen , eh dat hy
nooit zou aflaacen <te hoopen.
S O P H I A fchreide op het leezen van deezen Brieve; doek
was vertoornd iOJ/fer den.prys, welken de Graaf fcheen te (leliën op de edelmoedigheid'aan haar be weezen. Haare Kindereti
omhelzende;, ipfak zy: „ öc\, myne, onfchuldige Wichten,!
„ gy wilt nter.da't ik deez.e gunstbetooWngen ontvange op voor„ waarden, idie uwe Moeder zouden onteeren, en uwen Vader
, elendlg maaken ! " — — Hierop nam zy het overfchot des
GeWs, door de hand eener onbekende ontvangen, de Papieren der Schuldeifchers, zo even 1 ontvangen, ea ging met allen
X2
fpoed
!
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fpoed ten huize van MARLINES, dien zy niet langer vreesde,
en die zulk een bezoek niet kon verwagten.
Welk eeiie ontzetting greep den Graaf aan , als hy SOPHIA
voor zich zag; en boe vermeerderde dezelve, als hy uit haa
ren mond deeze taai hoorde: ,, Helaas! had ik immer kun„ nen denken, dat de Graaf DE MARLINES voordeel zou willen
,, trekken van myne ongelukken, om my over te haaien dat
„ ik aan hem zou verkoopen wat de vuurigfte liefde niet
„ kon:verwerven! —— Neem terug uwe haatlyke weldaaden!
„ — Geef deeze Rekeningen weder aan onze Schuldeifcheren ;
„ en zie, of, wanneer zy ons in eene gevangenis geworpen
„ hebben, de uiterfte elende, en het verlies der vryheid, wm
konne aanzetten om aan uwe misdaadige begeerte te vbl„ doen!
Ketenen —— de Dood zelf — - de Dood van
„ myn' Man
van myne onnozele Kinderen
zal my
„ drtaglyker weezeh dan de oneere welke gy my voorftelt!"
De Graaf wist niet wat hy moest maaken van deeze verwyten. Wat meent gy, SOPHIA ! met haatlyke weldaaden, Rekenin
gen van Sckuldeifchers, en fchandlyke voor/lagen? Helder my eene
verborgenheid op ± welke ik niet kan begrypen! ——- „ Acht
„ dagen geleden heb ik een recht tydig komenden onderftand
„ ontvangen. 'Er zyn edelmoedige zielen, wier vermaak het
„ is, in 't verborgen het onuitfpreeklyk genoegen te genieten
„ om elendigen te vertroosten. Ik bedwong myne nieuws„ gierigheid, als ik deeze weldaaden ontving; dan ik beken,
,, zomtyds-dagt ik dat zy van niemand dan van u konden ko„ men; en, daar ik vastftelde dat zy my toevloeiden uit een
„ zuiver en edel hart, odtving ik ze met dankbaarheid.
„ Doch uw Brief, daar dezelve den Weldoener ontdekt,
„ openbaart tevens maar al te duidelyk zyne misdaadige oogmerken. Dezelve heeft meer toegebragt óm my van eene
„ongelukkige drift te ontflaan* dan a!le de worftelende poogingen, welke ik voorheen daar toe heb aangewend. ——
„ Ik kan u dan eindelyk Zonder gevaar zien! —— Ik kan u
,. veragten!
Ik kan u zeggen"...*.. S O P H I A ! S O P H I A ! be
daar , kom van uwe woede terug. •
• Ik heb, u niet gefchreeven. Drie Jaaren lang heb ik uw verblyf niet weeten te ont
dekken. Ik dagt dat gy gelukkig waar* , en was verre van te
denken dat gy mynen byftandzoudt behoeven.
SOPHIA geeft hem den Brief over. De Graaf, dien openende,
herkent ?.yne Naamtekening. Hemel! riep by uit, dit is de
befchikking myner Egtgenoote. Wat kan zy daar mede bedoeld
hehbenl
Hy zondt om MATIJLDA te mogen fpreeken.
Middelerwyl verhaalde hy aan SOPHIA , welk een ernftig aan
belang deeze uitmuntende Vrouw in haar gefteld, welk eene
agting en vriendfehap zy voor haar opgevat, en dikwyls haar
veriasgen betuigd hadt om haar te zien; eindelyk meldde
1

hy
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hy van het wit jpapier aiet zyflè Naamtekening", *t geen zy
van hem begeerd hadt, en thans SOPHIA in deeze dwaaling
bragt.
Op het oogenblik dat MATILDA binnen tra'dt ifep de Graaf
nit: Zie daar de gevolgen van >u» Brief :'mPUi& houdt my
voor- een affchuweljk Mmfier, e&êrmgt atti uife gëfchenken weder.
,y.«Ik verwagtté dit jüisïj'-atttWQ«rddé de Gravin,
haaren Egtgenoot omhelzende, „ <Éf ziilt-'-my beiden dit be„ drog wel willen vergeeyen!" Hierop ontdekte zy alle de
flappen die zy genomen hadt om SÓPHIA'S verblyf te ontdekken ; de vervolgingen, welke zy gewaar geworden was dat
•eeze deugdzaamé Vróuwe hadt móeten lyden van "s Graven
Moeder; en, met één woord, wat zy vernomen hadt van de
elendige omftandigheden van SOPHIA en'haaren Mart: en liét
zy daarop volgen: „ Ik verlangde te weeten tot welk eena
verbaazende hoogte eene Vrouw haare Deugd zóu' kunnen
„ opvoeren, gedompeld in de deerlykfte armoede. Zy heeft
„ myne hoope niet bedroogen, myne verwagting rtiet te leur
„gefteld. Vermeesterd door haare ongelukken, door uwe
,j gunstbetooningen, en door uwé frandyastigheïd, zou zy
„ misfchien 'onmisdaadfg u met höope hebben kunnen ftree«
„len : maar zélfs in de diepfte laagte des onheils is haar zé„ gepraal volkomen — — haare belangloosheid is zónder voof„ beeld. —— Verbeeld u niet, Mejuffrouw! dat jatpufy eenigen
„ invloed op myn hart"gehad hebbe. Neen, myne jnzigten zyn
„van eenen édeler] aart. Ontvang my onder het getal uwer
„ Vriendinnen, eh verfterk voor my de tedere banden die
,, my aan mynen Egtgenoot hegten {"
De Gravin wildé dat haar Man haar zou vergezellen by
den Man van'SOPHIA, dien zy vonden te midden van zyne
Kinderen, vol ongedulds de wederkomst der Mqeder afWagtende. — - In alles voorzien hebbende, namen zy deezen.
inede uit dit. verblyf der eiende, en bragten ze over in een
góed huis, *t géén hun in de buurt yan hun eigen' toebehoorde.
„ Ik heb," fpfak MATILDA tot den' Graaf, „"Van n eén groot
„blyk van vertrouwen ontvangen in het fchoon papier met uwe
„ Naamtekening'. Gy ziet welk een gebruik ik 'er van ge„ maakt heb. Wilt gy my eeri tweede geeven, door het te„kenen van dit Contraft?" MARLINES tekende her terftond,
zonder het geléézên te'hebben. 'Dan hoe groot; was zyrid verbaasdheid, als hy, 't zelve leezende, bevondt, dat het eene Gift
was; een Landgoed ,'t £eén honderd Louis d'Ors in' 't Jaar ópbragt,
door M ATILDA , n iet'verre van Parys, gekogt; doch 'f welk zy,
tonder zyne tóeftemming, niet kon - vervreemden. - — - 6,
myne aanbiddemwaardé Vrouwe', rfep by uit, haar omhelzende,
welk hart zoudt gy niet vermeesteren? Hoe aangenaam is het
door ü overwonnen te worden!
De verhevene gevoelens, welke MATILDA de harten van so1
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pt ÏWEE flELDIKIIEK.
CARBINES jo^oezemde, bluschcan, hun Liefdedrtfc vem
«Kooi/uit,j -ép veraadeide ^dezelve,in eene..^gtfren tedere
•Vriendfchap. De Graaf werd nu fterker verliefd op . zyne
(daa hy rpo&ryertiefdïgeweest
:op^sophla. De
^eejepdfte; yereenjg»ig ;jgre*p au fend tHsfqhen-4e gelukkige
.partyen,, welke tgeea ««desfoheid van txqg kon .ilooren, e»
,44e vervolgens altoos «nderfteund werd, dooj djeP.eu.gd, welk*
dezejve eerst gevormd, h a d t , ' . .

•FHiAoen

VrfBwe,

wa$

t

:

.

ZEüÉt^KE

aEDEJSKlfGElJ,' ''

g

G

rpotm,p,edJgheid k,hem re kunnen weldoen van wier*
'.men veel kwaajds, geJedeii, heeft.
r. Hom , die onze
vyahd'. Is die ons vefle .beledigingen "feeëft aangedaan , niet
'ilegts; zyh'S- gepleegdsTyefahgely kingen j:e, .Yeggftpn , maar
liet "zelfs., daar op tye. tfc jtëjgren, om, deszelfs. HeLf en geluk te
ïetpen' bevorderen —J—Jït Afeet Grootmoedigheid ïn den; eigentïyWteü'..ztn. «—«««• Zyn^ana''fe £ien lyden,'en dien .ih zyn lyëeatejuflp te ipoédén,.~-rT z.yn v^ud jjo, gebrek te.zien, en;
fchtèlyk toe te fchieten Pin .hem met hét zyne te redden
•
, v^anaV in gevaar té'.zté^j, en rylirigVto£ 'te fcbieten, al is
"Y Pok rnet zyn éigen'invaar-gepaard - — r - ziet daar de grqotfte
van Edelmoedigheid, -~r-.< Indien ik' mynea
vriend[ ,,'A^ nry weldoet, '„qpkweldoe, 'dan handel ik flegts
pligtWa^ r-7-r maar doe ik hem wel die my beledigd, en
Véél kwaads gedaan, heeft,.dan handel ik gjföatmofedig.
Geen mensch leeft *$r, ,'o.f hy heeft zyne driften.en hartsBèigmgéfl;
7 Dé. inensch zou een, „gevoèUpos..,' een,
ley^nióqs,'Wok ,^elyk'ïyn >, Jzo 'hy yati.:'<%ely| ten. «éne.
'rnaai.bejftbtft warei t-—r
• indien deze verkeerd .wer}
&ën, 'en.; 4EN ^nensch ,PverAeerïchen, in plaats dat zy door hein,
béftlèrd' ' w^raen} indieiï. zy den' njiènspji 'cuidér' hare flai*
yerny bréhjep , "dan vvpr^én'zy, yèrderflyk, daa.worden zy als
zo veelp.Ziekten dér,Ziele, welken niew.,nalaten, dan kwelling', hartzeer en verdriet. -~*> En ' \ is*,;-ip"dè'daad, een duïdelyk.bewys van.de grootfte'lafhartigheid»,zLeb.'vsityzyne driften
te laren,. jver,meesteren;w.ant. een kloeke g^'èst hied hun een dap-i
p.eréa/.wedëtftand,' en zo hy overwint, be^aalt^y, meer roéms,
daii'jiêmaiid'die eene Stad inneemt.
, • " .
Het X een zeer yirjtaérde;waan, en„feen yerdérflyfe grond,
rjeginzel^om 'er uit',te^ werken, tè ftellen,.dat men. aan zyn?
minderen niet dezelfde, pHgten. zou ver£c6u|digd zyn,
zyWTroeerderen,' Hy,',di§ in" minder, ajuizieri in' eenea.la*
geren ftaat, zich bevind, is niet minder. onze^Niasteo, welken wy verpligt zyn, naar Gods bevel, als ons zebzen lief
te hebben, daa zulk een, welke door de Goddelyke Albëfchik?
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fthikking |n eenen boogeren en aanzièslyber' fiaiié géplipfatst
1

is, —— Ieder mensch' beeft aanfpraak <jp> onze pHgfen, ' -V—
Goede trouwe v edelmoedigheid

:

mededoge» behmgtoosheid,

deelneming in iemands voor* en tegenipoedëa, •'< bérefdyaaf.
digfcëid om den öngelukkigen byftand te btedèn ,' groot-'
moedigheid vaa ziel zyn aHe wederkeerige Deugden; dïe
men den minderen zó wel als d^' méerdaen verfëhnWigd is?
en 't zyn <»©k Deugden die aan- V gèmoed eerie ftïelénde/
rust, een bemelfeben-wêllnst, fehenken.
Als alle menfehefl'zich toeleide» om' hunnen pligr te betrage
ten, men zou dra onder hen eeneO'-nayver befpeuren, om el-',
kanderen in goeddoen vooruit te ftrevenv .• De een- zorr* denancferen opwekken, en men zou de gelukkigfte zamenleeving
hebben. Zulk een Gemeenebest zou bloeijen, en deszejfs
welvaart zou anderen uitlokken -omr dezei heilzame vóèrbeèlden na te volgen. —— Dan hpe ver is het 'er van daan,
dat alle menfchen hun pligt doen. — H e t kleinst gedeelte
zal men by eene nauwkeurige waarneming bevinden , dat zyne
pligten, betragt. —— Hier van daan. zo veele verkeerdheden,,
hiervandaan alle die ongeregeldheden, welke mendagelykj
rfëfpeurt.en hier van daan, dat hét veelal de meeste"Geto&eqebesten zo ongelukkig tegenloopt; derzelver Ingezetenen —
de Leden dier Gemeenebesten, berokkenen hun eigetf nVdérf,
én daardoor het ongeluk der Maatfchappyen. — - Van hoe
veel aanbelang is het dierhalven zyn pligt altoos té betragten.'
" Het is eene moeilyke taak voor den "mensch, zich gematigd
te houden waaneer 't hem naar wensch gaat, en zich iö-voorfpoed niet té Verheffen. Als het oris welgaat, dan beginnen
wy welhaast overdreven te bandelen, en wy laten dé gematigdheid, zo nuttig in alle omtlandigheden, weldra varen., Hy,
die zich, in welke gevallen ook, het gematigdst gVdraagt,
Haagt doorgaans het allergelukkigst in Zyne ondeföerqïrigen;
daar een heethoofd zyne beste zaken bederft.
Bedaardheid, gematigdheid en ftandvastigheid hebben groote daden in
de Waereld te weeg gebragt. Een bedaard mensch overweegt
eene zaak van alle kanten, en begint ze eerst na daf hy dezelve regt doorzien heeft. Maar hy, die dol en overdreven
eene zaak begint, zonder dezelve doorzien te hebben , flaagt
nooit. dan louter by geval. —•— Door gematigdheid wint meü
aller harten -—— daar vervolging wrok en onvérzoenbrén haar,
baart.
• Dan wat goeds zal een onftandvastig inan nltwéfc.,
ken, die veranderiyk als de weerhanen door den tninften. wifldr
bewogen worden?— Onftandvastige lieden zyn de zwakftè menftbtn; en welke zaken men ook moge ondernemen, 'tzy zé van,
veer gewigt, of van weinig aanbelang, zyn, men flaagt in de;
eene even zó mjh als" in de andere. —— Dan zit men in de!
:
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ftogte,

en wastat dat men alles kan verjigten.
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waar voo%, men fchynt te vreezen —
men vliegt boven; ,ds
wolken: maar zo dra komt 'er niet iets dat tegenwerkt, of zje
daar, die zelfde hoogvliegers zitten aanftonds in de laagte, en
verliezen op eens al den moed —— daar de gematigde man
dezelfde- blyft —— altoos dezelfde, bet zy in voor- of in jejeni
fpoed. — Wie ook verandert, de bedaarde, de ftandyastige,
man blyft onbéweeglyk; daarom is hy ook die geen, welke
tot alles bekwaam is, en zeer gefchikt om groote dadea te.
doen, om de gewigtigfte zaken uit te voeren, waartoe die
menfchen ongefchikt zyn , welke meest altoos overdreven te
werk gaan, zo wel wanneer hun alles tegen, als wanneer
hun alles meê, loopt.
C. v. o. G.
*

D'WAAZE

TROTS

VAN

LODEWVK

DEN

XIV, Koning yan

Frankryk.
e opgeblaazen Hoogmoed van
XIV deedt
hem , met een greetig oor, de vleiende loiTpraaken zyD
ner Hovelingen indrinken; en, tot fchande der Fraaije LetteLODEWYE

DEN

ren, ontbrak het niet aan lieden van de uitmuhtendfte begaafd»
heden , die deezen Afgod wierook toezwaaiden. —
LODEW Ï K benoemde R A C I N E en B O I L E A U om de Gefchiedenis zyner
Regeeringe te befchryven. De Steden, die deeze roem- en oorlogzugtige Monarch in het jaar der aanftellinge deezer Leevensbefchryveren belegerde, vielen hem meest alle onmiddelyk in
handen: maar geen der twee Koninglyke Gefchiedfchryvers
hadden den Vorst op deezen Krygstocht vergezeld.
" Zyde Majefteit, teruggekomen, betoonde zyne verwondering over hun gebrek aan nieuwsgierigheid, om de groote Gebeurtenisfèn te zien, welke zy zouden befchryven.
„ Hoe!" voerde hy hun te gemoet, „ verlangde gy geen Be„ leg te aanfchouwen ? De Reis was niet verre." —
„ Si„ re!" antwoordde B O I L E A U , „ onze Kleermaakers konden
„niet ras genoeg werken: wy bedelden by hun eenige Krygs„ mans- Kleeding, om voeglyk in het Leger te verfchynen;
„ doch, eer dezelve t' huis gebragt waren, hadt uwe Majefteit
„ de belegerde Steden reeds bemagtigd."
Dit antwoord werd zeer gunftig door den Koning opgenomen; die hun egter te verftaan gaf, dat hy by eeuen aanftaanden.
Veldtocht hunne tegenwoordigheid te gemoete zag.
Twee
Dichters, een Leger volgende, ten einde zy ooggetuigen magtèn weezen van Veldflagen en Belegeringen , zonder anders
eenig deel in den Kryg té neemen , is zeker hoogst belachlyk; en de toebereidzels tot hunne Reize, en de wyze
waarop zy die volbragten, werden welhaast het ondervverf
van veel boerts en fpots.

MENGELWERK
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U I T W E R K Z E L S JPER, W E E L D E
STAATSBESTUUR.
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J. ^ i e / ^ m a g befte^;
p i j d e u g ^ die zich zo wyd
en zyd verfpreid heeft, èri welker heillobze invloed vari
éag, tot,dag- toeneemt? — \ k t Despotismus, de voïftrekte Alleenheerfching, is van deczén aart; als ivelke
zamenyerbohden is met W e e l d e , , door dè. wéderkeerigé
verptigting yari voortbrengzel. en fteunzel. Wfelde niag
jje. Moeder van het IJespotisinus héeten, èn even natuuriyk baart Despotisinus Weelde,
..
V
De Oosterfche Vólken,, ih wier ^atsgefteltefaisfe bet
Despotismus als 't ware. .natuurlyk is'ingeweevèh, hebben, dbor alle eeuwen heen, zich berügt gemaakt doof
hunne Weelde en Zedebederf. De Gewyde . Sclny
vers. ftellëh ze in-dit licht voor; en veele der.. Aankon*
digingen van ,'s Allerhoogftens wraake tegen, dé gaoden
werden .uitgefprooken ter oorzaake .van hunne ovéfneeïning der Snoodheden dfcezer Volken (*%
XENOPHON fpreekt zeer byzonder over dè bedorvenè
Zeden, zowel als over de'Weelde èn- Verwyfdhèid,der
'JfiaUfi-he' Volkéri ( t )'•> Q Ü I N T U S cué/riüs heeft èeri
treffend tafereel gemaald vari dè Ongebondenheden der.
BabjUnïèrl (\y.
HIPPOCRATES befchryft de dfiatifché
;
VöU
E

N
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Volken, in V algemeen, als weelderig,>vreesagtig e»
verwyfdVfenmerkt dk gedeelte van. hun X3Jiara<9:er aari
als de grondoorzaak van het Despotieke Staatsbeftuur,
't weHs ZQ ^gemeen «nder hun Handgreep (*).
Afia,
in de daad, Tchynt \de groote Marktplaats geweest te
zyn, zo van Weelde als van Despótismus, voor het
overige der Weald ,._v.an de yroegfte eeuwen af tot den.
tegeiiwoordigen tyd. • - De invoer des Perfifichen Gouds, en der Weelde van
dat Ryk , in Griekenland,' en 'byzonder te Athene en
Sparta,
verlaagde der Inwoonderen Zeden, en baande
den weg tot het invoeren van het Mdccdónifchc: Juk. S A L L U S T I U S fchryft de övèïdaadige' 'Weelde, en het daar
uit volgend Zedebederf, der Romeinen

toe aan de be-

fmetting uit dat Land -overgewaaid; L I V I U S brengt het
tot denzelfden, oorfprong, maar tot een vroeger tydperk (£).
• Hóe • vette' dè 'zints onlangs ruime invoeringen, van.Afiatifche

Weelde uit de Oost-Indien,

veele

van welke men, reden heeft te gelooveü, dat verkreegen werden door middelen \ met zeer verfchiltende van
die', de Romeinen 'bezigden !,' zulleri 'medewerken om de
Regeeringsgèfteltenisfe -in Engeland te veranderen, is
eene zaak die de ernftigfte opmerking verdient. ''
Dit uitwerkzel der Weelde-, om eene volftrekt Oppermagtigé Regeeringsvbrm in' té'voereii, werd zeer wcï
ïegreepeh door de zodanigen;,; die ten opgrherke hadden
om eene Dwinglandfche- Heerfchappy over anderen te
onderfchraagen, of op te rigten-. — - CYRUS ftelde, om
de Ly diers in onderwerping te houden', vast, dat zy alleen
;

:

""' .'

f

:
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de Aeribüsr", Aqui.r ê ? Létis, Cxp. X X X I X .
( f ) Laxuria enim peregrin* otigoah exercitu Aftatico inveftafn urhem efl, li primutn leclos aratos, veftemftragulam
freciofam, plagulas, & alia ttxtilia, & qu* turn magnifieke
fuppelk'Qills Habebantur, •monopodia -abacos Remam advexerunt. VTune pfaltrU• fambucis triaque,& cqnvivaUa ludionum
ebleffamerita. addita epuUs; epula queque ipfitfi?cura 0* fumptu
majore apparari ccepta: turn toquusi vilisfimum antiquis maneipium fir afiimatione & ufit, in pretio es/e; & quod minifies
rium fderat, ars kaberi ccepta. Fix tarnen ilia, qua turn con*
Jpiciebantuf femina erant futura Luxuria, Lib. X X X I X . Co".
Livms fpreekt, te deezer plaatze, van de Weelde nit Afia gebragt, door SCIFIO ASIATICUS, meer dan honderd jaaren voor
dat s ï L t A zyn Legor na dy Werelddeel voerder
(•VHIPPOCR.

OP HET STAATSBESTUUR,
ringe; en flegte Beroepen, en de zodanige die der
eelde-dienstbaar waren, zouden uitoefenen.
Dich
üysws H A M C A R N A S S E N S I S verhaalt ons; dat A R I S T O D E feus» de Tyran y,m £wna,
„ befloot ten einde geen!
*< manlykfc of edelaartige Geest by de test der Burgeren
i, mogt bovenkomeni door Opvoeding,, het geheele Ge*
4, flacht der opkomende Jeugd in de Stad te verwyven:
„ met dat oogmerk verdrukte hy de Schooien; verboodt
,, den Wapenhandel, eii veranderde geheel eh al de Lee~
» venswyze, voörheeöcby de Jeiïgd plaats grypendé: want
b hy b e v a l . d a t de Jbngens het hair ling zouden draa,* gen, gelyk de Meisjes;, het geel it verwen; het tei
i, krullen, en deeze' krullen vast te maaken in netwerk;
„ geborduurde onderkleederen te draaigeri ï dié ten voetén reikten, en over deeze dunne en zagte mantels %
en hunne dagen in deh lommer te flyten. —-— W a n y, neer zy ter Schoole gingen,- waar men hun, danfen,*
,% fpeelcn op de fluit* en zulk foort van Muzyk-Jnftru§, mehtèo fleerde* vergezelden hunne Opvoedfters hun met
,*> zonnefchermen én waaijers,' waschtèn hen met eigene
„ handen, onder bet baadeh 4 Verzorgden hun kammen,
albasteren potten met kostbaare reukwerken, en fpie*, gels.. Door zulk eene foort van Opvoeding volhardde
ö, hy de gemoederen van de Jeugd te verzwakken, to£
&_iy hun twiötigftè jaar voleindigd hadt (*).*'
Dezelfde Staatsftreek werd te werk gefteld dóór A U *
GUSTU5 èa:sAR ( f ) . .Wanneer de Éaad hem vobriOoeg,'
de oude Romeinjchc T u g t , ten .aanziene van dc Zeden i
ïn te voeren, fteldè hy de gedaane Verzoeken te leurg
Wel weetende, dit een bedorven en weelderige Sevens*wyze .best berekend was voor het Regeeringsltelzel, 'C
ivelk hy -wenschtë in te. voeren. — — T I B E R I U S ontmoedigde, om, dezelfde reden, de poogingen der Mdith*
óm de, Tafelweelde te befnoeijen ( . Q : deeze fnoóde %
maar dporzigtige, Dwingeland hadt een klaar begrijp,, hoe
dienstbaar het Zedebederf was teri fteunzef der pwing*
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( * ) SPELMAN'S Dion. Hafic. B. VII, ,Ch. 9.
, VtÓ DION, CASS. Lib. LIV.
. P V U D E S , dé* TóbneeÜpfe*
Ier, bragt AUGUSTUS onder 't o o g e , dat het zéér overeenkwam;
met zyne oogmerken, en plan van Regeering,' dat de aandagt
des Volks zich zou vestigen op Tooneelfpeelers en Dttaïitfc
TACIÏ. Annal. Lib, I I I . C. 52, 53.
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OVER DB UITWERKZELS DER WEELDE

De Romeinen bedienden zich desgélyks v&i dezelfde
middelen, om hunne Heerfchappy te verfterken, by de
overwonnen Volken. > TACITUS vermeldt ons, rhet ZQ
Veele woorden: „ Allengskens kwam men wyder tot
,4 het ftreelzel der Ondeugden, de galeryen en badV> ftooven, en zinlykheid der maaltyden, en dit werd, by
„ dé onervaarenen, beleefdheid genoemd * daar 't een
j , deel der Siaavernye was (*) "
Het behoeft bykans|pene ontvouwing, door welke mid'
delen deeze Regeeririgsvorm Weelde en Zedebederf voortbrengt. Vryheid vordert, zo tot haar genot als tot haare
inftandhouding 4 een werkzaamen, wakkeren en moedigen, geest; beginzels van billykheid en regtvaardigheid *
in het hart geprent; en bovenal een geest van gelyk^
heid ( f ) , eq fpaarzaamheid in 't gedrag: om al het welk
te vernietigen de Weelde onophoudelyk werkzaam is.
Vryheid, zonder deeze vereischten, zou misfchien de
frterpendfte geesfelroede weezen, welke het Menschdon»
kan teisteren. Wanneer elke Ondeugd toeneemtf en da
magt om dezelve te bedwingen vermindert, en de be-fchutzels der Vryheid ( j ) veranderd worden in eene wykplaats voor de Snooden^ en de daar uit volgende verdelging der Braaven; zal Despotismus, in zulk een ge-<
val 1 fchoon het in 't einde het kwaad vermeerdert,
mogelyk het éénig middel weezen, 't welk de Ohdeug»
-den der Menfchen toelaaten.
Wanneer de braave en edelaartige beginzels van Gedrag, als Deugd, Gemaatigdheid en Eer,' het onderst
boven gekeerd zyn, kari 'er geen ander middel van be*
dwang, dan Vrees, overblyven. Dit is het beginzel van
-het Despotismus: de eenvoudigheid en eenpaarigheid
yan 't zelve voegen niet kwalyk aan het vreésagtig en
werkTACIT. Agricol. C. XXf.
( f ) Men mag., als eene zekere waarheid, te nederftellen, dat
éen bedorven Staat, die onderworpen geweest is aan ces
Verst, nooit vry kan worden, fchoon die Vorst, met zyn ge'liêele Gedacht, uitgerooid werd. Dit bederf, en de onbekwaamheid om in Vryheid te leeven, ontftaat uit de Onge*ykhéid in eer/ Burgerftaat. M A C H I A V E L ' S Political Discour/is
vn the first Deead of Livy, Chap. XVIII.
( I ) De Porciaanfche Wet, te Rome, wa», in eene groote
maate, oorzaak van de Verbanningen , door de befoherra'ing,
welke dezelve verleende.
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werkloos Chara&er, door Weelde ingevoerd en gekoesv
De middelen, door welke het Despótismus, op zyne
beurt, Weelde en Zedebederf invoert, vallen van zelve
in 't ooge.
Vooreerst is het 's Vorftcn belang,*» dat zy de over*
^and krygen; en doorgaans geeft h y ' e r zelve een voor-?
beeld van.
Een Mensch, die, door zyne zintujglyke gewaarwordingen, ten allen oogenblikke onderrigt wordt, dat H y
alles is, dat zyné Ooderdaanen niets zyn, is, uit deeze
oorzaake, lui, wellustig, en onkundig. Hy behoeft niet
te overleggen, te'beraamen, te bèweerenjhy heeft alleen
te willen.
het voorbeeld van den Vórst, ftrekt de eigen aart van
zulk een Staatsbeftuur, ui eene hooge maate, om dit
uitwerkzel hervoort te brengen. Weelde in de daad,
is, in pespqtieke Staajen, bykans de eenige bezigheid,
oyergelaaten aan de zodanigen, wier rang verheeven is
boven dién des Wèrkmahs óf Daglooners. • De jatoufy
en onkunde, Gezellinnen yan een Despotiek Staatsbeftuur,
zo wel 'als de eenvoudigheid van 't zelve, beletten, dat
iemand zich eenigerwyze op 's Lands zaaken toelegge:
Verftandsbefchaavme ligt, om dezelfde reden, aan eene
zyde.' W a t blyft daq over om den tyd te befteeden,
<$an het opvolgen en botvieren aan de griften en Begeerlykheden ? Dit misbruik der Slaavernye, gelyk M O J J .
TESQUiEU het zeer eigenaartig uitdrukt, is natuurlyk eigen aan deeze foort van Staatsbeftuur ( f ) .
Het gevaar, désgelyks, waarin elk hoofd voor hoofd
dagelyka verkeert, onder een willekeurig Oppermagtig
Staatsbeftuur ' ftrekt voor iedereen ten fcherpen prikkel, óm alles te haaien van het tegenwoordig oogenblik,
wat by kan.
Men verhaalt van een Perfisch Edelman, dat hy nimmer de tegenwoordigheid'van den Vorst
verliet, zonder zich zeiyen geluk te wenfchen, dat zyn
hoofd nog op zyne fchouderen ftondt Een Staatsbeftuur, 't welk het eigenaartige van zulk èene geïukwenx
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( * ) E P I C U R U S oordeelde, dtt de Vrees voor Straffe het éétAg
beweegraiddel was om het bedryven van flegte diaden te voorkomen. P L U T A R C H ' S Morals.
(f)
of Laws , B. VII. Ch. 4Y3

ft9$

OVER DE ÜIÏWERKZBtS DER WEELDE

t, moet ieder Mensch aanzetten, om zg
het tegenwoordig oogenblik te genieten,
èn 'er' zo 'veel vermaaks, alsmogelyk is, in opeen te
jhoopen, ten einde, door die epeenhoóping, vergoeding
te dóen' yoor de kortheid en onzekerheid van den duur.
Vermaakneêming is, derhalven» by hun taiet, als- by ons,
eene;'zaak "yarf i|itfpanningj maar maakt eene bezigheid
des leevens uit.
' ' ' *
Een Vólk ip den boven befchreeven ftaat, door Weelde vérzwakt, en door het IJèspotismiis te o n d e r g e b r a g t ,
f c h y n t , in'den éerftén ópllage, van alle hoppe op hèrftel beroofd. '" De' onderlinge byftand, welke Despotismus eh Zédebéderf 'elkander verleenen , belet kragt£aadig de hervorming yan beidé. Oproeren en beweeénisien»"in dé daiad,'grypen er dikwyls plaats ; maar
eéze oplmiifchmgen zyn vérre van te gelyken op de be'weégehisfen'V h
fièh'Vry'"Volk:
"zy zyn , of de
ftuipttekkingeh ; der Natuure' onder het baar aangedaan
lydénV'of de ftryd tys/cheh gewéld en rqofzugt, om te
beflisfen, welke Party eerst de magt in handen zal 'krygen ,'"p,m "met ëeh Dwinglandfcheh Scepter" té heerfchéö over het leeven en den eigendom 'haarer MedemenTcnen.
Nogthans 1$ deeze ftaat des Menschdoms,'noè hoogst
b e t r e u r e n s w a a r d i g ook, niét altoos geheel hooploos. Zedebedèrf én"Dwinglandy tot zeker toppunt ppgefteegen,
fcewerken zomtyds haaren eigen val; en het", v ë B d r u k t é
Volk mag 'alsdan Zelfs uit de ' o v e r m a a t dés* lydens
hoope fcheppen ' op yerlosüng*" fenV * gelyk M I L T Q N het
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yan "de* Weelde, 'ftrekkeii'natuurlyTc^om dé'kwgt van
i' Staat te Verzwakken, en dén Staatkundigen invloed
verminderen.''I)c kostbaarheid desgélyks, welke de
efilde noodwendig vergezelt, ftrekt om liet Staatsbeftuur, tè yerarmén, es voorkomt daar door dien invloed,
Weiken' fcykdoinvérfchaft; " ' - ' , ' " ' ï ' .
D,eezé pmftandigheden zétten eenige der nabuurige Landen aan,"om een Land, 't welk zich ïn bovengemelden
^ef^afld bevindt^ aan té yellen ; en over 't algemeen is
de

f

(*) &sicv$ói»*s History «f Civil Society*!?, Vl."$eft. (.
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ie wederftand zeer middelmaatig Naardemaal^de beg(nzels van Deugd en Eer u i t d i k eeite Maajfsplppy\m£
bannen zyn, vindt njen hj?t Vojj? zelden |v,èrig j j p d e
Landsverdediging^. Vrees,, by ^ l f e e e n » % | | heWeginzel van werkzaamheid, is alters^m^enli^verrftadtyken
en flaaffchen aal&ïven» waar.'het avfcjr *% hoofd hangend
gevaar niet dreigt*. «ej!»«tezelve.fa.Jim, dcK>rj$>eheersch.
ten aan, om tegen hun Land, te, vcgten als tot deszelfs
verdediging, inzonderheid als zy daar toe zich njet aanedreeven vctelendwrrbelang^Oewyl 'er niemand gevonen wordt , die -den ;,Yor$t of dien$ JJeerXchappyc be->
mint. De Overheerfching van een; Volk, in,^ulk een
ftand, mag helgrootst geluk geheeten w o r d e n ' t welk
't zelve kan overkomen. Indien de middelen, om. de
Overmagt te hekomen
niet, volftrekt verwoosteöd. zyn
voor de Overwonnenen , k m dezelve, door het invoeren
van nieuwe Beginzelen. Zeden' en Wetten, de eertyds
geheerscht hebbende febadelyke Vooroordeelen verwoest
t e n , e n , gelyk M O N T S S Q U Ï S U . het uitdrukt, ,het Volk
onder het geleide; itellen yan een beter Volksgeest,
Zodanig was goeddeels de ftaat des Komeittfchcn Rybs,
toen de Barbaaren op 'X zelve 'aanvieleru , De Rmeinen\
de Wereld overbeerscht hebbendi,. begonnen, welhaast
dezelve te bederven; en dit bederf, gelyk bJykt uit de
plaats van TACprcnrjs, hier boven aangenaaid, was eetrder
Staatsftreeken, welke zy te werk ftelden 4 onjsdie zy zien
onderworpen hadden in onderwerping,.te hoyden, .Vooi
een Volk, zo verzwakt en vernederd, moest eene verandering van Staatsbeftuur, in een Staatkundig, licht bes
fchouwd, een geluk weezen
inzondQrheja da,ar het
v
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(*) Ik leef hier, (in Scythie,y ftaak een Griek, gejjikkiger, dari
ik ooit deed onder het Romeinfche Staatsbeftuur\ want zy, die
fcy de Scythen woonen, hebben, indien zy de vermoeienisfea
van den Kryg kunnen uitharden,niets anders't geen hun kwelt}
zy genieten hunne beritiingen osgeftoordrterwyJ gy fteeds
ten prooije ftrekt van vreemde Vyanden en een flegt Sjaats*
beduur; men verbiedt u de wapenen tot eigen verdediging te
draagen; gy iydt door de uaphéid e» het flegt gedrag dee
zodanigen , die beftemd zyn o.rn p te verdedigen^ de sampen
des Vredes zyn zelfsftimmerdan. die des Qorlogs; geene Irraf
wordt ooit den maftijen of ryken aangedaan , ggene genade»
fca wm teweea»». Schoon\m StmiSm^m^ gotd wV 4
:
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jn^§rendë«i van deeze Overwinnaareh het eene foort vaii
^èl&urt|*|kaatsbesffiüiir niet in' plaats vin het ander
fte!d^*}Y %>ch, wsftr zy kwamen, eene «geheele veranderjM invoerden,
over 't algemeen "niet'alleen eeri
Vry Staatsbeftuur vaètftelden, maar bykans met'tak en
wörter'tntroQidea aJjte de Wetten, Zeden en Gewoonten, 'dié of de öotMaakv ©f op eenigerlei wyze verbonden geweekt waren met dé
Sraaöverderfenislèn,
welke zy
: : :
:

1

weetde-nv '•"-'"•.' "

:

Het tydperfc, ia de daad, in 't welk deeze verandering werdt te \vege gebragt, was,'door>de woestheid
des" inrukkenden Volks:; aïterbloedigst én" heilloost: uit
èea zódolyk oogpunt befchouwd, moeten wy de wreedheid deezer Invalleren veroordeelen, terwyl, wy hunne
dapperheid bewonderen; en de Menschlykheid moge een
traan ftbrten over het lot'dèï'lyderen. ftfear wy* moe?
teö v'ten zelfdeïf'tydev bekennen?" dat geéh GeneesmicU
del, dan een zo fterkwerkeud, kfagtlg genoeg: was, on\
èenè? zb 'verouderde* en diep ingewortelde kwaaie te ge^
neezen ; en moeten w y , ten zelfden tyde, xïe Wysheid
erï'Goedheid, zo Wel als de Regtvakrdigheid, der Voorzienigheid eerbieden, die gich. van het zelfde werktuig
bediende, en tot de Hervorming," en ter Straffe, van" het
Monschdom.
"
* Dit-i nogthans, fchoon de algemeenfte , is niet de
«Jéfligè.» wyze, waar ob eene verandering van dién* aart
korine ftandgrypen. Eene Omwenteling wordt Toms te
wögevgebragt, in zeer bedorven Sfaaten, door eene inwendige, Zo wel als uitwendige, oorzaak; maar de ontflootring van de Staatsgeffleltemsfe is^'in dit^ geval, z o w e l
«ÏSi'ln het voorgemelde, 'een noodwendig voorafgaande
flap te* Herftelling. Indien zulk een Staat in 't geheel
héfieevéjmoet 'dezelve als/''t ware üit-?yhe asfche op
*
—
•
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••• -•
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ren, zonden zy, nogthans, beftuurd door ilegte handen, in de
Uwej-kzelen Üehadèlyk weezén. -i^- Ontleend uit de Excerpt*
:

JJe' '(*)Lègatitnibus.
' •
In Bet 'Noorden, tchryft

r

'' ' ' "

de Heer MONTÈSQUIEU , werd
dat heldhaftig Volk gevorind, 'è welk opkwam, én hét Geboorteland verliet, om Tyrannen en"Slaaven té verdelgen, en
de Mérifehen tb leeren dat, I^atuut hünGe/jr* gemaakt hêbbended Rede hun niet afhangeivk- kon maaken', dan in ïö
vérre hel noodig was tot hun Gerak.' Sp: of°üm, % -XfW
eh.*5,
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staatsbestuur.

nïeuw hèrvoortkomen.
De zaaden} door B|iipoti$É^
en Zedebederf gezaaid * moeteni fterven, «eR%M&ii1i
herleeven; zy moeten vérloöreri .• gaan éoot haai&lfgëne
verkeerdheid, eer zy. o p n i e u w ! tainhe» üjilprüi»n> óf
die vrugten draagen, welke de Eer ofJiêt GelöK dg*
Menschlyke Natuure uitrnaakën. ./DeeZe uitwerking zal
het Dèspotismus en Zedebederf, alft zich zeiven'overgelaaten, en tot eene bystere hoogte opgegroeid, zomtyds
te' weeg brengenr —^- Völfcsarmoede e n ' d e verdruKkirig' des Koophandels, welke^3e noodwendige gevolgen
zyn van de -büitënfpoörigheden vari het Dèspotismus en;
Zedebederf, zyn, volgens de aanmerking yap den Heer
jfERGüsÖN ( * ) , de werktuigen, . wèltte die groote gebeurtenis 'daarftellen. Wanneer* de Dwingeland géenje Rykdommèa heeft uit te'dèeleri onV te verjokkehi % ; d é Onj
derdaari geen genoepaamen eigendom om; hem aan • zytie woonflede te verbinden, ij de band van het Öespótismus ontfnperd, 'en de Slaaf öp yrye yóeteö .gefteld^
De Dwingeland, alsdan vari malt beroofd, woÈtJt aani
gezien'even als elk ander Mensen, wiens invloed zich}
niet verder uitffrekt, dan zfri perföohlyk Chajrèfter' es(
bekwaamheden hem tpt onderfcheiding géregöjgeii;'
'
Deeze gelukkige Omwentelingen 'brengèir, |gtjer, niet.
altoos de geheele te onderbrenging der Slaaverny Voort.:
W a a i d e Regtêndes Volks, ih deezer voege:' tot moedBetoon" opgewekt, 'vergezeld 'gaart met den* gelukkigen
zïmenloó^ Van Lugt'ftreek en andere omftandigheden •
niet eigertaartig gelcjiikr. om Dèspotismus hervoort t e
brengen, kan Vryheid het 'gevolg weèzen ; dan qvieifc
't algemeen is i s ' hèt Oosten "dé omverwerping'' van.'-bef
eene Dcspötfsmps alleen het voor/pel geweest y»8 'de
èprigting Van efen ander.
Dë misbruiken , 't is waar»
hebben, \Voor een t y d , eene gedéeltlyke hervorming ondergaan; maar -de 'magt om zè te herhaalen, welke de
wortel des'kwaads is, heeft men oriuitgerooïd gelaatén,
- — In eenige'gevallen, nogthans, -waar plaatslyke omftandigheden aanmoediging verleerden, hebben de p l a a g t
ryen der Dwinglandye, op de begeerte örh 'er zich neder te zetten, de overhand bekomen.
De Gèrjer^tën
yan Scythie en Armenië, en de. Woestenyen grenzende
jlan de Caspifèhe Zee en den Eüxinus,
bevatten een
;
'
'Volk,
;
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mefejn eenftaat'van volkomene Vryheid leevende;
tam welks* onderhoud beftaat in het plunderen der zoitónfgca, die zich inflaaffcherkluisters dan zy geklonken
Vinden »a€mdikwerf in; beroovingen van hunne voormaaÜge Meesters,

GESCHIEDKUNDIGE AANMERKINGEN OVER DEN .OORT
SPRONG EN D E V E R B R E I D I N G D E R K I N D E R P O K J E S .

Door den Heer c.

GIRTANNER.

O

nder 'de Grieken zo 'wel, als Romeinen, waren de
Rmderpokjes gehéél, onbekend. Dè oudfte Schryver> dié 'er van gewaagt, is Z A C H A R I A S A L R A Z I , of RHA-:
ZES. ~Hy werd m Perueri,, in het jtySfteJaar dei; fftgira
dat is.in het 86ofte Jaar van öhzé tydrekéning., geboren,
Langen tyd oefende hy de Geneeskunde te Bagdad, en
naderhand te Ray, in^Peiften, en ftierf in het Jaar O/in,
Zyn Werk over de Kinderpokjes fchreef hy in de, Arar
fcifche taal, 't welk naderhand door eén ander inhe,t Syïisch vertaald werd. R O B E R T É T I E N N E ( S T E P H A N U S )
vertolkte het, in 't Jaar 1548, in 't Grieksch. De fraaifte
uitgave, van dit anderzins in ;alle opzichten zeer onbeduidend Géfchrift,verfchéen in 't jaar 1766, te Londen, in 't
Arabisch en Latyn, ónder opzigt van den beroemden
CHANNiNG. R H A Z E S fchynt echter niet het eerst over
deze, Ziekte gefchreeven: te, hebben. Hy haalt een zekerep A A R O N aan, die vóór hem 'er yan gewaagd had.
Déze A A R O N was geboren onder de Regering van M A M O M J È T H '»' oefende de Geneeskunde te AJpxmdritn,
in
Egyptén, omtrent 't Jaar 6aa. Om, deze reden is de
Heer F R E Ï N D van oordeel, dat men den oorfprong dér
Kinderziekte in Egypten te zoeken nebbe. Doch R E I S K E
vond in een oud Arabisch handfchrift, dat op de Leydrfche Bibliotheek bewaard wordt, eene. zeer aanmerklyke
tolaats, waaruit men fchynt te moeten opmaaken, dat de
Kinderziekte omtrent het Jaar 573 het eerst 1ft Arabiën
de opmerkzaamheid der Geneesheeren tot aicb getrokken
heeft.
„
:.
Dan hoedanig het ook met den eerften oorfprong der
Kinderpokjes gelegen moge zyn, zo veel fchynt zeker
dat dezelve met de Kruisvaarten uit AflëQ. naar Europa
zyn oyergfbragt,
t
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A V I C E N N A , een geboren Perfer, de voortreflykj|e,f\Batt
alle de Arabifche Artfen, leefde in de ibde & u w , en
fchreef óver de Kinderpokjes. Zyn Boek is vol Afeologifche en andere grillen en ipitsvondighèden. Hy tekent
échter zeer duidelyk de befmetlykheid dezer Ziekte aan.
C O N S T A N T Y N D E A F R I K A A N is de .eerfte, onder. de. Larynfche Artfen, die over deze^Ziekte gefchreeven 'heeft,
H y vond het woord Variola uit* om dezelve te .betekenen, gelyk hy ook 't eerst den J i a a r a MarbiUi voor de Makelen uitdagt,
ïn de twaalfde Èeitw waren de Pokken in de Zuidlyke
deelen van Europa eene algemeen verbreide en bekende
Ziekte; en in de- dertiende vertoonden zy zich ook in dc
Noordlyke deelen, Engeifchen, Franfchen, Italiaanen en
Duitfchers, alle brasten zy uit Syriën en Palaeftina de
Ppkken met zich naaf hun Land mede. 'Er ftierf een
ongelooflyk aantal menfchen aan deze nieuwe, en tot
dus verre in Ewropa onbekende, Ziekte.
Op het einde.der 15de Eeuw ontdekte ' C O L U M B U S de
West-Indifche Eilanden-, en bragt vandaar de fchriklykc
Venusziekte mede, . Deze Ziekte verwekte puisten en
knobbels op de huid, dié veel naar Kinderpokjes geleken,
behalven dat ze grooter en harder waren; Om deze reden noemde men in Eurépa deze nieuwe, uit Amerika
gebragte, Ziekte, groote Pokken, Verole, Pox;\ ter ondérfcheiding der andere, die Kinderpokjes,
petite
Verote,
[mall Pax, geheten werden.
1
In de 15de Eeuw ( 4 Maart 1493) kwam de Venus*
Ziekte 't eerst in Europa; daarentegen werden de Kinderpokjes 't eerst naar Amerika gebragt. Verfchriklyk wa<ren de verwoestingen, die zy onder de Inboorlingen aldaar aanrichtten. Op het Eiland Hispaniola werden zy in
1518 gebragt, en 't grootfte gedeelte der Inwooners ftierf
'er aan. - '' " • . ' • "
•
"
•.' ,.. Eenige Jaaren laater bragten de Spanjaarden de Pokken
ook naar het vasté land, naar Zuid-Amerika,. B E R N A R D
D I A Z D E C A S T I L L O , een ooggetuigen, verhaalt, dat der
ze Ziekte, me;t de togt^enooten dés Spaanfehen Officiers
N A R V A E Z , naar Mexico,'in Zuid-Amerika, gekomen i s , en
^Idaar eene óngelboflyke flagtiqg onder de Inboorlingen
gemaakt heeft.
^
In 't begin der zeventiende Eeuw bragten de Èngelfchen d e . Kinderziekte naar Noord-Amerika. Eerst naar
Maryland, vervólgends naar Virginien,
Zuid-Carolitiaen
1
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Mtttm-Engeiand:
De verwoesting, die zy aldaar onder de
Wilden aanrichtte, was niet rqindervdw in. Zjiid-Amev
rika.' In Sra/ilëa waren d$ Pokken in, 't Jaar- 1643 nog
eene onbekende Ziekte.
Omtrent het midden der zeventiende Eeuw werd da
krankheid, waarvan wy fpreekèn,. door de, Nederlanders,
naar 'Oost-Indien overgevoerd, alwaar zy te vooren geheel niet hekend was, en zeer veele menfchen in weinig
tyds wegfleepte. Op het Eiland Ceylon, en dc Molukken
kwam zy mede op dezelfde wyze.
Iri de "zeventiende. Eeuw was de Z^ekta reeds door geheel het Noorden van Europa verbreid. vooral dopr.
Zweeden en Denemarken, gelyk, ujt veeja Schriften blykbaar. is. Na de Fsrro-Eilanden kwam zy in 1651. Èen
jonge Deen bragt ze derwaarts.. De Inwooners werden,
beunet, en kwamen 'er byna allen aan onj.
In.het Jaar.-.1707 bragt een Deensch Scliip de Kjnderpokjes voor de eerfte reis naar Tslund. 'Er ftieryen meer.
dan 20.000 menfcben aan deze yerfchriklyke Ziekte., zo
dat het Eiland byna ontvolkt werd.
In 1718 kwam een Oostindisch Schip aan de Kaap da.
Goede Hoop. 'Er waren drie Kinderen aan boord, die op,
reis de Pökken'gehad hadden, Na 't eindigen der; Ziekte
had men het vuile linnen in een koffer geuptén. Aan de.
Kaap nam men bet 'er uit, en gaf,het aan eene Vrouw,
aldaar vvoonende, te wasfchen.. Deze werd terftond befmct, en de Ziekte verfprcidde zich met zo veel fpoed
én geweld, dat; de Kolonie byna geheel uitfljierf. Na
dien tyd onderzoekt men de Schepen eer zy aan walko-».
men, en gebruikt 'er dezelfde voorzorgen,, waarvan men
zich elders tegen de Pest bedient,
In 1743 vertoonden zich de Kinderpokjes 't eerst onder.: de Chineefche,.Tartaren,
die'tot dep y
beyryd
waren gebleven. 'Ér werd èene groote menigte door weg»
geflèept.
De Keizer van China zond daarom, in 1 7 2 4 ,
eenige zyner Lyfartfen naar Tartaryen, om, door eene,
kunftige befmetting, de Ziekte te maatigen.
Naar het Eiland St. Kilda, het verst afgelegene en
minst bezogte der Hebrides, werden de Pokken door de
kleederen van iemand die aan dezelve geftorven w a s ,
overgevoerd. Alle volwasfenen kwamen 'er aan om, en.
'er bleven, na het ophouden der Epidemie, -niet meer dan,
ad Kinderen van de Inwooners overig.
Qp Groenland verfeneen de Kinderziekte in 't Jaar
1733.
x
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173$, door een Inboorling , die met de Ziekte v?Q" Koppenhagen naar zyn Vaderland terug reisde., In 1745
bragt een Engelseh Schip deze Ziekte naar 't Eiland
Minorca. Welke vreeslyke verwoestingen de Pokken og
•Kamtfchatkd hebben te weeg gebragt, kan men by deri
beroemden C Ö O K , in zyne derde ReizC om de Wereld
leezen. Verbaazerid was ook de flagting, die de Pokken
in Nieuw-Holland; onder de Wilden, aanrichtten.' D e E n gelfchen bragten derwaarts de Ziekte, met haare nieuwe
op Botany -Baay aangelegde Kolonie van Misdaadigers.
Eindelyk leest men, in het Jour nul <Hiftwquc van deri
Heer D E L S S S É P , dat >, vóór weinig tyds, de Kinderpokjes
ook onder de Tungufen eene groote menigte van mehferKü
hebben weggefleept»
?

JfcEDEN VOERING , O.VÈR* DEïtf OORSPRONG EN DE
VORDERINGEN IN DE NATUURLYKÉ HISTORIE
IN FRANKRYK; Door AUBIN LOUIS'MILUN.

Aan de Sthry veren der Algemeene
'Letteroefeningen*

Vaderlandfche

MEDEBURGERS!

' V ' e é r onlangs plaatfte gy t, in Ü W MèhgtTwerk * een
Stukje, overgenomen uit de Reizevan T. E . S M I T H ,
* in de Jaaren MDCCLXXXVI en MDCCLXXXVII, op
•„ het Vasteland, gedaan, over den Staat der Plantkunde
„ te PüPys, en een B'erigt vari de voornaamfte Pluntkun•y, digen te dier Stede (*}. .
De groote en verbaazert„, de Staatsverandering , welke Frankryk,
zints dien
t y d , óndergaari heeft, zal zommigen misfchien doen
„ denken, dat deeze daar zo aangekweekte Weetenfchap
„ aan het kwyrieri geilaageh i s , én met andere Takken der
v, Natuurlyke Historie verwaarloosd, althans niet met den
5, ouden voorbeejdlyken yver beoefend, wordt. Doch dat
i, deeze fofribërë verbeelding geeneh grond altoos hebbe,
„ kunnen ons de AStes de la Sbcieté cTHistoiré Naturelle
>, de Paris, tome U Prcm. Partie, leeren; Welk Stuk in
dén Jaare MDCCXCII het licht zag,
» Ee«

JLJ

H

(*) Zie» hier boven, bl. 138.
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Eene Rédehvoering, daar voor, by wyze van Inleiding, geplaatst, door A . L> M I L L I N , kan ons van het
tegendeel ten vollen overtuigen.
En daar deeze Re„ denvberingy behalven dit, ons den Oorfprong en deVorïy, deringen ' tn de .Natuurlyke Historie in Frankryk, op
y, eene treffende wyze, ontvouwd, en doormengd is met
„ zeer gepaste, Aanmerkingen, tot dit Vak behoorenden
^ heb ik de moeite der Vertaalinge op my genomen 5
„ niet twyfelende, .of ik zou dezelve * door het plaatzen
Van dit Stukje in uw Mengelwerk, beloond zien. Is
„ dezelve te lang, om in ééns geplaatst te worden, gelyk
„ ik vermoede, ik laat de Afdeeling .aan u o v e r , en
„ blyf," &c.
1

#

&

$

$

Menfchen, die nimmer hunne gedagten gevestigd hébben op het Geheel en de Huishouding der Natuure, houden de Natuurlyke Historie voor eene Weetenfchap, alleen gefchikt om; de Nieuwsgierigheid te voldoen; maar
hadden zy gedagt op de keten én aaneenfchakeling der
Weezens, op derzelver betrekkingen, op het algemeen
oogmerk hunner wording en verdwyning, zy zouden
ontdekt hebben, hoe zeer dusdanige befpiegelingen de ziel
verheffen, en de denkbeelden uitbreiden.
Zonder ons op te houden by deeze overwéegingen, zal
niemand de Nattigheid der Natuurlyke Historie kunnen
ontkennen, ter opipeurjnge en ontdekkinge van Zelfftandigheden, gefchikt ten Dieren voedzel, nuttig voor den
Landbouw, of bekwaam ten cieraad onzer Tuinen, óf
dienftig voor Fabrieken en Kunften ; in 't kort, voor alles wat ten geryve en ter veraangenaaming des leevens
kan dienen.
Myn oogmerk is geenzins, hier eene meer uitvoerige
optelling te geeven van de, Voordeelen, welke de Natuurlyke Historie verfchaft. Dé onfterflykc M N M E U S ( * )

heeft
(*) Het is in Zweden gebruiklyk, de Naameriy dié in ui
ïiicgaan. dien uitgang te ontneemen, wanneer de Perfoonen,
die dezelve draagen, in den Adelftand overgaan: zo heeft men,
in liede vaii LINN/EUS.' gefchreeven vor» .urate naa dat die
groote Man tot Ridder van de Poolftar verheven werd. De
Sociëteit der Natuurlyke Historie heeft bepaald, nooit eenen
anderen, dan zyn waaren, Naam te geeven aan een' Man, 'die
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heeft dezelve ten overvloede vertoogd in eenige zyhdl
Öiep doordagtfe en vernuftige Verhandelingen.
De beoefening der Natuurlyke Historie hebben de
grootfte Mannen niet beneden zich geoordeeld. ARISTO»
T E L E S , de Vader der Wysbegeerte en der Oordeelkun*
d e , befteedde daaraan veele l e e v e n s u u r e n ; THEÓPHRA'S*
T U S en PLiNius volgden zyn v o o r b e e l d .
De "Gefchiede*
nis deezer fchoone Weetenfchappe.naagaande* i o u ik allé
de beroemde Mannen, die zich d e s D b e v l y t i g d e n , kunnenor*.
roepen; m a a r het bellek, 't geen i k m y gezet'hebbe, ge*
doogt zulks niet.
> i. , '
Alle Landen van Europa, alleen die Volken'uitgezon«
derd, welke, door Godsdienstdwang, en den Mensch in
een Dier herfebeppende Leer des Noodlots, in ftaage on*
kunde gehouden werden, hebben zich, met nieer of mitt
wakkerheids, en tevens met meer o f min goedgevölg&ï
aan de beoefening der Natuurlyke Historie overgegee*
ven. Elk d e r z e l v e n heeft uitmuntende en beroemde^Man»
nen voortgebragt; en zyn 'er flegts. weinigen, of zy hebben daarin een v o o r r a n g boven anderen verkreegen, en,
eenigen tyd behouden.
C
Frankryk v e r t o o n d e , , ' ! is w a a r , zich niet het eerst
op deeze loflyke loopbaane* doch fnel waren de fchreden, welke hét maakte, daaraf eens den voet gezet hebbende.
Het is alleen: over hét geen Frankryk in dit
Vak deedt, dat j k u eenige oogenblikken zal:bezig houden.
De Inwooners van Galikn dai
alleen aan het bearbeiden hunner Landen, en aan liet ftryden. Aan hunne
Priesteren, en aan de Druïden, lieten zy alle andere
Weetenfehappén over; dan deezer kundigheden in de Natuurlyke Historie bepaalden zich tot het gebruik van eenige
nuttige' daaglyks'in 't gebruik zynde Planten, of tot de
bereiding van eenige Artzenyen uit het Plantenryk.
Het is elk bekend, met welke geheimzinnige plegöghe!

den zy

de drcaa,

de Samolus,

At'Gui,

Planten van

welke zy het meeste gebruik, maakten, verzamelden; en
hoezeer het vertrouwen, door die ©legtigheden ingeboezemd, by den gebruiker de kragt verdubbelde.
D é Monniken en Priesters bekleedden, naa het invoeren
des
alleen door zyne Verdienften kan vereerd worden, en hem he*
fiendig UMN«ÜS te noemen.
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Christendoms, de plaats der Druïden; Zy droegen,
even als deezen gedaan hadden, zorge om het Volk dom
te houden^ ten einde over 't zelve te heerfchen, en alle
kundigheden by zich té bewaaren, om zich noodzaaklyk
te maaken; Zy alleen beoefenden langen tyd de Genees,
en Heelkunde; en, het voorbeeld der Druïden vólgende 4
maakten zy eene. Verzameling van Geheimen en Geneeskundige Voprfchriften, gepaard niet eene menigte Verdichtzelen, voorgewende Wonderen der Natuur, en leugens, van .allerleien aart;
Zulk flag van Verzamelingen kunnen voor geene ftukken van de Natuurlyke Historie gehouden worden; doch
zy maakten 'er het pegin van. Elk zogt vervolgens nieuwe» Geheimen te ontdekken, nieuwe hoedanigheden aan
den dag,te brengen. G I L L E S B E C O K B E I L , Lyfarts van
P H I L I P P E A U G U S T E , en Kanunnik der Kerke van
Parys,
vervaardigde zesduizend Latynfche. Verzen over de kragt
der Geneesmiddelen uit de drie .Rykert der Natuur; maar
in 't algemeen lag men zich meest toe op die van het
Plantenryk.
. Het Dierenryk werd min beoefend, dewyl het minder
Geneesmiddelen opleverde/ Irrtusfchen hadden de Saraceenen'eenige Dieren uit Africa meó&gebt^.
Eenigen deezer'zag men zomtyds in de Spelen; en P E P Y N D E
K O R T E hieuw, in eeri gevegt tusfchen een Leeuw en Stier,
den Jcop eèris Leeüws' af mét zyn zwaard.
.
De Voriten gaven elkander Dieren ten gefchenke.
D e Galif A R O U N - A L KACHIDÖ zortdt aan C H A K L E M A G N E
een Olyphant; een D i e r , tot dien t y d , in Frankryk,
nooit gezien.
. . .
Welhaast verfchaften de Kruisvaarten gelegenheid, om
den voortgang der Geneeskunde, én der Geneesmiddelen,
uit te breiden. De Franfche Geneesheeren, die de Koningen, en Prinfen op die Tochten vergezelden, vonden
zich ht de gelegenheid, om gereedlyk veele Planten en Dieren, voor hun Volftrekt nieuw, waar te neètnen: gereedlyk konden z y deswégen onderrigtmgen*. bekomen, daor
hunnen ommegang met de Arabifche Geneesheeren; de
Europifche in de Weetenfchappen Verre vooruit.. LoD E W V K D E IX bragt met 'zich eenige zeldzaame Dieren
'va Frankryk. In de heilige Kapél van /^/'«««««bewaart
mén nog eene zonderling ingelegde Vaas, waarop verfcheide ; Dieren van Syrië en Palcfiind vry goed zyn af>
geheeld.
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De uitfteekendfte dienften, welke de Monniken, tot
6p dit tydperk, aan de Natuurlyke Historie gedaan hebben» beftaan, derhalven, niet in de laffe Zamenflanzingeti,
welke zy zelve maakten; maar,in de Affchriften, die
zy ons hebben naagelaaten, van de Werken van T H E O P H R A S T Ü S , DIÓSCORIDES en PLINIUS.'
J E A N R U É L , die, in den Jaare "MDXXXI,

eenë Verhandeling óver, de Planten in 't licht gaf, is de eerfte
Franfche Schryver, die met regt onder de NatuurkennerS
mag gèrangfchikt worden.
De Naam van L E S C L U S E , meer bekend onder dien
van CLTjsius, zou deeze lyst kunnen opcieren. H y was
te Ar ras gebooren, in 't Jaar MDXXVI. Doch, dewyl
deeze Stad, ten dien tyde, aaö de Spanjaarden, behoorde, en de Schriften diens Mans, in den Jaare MDXXXVI,
te Antwerpen uitkwamen, én bovenal dewyl deeéè
Man in de Kruidkunde, te Lef den, lesfeh gaf, is het in
gebruik geraakt, deezen grooten M a n , die voor een deï
eerfte Grortdleggeren van de Plantkunde" mag gehouden worden, onder de Hotlandfche Schryvers te rang*
fchikken.
.
" P E N A , een Provencer,

1

Vriend en Tydgènoöt vart Lb->

B E L , volgt in tydörde; doch de Werken vari DALE-*
C H A M P verdienen meer de vestiging van- onze aandagt;
Eer hy het onderftondt over PLINIÜS te fchryven, lag

hy zich toe op de beoefening van de oliderfcheide deelen der Natuurlyke Historie; de Plantkunde was zynö
meêstgeliefde bezigheid, en Frankryk heeft aart zynen
ouden dag eene Algemeene Gefchiedenis der - Planted
dank te weete».
' "
Tot den tyd van H E N D R I K D E N IV haddett de Kc*
nisgen de beoefening det Natuurlyke Historie niet zeer;
aangemoedigd.
Deeze Vorst fcheen 'er meer agts op tö
flaan. H y deedt, door dert beroemden R A B E L , eenë Ver^
zameling van. Planten afbeelden, door M A L H E R B E in
een Klinkdicht bezongen. 'Öüdèrtusf then levert die Verzameling meer blyks op van,den fmaak ih dit flag vari
fchilderen,, dan in de Kruidkunde zelve. De helft Van
de honderd bladert, waar uit die Verzameling beftaat*
dient om eene verfcheidenheid Van Tulpeii af te beelden.
H E N D R I K D Ë IV beweeg een gewigtiger
dienst aan de Natuurlyke Historie, met hët aanleggen
der Kruidtuihert te Parys en te Mohtpcllicr;
daii zyri
" M E N G . I795. N O . &
%
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dóód ftu$të hem iri dérj loop deezer wèldaadige ve¥rig«
tiïigen.
...
< . ' . . '
In dit Tydperk gaf Rtc.HÉfc D E B E L L É V A L , Hoog)
leéraar te Montpellïer', en Opzigter der iftiiidtuiir te dier
Stede," zynfe Ohdmdiéh'gié. m t licht;, ia welk Werk
men eenige nutte wenkett vindt over dè Naamlysten. 4aft
deezen Man heeft inefl désge|yk§ te danken, uitlleekendé Verhatidernigèn over het aanktyeeken dér Moerbézlénboomêff, en de kdnsrörir Zydèwormen op te vodden, . • , ,
•
.
,
.Twintig jaaren naa dén dood van H É N D R I K D E N I V ,
Üfist L A B R O S S Ë , eérfté OpziéMer van 's Konings T u i n ,
dè téfcTjter'mïng dief Inftellfflge van den Cardittaal D E
R I C H K U E U te verwerven; maar het was Voor J , O D È i v y i óferY XIV bewk&ïd:, 'tii Frankryk aan dé Nsftifurïyité Historié dat gèwigt by te zetten, 't welk dezelve
zints vêfkteegen heeft. Dé mildheid van deezén Vorst
boftuufd doof zyhen eerftèr» Lyfarts F A G O N , verrykte
den Kruidtuin, én het Kabinet is aah hem den oorfprong
veffchufdigd. %üRN'ÉFÖiT "ging na de Levant, P L U Mk^R. na .America
om - vreemde. Planten te verzartïelerf.
D e Academiën van Parys en montpellitr werden opgericht. .
,
' Het Tydperk van T O U R N E F O R T weird het meest beroemde Voor de Kruidkunde ih Frankryk. Zyne Leerwyze werd fchielyk gevolgd, uit hoofde van de in. 't
oog lóopende gemaklykheid. Zyrien gröotftén roem Verwierf hy door de nauwkeurigheid, waar; mede hy de
Géita'crïtert onderfcheidde. Scfiöón zyne Leerwyze. naderhand verlaatenden alleen, tegen het.Stelzel v a n v i t i n M v i
fangerf tyd verdedigd i s , uit hoofde Van Volfe - eigenliefde,, die de Natu'urkeMéfs' aanzette om' dezelve
b'eHóude'n, zal Frankryk zich, ten allen tydé, beroemen,
ten Geboorteland geftfékt te hebben aan dfen gróoten
Man» Zyne iteis na dé Levant ftrekt teri proeve van* de
vefbaa^ende veffchëidettheid«zynef kuhdighéaèri., .vattfiét
juïs't gébruik 't geen fiy 'er vatt wist te rfiaaken, m
féffens,,Van de uitgebreidheid en kragt zyns vötftands.
'TötTRNEFORT moet voor den Stichter der Flora Pariaangezien Worden. Zyne.Histöfie. der Plariten örnftxeeks Parys zal, altoos een uitfteekerid Werk wëézen, eH
tof eeïj vöqfbeeld.ih dat foort kunnen dienen, 't Is waar,'
zyhé beftltfyvingen nebbèrf dé juistheid niet dér hedeni
'
daagt

?
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daagrché"; maar'het oritbreékt dezelve niee aan riaaowkeu*
righeid. De Geneeskundige .Eigenfchappefl^ea de SofteM-.
kundige Proeven van dfc Academie der W^efcnlohapjjan,
maaken dit Werk te belimgtyfcér. ••
Deeze Natuurkundige zwaaide' tóén- ten tyde den Scepter in de Kruidkunde; datt méh ontdekte/Welhaast de ongenoegzaamheid der Wetten door hém v^gelcnreevem
V A I L L A N T volgde hem op
Dee"*-toonde zichi
meer bezorgd in de Vèrdéeling der' Geflaehtfeö, bovenal der
Soorten. Aan deezen hébben wy danf te- weaten eené
bedè Paryfchc Flora, vercierd met téfftÉfekenda Afbeet»
ingen.
'
V A I L L A N T hadt eene Verbétering ontworpen in da
Leëtwyze van T O U R N E F Ö R T ; lïy was. zelfs" op «ene gé*
ïieel nieuwe bedagt, waarvtó hy niet me&'ém ééa
Clasfe fchikte, die der zamengëftëldê: hy floeg «sok mate
agts op de Crypt ogamte, toé» 2o wèmig'bfcfcêndt, en wel*
ke de groote D I L L O N byKans üit den Qhm heeft ge-»
toogen.
Eene der uitfteekendfte veidlenften vtó V A I L L A N T
beftondt in een veel klaJËrdef: u$ttèggfft|. ^an dé Séxsn
der Planten gegeeveö té hebben* Z y M iwadèTnifche Bite*
denvoering over *t geen fty IféY flhiwelx* der Planten
noemt, is wel doorzaaid met eenige gebréke® maai vtA
kèurlyke waarneemtagen. D a »
was'
ée^MOm^Üém
niet. M I L L I N G T O N , G R E W , C A H E R A R I U S en
motTDAI4
waren hem voorgegaan; d ö t » geeïi haarie*h&Èt 'de Verborgenheid vair öe bevrugtmf der Ptai»ea zo: *rtde%r&
ontdekt: wat rrieri *eï Vari gezegd h a d t Ö e p ö» ' t oage*.
rymde ; en V A I L L A N T hadl tê kaftten tégé» dg> hoog*
agting, waarin T O U R N E E S » * jöondt,êfè ^téas>'d^eae
waarheid verworpen hadt. t Was vööe denöjïftwftykenf
LiNNasüs bewaard -, dezelve inf klaapéft d a g ' h a a l e f i ;
en aè tèrr grendflap te leggett van 2y» Verwtjftig Steldé.
s

f

:

T

1
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Frdnlrfk z!ag ten dieh ty#é een g¥GMaantal Nstiro»
kundigen te voorfchyn konten* '——• Y%.%miË&>, va» z$b4
Reizen te M^ëerdV"beffeflrèéf d^Pfests» vaa Amerha,
én b e v l p p l zm bovenal o> d$ V l ö r ^ - p l a n t ^ raa
dat Werelddeel. — F E Ö - L L I I gaf g p è fêêiéarim'Pem
in 't I k h t , eh liet een gjüoofc Satosi Së&rSften' en T e t e
nittgen naai, rJéftoórërMe «bf de verfêhiètó«Öe' Ryfcèn éor
Natuure/----* B A M E L I E * <M>r3wferf '£rfH»»te* e» 'Spantfa -«•MAk'cHAN*-; ïStëMé*fr*iafiitf*'* M^S9É,;tonMar
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anderen, beoefenden, met eenen gelukkigen uitflag, de'Natuurlyke Historie.
Het Werk van D O D A R T , beftaande uit 131 Plaaten,
kwam op kosten van L O D E W Y K D E N XIV in 't licht,
die de Plaaten in zyn Kabinet van Tekeningen deedt
bewaaren; en hy voegde een Exemplaar daarvan by de
Gefehenken,welke hy van dien aart deedt,aan Koningen,
Prinfen en Gunftelingen.
Het fehoonfte Werk Van deezen aart, 't welk men aan
de praalzugtige weldaadigheid van deezen Vorst te danken
heeft, is de uitmuntende Verzameling van Dieren en
Planten, gefchilderd op Velinpapier, door A U B R I E T ;
aangevangen op last van GASTON , en zedert, zonder
afbreeken, voortgezet door verfcheide Meesters. V A N
SPAENDONK is tegenwoordig belast met de beftuuring van
dit Werk. >
Deeze allerheerlykfte Verzameling beftaat
reeds uit meer dan zestig Deelen. Het is een Meesteiftuk,
öit het oogpunt van Kunst befchouwd; maar men moet
bekennen, dat het van weinig nuttigheids, geworden is
voor de Plantkunde zelve, bovenal naa dat het Plantkundig Stelzel der Sexen is aangenomen; de tekenen ter onderfcheiding van hét Geflacht zyn 'er flegts zints eenige
jaaren bygevoegd. Dit voordeel verfchaft het intusfehen,
dat 'er eenige Planten in bewaard zyn, die voorheen den
Kruidtuin te Parys vercierden; en thans daar niet meer in
weezen zyn.
. Het denkbeeld deezer Verzamelinge bewyst genoegzaam
den fmaak van GASTON Voor de Natuurlyke Historie; hy
was bovenal een Liefhebber van Planten; zyne befcherniing en milddaadigheid bragten veel toe aan den voortgang der Kruidkunde. Aan deeze befteedde hy zyne ledige
auren in zyn verblyf te Blois, waar hy by zyn Paleis een
,Tüin hadt aangelegd, zeer uitmuntende door het groot aantal uitlandfche Planten, onder het opzïgt vari O R I S O N ,
een beroemd Engelsch Plantkundige, die 'er ons eene befchryving van heeft naagelaatèn.
, Cieraads- en zeldzaamheidshalve alleen lag men zich
Jtiietop de Natuurlyke Historie toe.' De Geleerden zogten dezelve ten algemeenen nutte te doenftrekkén.L E M E R Y fchreef zyne Hijioire des Drogues: G E O F F R O I zy^
•ne Materies Medica. Eene, Weetenfchap, welke alles
-aan de Natuurlyke Historie koet dankweeten; naardesiaal de kennis van de Eigenfchappen der Geneesmiddelen
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len overtollig zou zyn, indien men de kunst niet wist om
2 e te vinden, te onderfcheiden en uit te zoeken.'" De
Scheidkundigen der Academie bevlytigden zich om een
groot aantal Planten feheidkundlg te onderzoeken; maat,
dewyl zy zich altoos van vuur bedienden, konden zy
geen meer onderfcheidene uitkomften leveren dan van de
verfchillende Gezinnen. De Soorten gaven hun bykans altoos dezelfde uitkomften op;
Men bevlytigde zich desgélyks orn Planten en nuttige
Dieren- van «Iders over te orehgeh. In YKonihgs- Tuin
groeit de-Koopplant, die. den rykdom uitmaakt van onze
Franfchê Vastigheden in dé Volkplantingen ', «n welke
men niet kan zien zonder met vertedering te denken aan
de Vaderlandsliefde van den edelmoedigen D E S C L I E U X .
De Indifche Kastanjeboom verciert onze Hoven.' Met
één woord, men, heeft de vorderingen in de Natuurlyke
Historie weetèn dienstbaar te maaken aan dc Geneeskunde , aan den. Koophandel, aan deri Landbouw, en aan
de Kunften.
Tie Zendelingen der Geestlyken, die ten dién tyde met
de Jffuiteri iri "zo, grooten getale ovéi; den géhéeleri
Aardbol/ verfpréid waren, bragten het hunne* toe ter bevorderinge. van de Nauiurlyke.tïistórie, dopr de berigten welke'zy gaven, en de ftaalén w e ^ . z y .overzonden; doch déèzen hielden zich .te zeer op. met géwe^tensdwinglandy te oefenen, geinen gaven zich 'te veel óver
aan fchraapzugt om fchatten te woekeren ; nog anderen om té régeerèn: nier'door trok men van hun.
min voojüeels
dan zy zouden hebben kunnen, aan:
brengen.
Met $rootefl yver werd- de Natuurlyke Historie voortgezet ; doch de voortgang was te veel met waggelende
fchredfiii.: .Mpn, wenschtcom een vastgaandèr Gids; elk
wildé een, afzonderlyk Stelzel in de plantkunde uitdenken.
De zodanigen, die een fcheppenden geest derfden, fchikten en. plooiden de Stel.ze.fs van anderen. D I L L O N werk1

r

r

9

te in. Engeland,'-* B O E R H A V E N

in Holland^

M I C H E L I in

jn Frankryk.:- deeze Landen betwistten
elkander de Heerfchappy in de Natuurlyke Historie, L I N NAEUS verfeheen,,, en Zmcdcn,.verwierf
de. zegepraal.
De menigte' der Planten, nieuwlings, ontdekt,, was verhaazend: de Plantkunde liep gevaar, een Chaos te, worden» ' H e t Séxenftelzel der Planten ftrekte. ten draad om,
ub dien Doolhof te komen; eri alle 'de. tkelén van het
Z 3
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BJerenryk wejrdej teffens gerangfchikt in een algemeen
ZamenfteU.^agïin xiNNffiVs» ais Ware }iy by de Schepping tegenwoordig geweest, aJJe Weezens befchreef ea
rangfchtkte,,yan.ae meest zi$&aare voor het ongewapend
oog» tqt die bykans onze waarneemingen met het Mi-

croscoop ontglippen:.'
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, T*|etoyl Oyr. te meermaalen zonderlinge Levehsbcrig.
„ lJr ten en. lotgevallen vaii- Merrfchen, die een 'buil
, , fengewöone rol op- de Waereld gefpeeid nebben', • rae» dedee}t, en der Vergetelheid wilt ontrukken^ kwam my
„ l i e t volgend iptiderUng voorbeeld» ( y , oinlangs Voor«geltomenO'vanie^n,armen Bperen jprigen, tenThtöon ver9, heven, langs een fchitterend, fpopr,'niett)h^fhrkt voor,
, om ook eenige wéinige btodzydën'in'aw•"Men^f^erk të
, beflaan. Ving, Gyt. zjjtts goed, ,*t zal' my aangenaam
weëzën; terwyl ik blyVe
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"

Deeze be*uehte Man werd ook-door'/anderen genoemd
LUécfltALï i O G H I A L I , üLUGfetALl,/OÊ ALÖOH' A L I ,
was KoOrhg vm Algiers, Tunis
Sfipoli^-'m-!«én der
beroemdite -Generaals die de
Oti^aanifëhe-gehad heeft. — Zyn Vader was een'arme Be&$ödtiutfa,
een Dorp I n Calabrien, in het tfapelfehe', en «feZöanrwerd,
mogelyk op 't ftrand werkende, by eeneJtedmgivanZeeroovers, als een Slaaf medegenomen! -Zyne eiels- en
ïrchaamsvermogèns deeden hein ras boven zyne nsededienftelingen uitmunten , trokken de oplettenneid zyner
meerderen na zich, en gaven-Mem gelegenheid om ter
Krygsr>aane op te treeden, en van trap tot trap tot-het
Qpper*Admira*ilfcbap door zyiie Krygs- én Zeevaartkunde,
?
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fipt te klimmen, na dat hy. de Leer van M A H O M E T H aangeaoinën had. .
'
I
Keizer S E L I M D E II gaf hem zyne Dochter ter Vrquwè,
welkejj Keizer hy .ongemeene djfiniten deed., pe JMxé vah
'4eezen vorst,' overge^eeyen aan 4 w Wyn èn aè Wellust,,
hield hy ftaande, bevestigde;;dieö,en breidde dëizélfs gezag
.uit; uit efljbntehisfe,waarvan sELfwt bem op aeh Xhrpqn
vaii drié'Ryken'plaatïte.
H y 4ee4 4 é ."^u'rl£sn' meer
voordeden behaalen, dan immer de béide, B ^ B AFLOSSEN en
D R A G Ü T , onder S O L Y ^ A N D E N Ï I , g^aa.ha^d.eri.
Men' .zoude een groot. Register > yan ',$je' zyne yoorfpoedige daaden en bedryven kunnen' ophangen a dan het
volgende zal alleen jenoeg zyn om het te^óojjen gefielde metbewyzen te 'ftaaven: en waar mede ik 'dijt Berigt,
met by voeging van eenige tbepasfelyke aamnéHi&gén,
fluiten zal.
"'f "'
Den 15 July 1570 tastte h y , in 't fanaal yjn Malta vier der fterkfle Galeijèn yan dëèzè ,C^8è.. * aan ,
4 i e , onder aanvoering van den Generaal' ''S$! C L E M E N T , T^ftemd waren .om; hét J^Mpó^Jc '» w*P te koin^h, en bragt ze op,,i$£&1qi^èh.
tegöi8^.f'waarin ,niim 80 jRj^4«s,..'«óntór .^J^f^JlflmK^é
te .iefe&en ' fneuveldén.
W hét . y ^ é l d JiMjr 'Wk'l^S
fede
4 e Stad Fam'aptsta vfiroyeieiti,^ ^a&.,Eft^Hèeri,, dje, in
het bewuste Zeegfyëgt'by' ^ | ^ ; ^ ' ' e ^ : , ^ f , ' W « / » ö » .
^ » p p h i e l 4 j want, wanhéei^'ih.d^ Slag, z a ' ^ e l A L I BASJSA, ats 5»0s.tAUT BAssA, .j£mederidé' .dé .beidé voornaamffe JSni^aèelen; der Tuhyctiê V.lpdt, tén eenemaal
gèflagen warjén nield hy zich, van zyn kant,' met 91 Gafcijen,' uit welke dat Smaldeel, 4at hy ter Iirjkërhahd gebood, befljofa'd', zo ftefk; tjegens^het. iSrnalcleel y|n J O H A N N E S Andreas DQRiA, dat 4 ^ e | y é / , niet.alJé jzyriekragten
ep. bekwaa|$ieid, hem ajet. konde pvérwinn,èn ' 'Ja'hy viel
W^mwt;mi zül%
eene^oede '$> 4e MaTthezêp G'aleijen
lanl vnayj .pet opperbevel va#,Mu$TiNiANi., dat hy dezéjyé in wanprde, bragt, erf 4é^HQofdftari$i^art der Orde
yerövepje,.%jfvplgens flóegby ^gpns dé yeqctjaanffie '0aleijen',: zó4?riig, dat agt Cjbjttïns gedood, één geVangen,
ëep ^3alei„véïbrand , en.étf^anderen veroverd, wierden;
dpch enqest, van de laatHè;, tj^rf iyeder yerlaaterj, In 't kort,
h y kwam'wit dit Gevegt juist wel niet als,Overwinnaar,
jnaar tenniinften als e e n ' 4 k niej had kunnen, overwon,
nen -wprdén. % zynen aftogt, zpgten de Admiraals BASl#NQ.«o J^ORIA te vergee^cF hém aan te, tasten', £p C A R (
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D O N A , die 't digtst by hein w a s genaderd, kwam zeer btf«
fchadigd terug. Wanneer hy nu met een-Smaldeel van
jneèr dan '40 onbefchadigde Schepen'm'de Haven van
Conftatitinopel binnenkwam, maakte hem SELIM D E I I ,
in plaats van den gefneüvélden A L I BASSA^ tot Generalisfimus van zyne garitfcbe'Zeemagt; wannéér, h y , niettegerrftaande de Turken zeer veel verlooren hadden, tot verwondering der gantfche Waereld, binnen weinige Maanden, 350 Schepen, op nieuw, deed uitloopen, en over de
Christenen, fchoon zy Overwinnaars waren geweest, den
meester fpeelde. Naderhand vertoonde 'hy zich by het
Eiland de Cervi, hy Capo Montapane, 'by Modone,by
JSfavarino, en by Coroner tlx gebruikte zo'groote list, dat
z y altyd m e e n d é r i , dat'hy'met hen een' ófdentlyk Zeegevegt'zoude aangaan; terwyl* <mdertusfchen, het Jaargetyde hen beide noodzaakte, hunne Zeehavens- t e zoeken.
4 l s , tnV't einde deszei ven Jaars, de Prins van Par ma
$?ayarino belegerde, zette ucHrAti een gedeelte van zy*
ne troepen aanland, en flóeg de belegeraars voor die
plaats. In t kort, de ongemeene fchranderheid van deepen Renegaat, en daar benevens de oneeriigheid der
Christen-Admiraals', veroorzaakt^, dat, in den Jaare 157a,
toen men meende datv'Morea veroverd ; of Cyprus wederom van de Turken hernomen, bf zelfs• Conftantinopel
"belegerd, zoude z^n geworden, de Ottomannifcke Por te
niet een voet b r e e d lands, en U C H I A L I maaf-een eenige Galei, door de dapperheid van den Admiraal B A S S A •NO, v e r l o o r . In 't Jaar 1574 bragt hy het Ko'ningryk
Tunis,, en vóornamelyk de Vesting Golet/e^ die Don J A N
V A N posTENRYK k o r t te vooren ingenomen, en aan een
uit het Geflagt van PORTOCARERO te verdedigen gegeeven,
had,, wederom volkomen onder de gehoorzaamheid van
den Grooten Sultan. Behalven deeze gewigtige 'daaden,
maakte' hy zich nog meer by de Turken verdiend, en
ontzachlyk b y de Christenen, vóornamelyk in de ónderneeming op de Vesting Gerbes, en andere doof de Span"
/aarden b e z e t t e plaatzen in Africa, in de belegering van
*t Eiland Malta, en wel m e e s t daar mede, dat hy het
Koningryk van Dalmqtien, de Eilanden in den\ Archipel,
de"Koningryken van Napels en Steilten, en byna alle dq
Zeekusten der Christenen aan de Middellandfche Zee,
met geduurige en omtrent altyd voor hem gelukkige Kaperyen en Landingen, ontrustte: dit bewoog de Pauzen
K U S D E N V en GREGpRiys D E N XUI, alsmede den Koning
r
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•Jiitig van Spanje, P H I L I P S D E N I I , dat zy, met het aanbieden van groote- Rykdommen, gewigtige Landeryeri en
aanzieniyke Eertytelen, hem zogten te beweegen, dat hy
den 2"urkfcheh- Godsdienst zoude verlatten, en den Christfykcn weder aahneemen; doch-hy wilde daar na niet luisteren; hoewel men zegt, dat M A R C U S A N T O N I U S COX O N N A ' , Onderkoning van Sicilien, het daaromtrent, ha
den Zeeflag by Lepanto, reeds op een goeden voet had
gebragt , en dat het zoude gelukt z y n , indien'-bet niet
door de misgunst en door de byzondere vyéndfehap tusfchen hèm én den Gardinaal V A N G R A N V E L L E belet was.
Ü e . H i A L i zogt dé Vrede, die SELI'M D E I I , in den Jaare
Ï574, met de Christenen floot* ,te beletten, en dezelve
naderhand, onder • A ^ U R A T H D E N I I I , te breeken; doch
dit werd in het Jaar 1576 door den Perfiaanfchen Oorlog
belet. Het is aanmerkelyk, dat hy te dier tyd, tóen hy
den hoogften top van eere had beklommen, aan zyné
arme Moeder dagt, en, om haar te zien, aan de Kusten vart
Calabrien kwam:- en wanneer de Spaanfche Onderkoning
verzekering van'hem, en hy wederom van denzei ven,'genomen hadde. Met hy ze by zich aan boord, komen, en
zond ze mè4 igróote gefchenken t e r u g ; ' verdraagende
zeer geduldig, dat zy hém o v é r ^ i ï e n SfValmet hevige
woorden beüxafe :„ondertusfchen was deeze Hejyi.opk
vry zeer aan d a wellusten overgegeeven. Hy behield de
hooge Eerampten, die hem S E L I M D E II gegeeven had, tot
aan zyn' dood, die te Confianïihopel, in hoogen ouderdom,
voorviel.
'
:

:

Welk een ruim veld van befpiegelingen kan deeze kor te Leevènsfcnëts niet aan de hand geeven "voor den opmerkenden en Christen -Wysgeer, daar toch dégeheugenis, ook van deezen man, niet te vergeefsch tot ons gekomen is'. Uit alles zyn leeringen te trekken^ gie
nuttige einden ibehooren te bereiken. r - ~ r Men zoude
hier veel kunnen vraagen; als, by voorbeeld, waartoe dk
mensch, met zo veele natuurlyke bekwaamheden bedeelcf,
juist in handen Van Turkfche Roovers moest vallen, en
daar door gelegenheid krygen , om, tot zulk een aanzienlyken en veel vermogenden ftand, verheven, de origeloovige Turken groot te maaken, en het Christenryk
zwaare nadeden toe te brengen ? waarom niet liever in andere handen gëVallen, die hem in de gelegenheid ftelden
om zyne vermogens ten nutte van 't Christendom, ten
fiutte van J E S U S Ryk op aarde, dat der deugd en waarheid^
Z 5
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te befteeien? .Dan men ewjfge^ s n h v , dieeenejabregaB.
jende Voörzten^heid ,erkent, zal ,90k, zyne band ifr^M;
•geval ^ b i e d l g ë n , / n j , oyer 't ^ j i | e ^ p i e t / d o c f f z | e n
jFan, j é e n .heflisfcno vonnis vellen, rrrr- W$ w?eten toch,
dat God, bet kwaad zelve zy^en Ippp ^aterafe,, zyne
hoqgwyze einden ,4a&.4Öpr weet te^vprderein. - — En w e . w e e t hoe^yjéèl.kwaa^,.c^r^to}^ ,^,eèji. w?rkj ^ * ^ . b > J g f t è ' ] ^ ^ 4 M d i g h e ï d . , .öfcMXWt op zicjizejve
befchpuwd, verkeerd handelende,) naai- 't juiste'regt aeitraft
js,| 4-rr-! Dit is t i n ^ a e p zek^r: ' b y / i n ^ e een-lcliakel
uit yan die propte keten der . ^ ^ e z j n f . , ^ ^ ^ oppereinde in de hxéi ^''j£g^v^
en, eeri geheel uitmaakt, waarin het .bnme^baarlSé '^ï^tje;jra|^|b«d8yH
is', en."zya myloe4''^. 4e'.ftbDlcte-Qf^. :
' Z o z a | men weléer.eenen, Apmj^, M g ^ i z y p i n - h p o g moéd $ 1 ontrouw i^n |Koruné jSBpsE,T,^ , ->d9Qr,een..onr^lkviiadigen jo^B^ugt ge|tMft, .fi;h9pa ^ «ejjfté "met
|Öt:i^,^«dfiw^ïqtë.'-ter. vgwujwg.,-yaa ,Go$s raadj om
DAVÏD jfep T h r o o f | l v a n J / ^ # ^ y e r h e f f ^ ^ en $Arjï/s
Zoon'.'X.%yk te pirtwejaigen, En hpe; veel ppnij?rkenswaaMjgs, « dit yalc,. Ieverön aUe.giewyde^efl oage^yyde
Gefiduéó£nisfeu ruetppj Dat wy dan owruit leean pnsz e l v j a q l ' l w i n M ^ ^ ^ ^ a e n Jipcgfce^ ejigpiedi{£nj
t
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« fctt «ene waarheid, dat wy, onder^anjfche fehep«efeö ,

..deorv«ozen wyzed' ScfceppeH tiiet «aHeèn >V8or dk leven
Ï
gefchikt;:zyn; maar dat wy , kan geenë -zytie-Waa het graf,
bitr ;èaï aaien »ndeo3i.;ltaar te iverwagten' hebben? „dat don
eet ^fïdfinken bffcr
,oJts -tot wéienJyk keAigedye; ;di«r

«tjft fjè-idfi.^IifpnyeJMen, r^e-/tÉ(»^-..é»S.»:-W!^.m befoóran*,, of ftraf, oM/lqttftaj
-wm-M .ff*** viüge».;^»
roJKJe -Wal van *t Heilig %beJwooitf „ ^ . « v f & f g p -MnW
m

i

:

1

geen'.J?y hier< in ,V A'c/wm .gedaan htfft,. fat >*y,htfl, to zy
fytadi -r— ja # > r a*a. gullen .allen, die Wer^ftotyen ?yn,
jyeder leven: — bier jta, mde üoaping
l.W-ÜéfcJbitéfa-.
Vaeteld, zullen alle daaden,, zeffs jje ^tf&tfkC,
in liet

fllER Ni.

«dftglicb^ gfplaajst woiden:, ' r w tór »p xal geea
^n^fcliei^ s a i ^ p e r ^ n e n zyn. J f e , i ^ . f f f h alle dagen vee.

{S99ffcde, gtkt^ijitX.ipuwr

tnfiahmaaty

ky&fr ?*9hk**
h i

jtrmi,
z?l f p l r t - . . ^ , ipet den. -IfeVr.^e, e * fo '-.«Kfif»
ga^Tpitken waf.':' .
• , , ,
.
v Stervelingen ! Jenkt altpos aatjjwer
.
^v ,
G ï d i e u pwpfoudeWi»" 44
PMr*«
met $ g |
jBO.)Zyj?ien difip«.^h^,.tlenk^j?ensjfan,««r f*/ pfttgj^cs w$ggejkep; door.éfiri aanta) 'zióuely%. Sfj&mket].,• g&fcMP
luiten den. ruunes ifi^ejj niets kpn . u d e e f t n ; gy he>>t.a*ef>
Mó^t'vaq fchattei\, geniét gesondhjeid,,. e$ buigt aich »p uwe
Srenk-en djur,''^e^fiflje/ Yehnaa^ ftëf jadere sis -.opvojgc,
M a t , h e u p 1 .«m'.Jpo4 .en zynjtjb^vet^tt ,}e gedenken , dijt
B'§M men v e é l " ^
, djt is ea^Êlgo^ yppr hef jaag, pn
.gpm^aV/ft ?Jtf lefft flen ,a}le ; fjag*|i, ajs <?f zulfes
eeuweij ?pude v#ortdiiuren,, e» JM> flykW WeidMBfc*
ei$fgt men 'zyne' jf*«ft» zg
Verowaken, uit tefi?$lé ifiewp # W ^ l f l * word pga ppg$.
f«cpp>..i de dood jfejopt M n r ^ i ! ,|ey«^dri^ w o & .afgtfoft.
den, en wy zyn.fl|et.^^r^ramR?t%p aajpJachte ajs gy eenj
W - * B n grooten Kp^ne i e r . tyaefejd rj&g&hap ifufe inpeten geeven yan dje^tjgenren >
& W
opy Pfi?«
}>ad. '
,
-i-^v.
/
1
En hpe zullen zy,';h^tr 'ntt^yqqi <m AWWl4®
Godheid
(ban, die tier hunne voeten gezet hebben pp den nek, bptper f&uuurgengpteaj ^tor,hunnen-thfopn jgeftigc Ijöbbjn.op de
punkpopen der
d e j / O j ^ d d j a e n } pnfchuldig
bloed Rebben döe*,yloe|^n $n hunne óqjen•;-.geflopt voor de
trif$k>' xltgten.. yerzaekeo en $i£§$geav, hunner Brpederenj
p m , , liever
W'
fc^f™^.'tponeel,
en rig?
»ndera,,vop>tferp*n.
" JK,pnit fyierjg}#é<fên "dffi ihet ,^j4
«we» Gpfl ..inaakt|
^ . ^ ^ i i ^ , , ! ^ ^ » e j ^ .'igJÉ^i^t j n e ^ ii 'Afer «* baatenf
V^wleei tyre ^a|^n."gp,üds u aa^hfè^gea? daar gy ^deij ,b^MeTtijfj?n",gi dii.febiek Jeed, pief rhebt.iaed^gedeetd, 'M»\q$#
m$<*ti Y«i«Wten, w| t gy n
fllal^bf
? fdpot aller/ei
A
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89e W ^ y f / o f f e d B y ^ W «Wen y#^f df ,^|pdp«nlylfe k|i»g.tgqn der biddende a^mqe^e! hoe meajmnaaljin floot .gy ft^e
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verfchaffen! - — * Wel dan, hebt gy'nog eenige aandoeningeè
voor owe medefchepzelea ? maakt alsne§ een loflyk gebruis
Van uwe fchatten, eer het te hat is; denkt aan de duidelyke
taal 'des Bybeh,-dK
Oierigaarts het Kvningryk van God niet,
zuilen beërven: dus, denkt aan hier na! — En zo lpreekè

onze Godlyke Meester insgelyks het w e e uit over den
Geveinsden, dat bun hier na te wagtenftaat, die, onder fchyn
van' Godsdienst, de grootfte euveldaiden verrigten j met' God
Sn hunnen mond pleegen zy zonden op zonden; alsVerkóni
digers van sHeeren Woord, mismaaken zy hunne aangezigten',
1

op dat zy van de menfchen mogen getien worden,' terwyl zy

hun" werk~ maaken oni de gunst der Qrooten en Ainzienlyken
deezer Waereld te verkrygen , de vtoraanzïttinge der maWyden te verwerven, en, daarenboven, door hunnen invloed, dijt-i
wils oorzaak zyn van beroeringen, Durgeïtwfst'en, en zo-veel
le rampzalige voorvallen •' - - mee één wótjrd, zy betyded
Cod met hunnen mond, maar hun hart is verre, zeer verre,
van Hém) en, daar zy geduurig hunne Medenatuurgenooten als
toeroepen: Denkt aan uw üiterfie,-en gy eh iultnjït

zondigen !

denken zy weinig voor zichzejven aan hier .na,
Is nu net aandenken aan eenen anderen ftaat, voordezul*
ken, die wéinig goeds hier op aarde vérrigtren, niet zeer-ftree;
lende en voldoende? 'Er zyn 'er egter, wien de bewustheid
vari een 'ander leven 'na den dood groote, zeer groote, ge,jioegens v e r f c h a f t . ' '
"
>
Hoe - aangenaam móet het aandenken zyn der zniken , die
nier, uit edele beginzels, den naakten'héb'bén gekleed,'déi}ar\
men van hun brood medegedeeld, de trhdhen der elkndigen
hebben afgedroogd, de Weduwen tot een Man', den Weezéntof

een Vader, geweest Zyn! welke heerlyké genoegens verfchaffen
hun die uitmuntende 'daaden reeds hieff «#aéworden zy"*vati
élk geacht, bemind eh geëerbiedigd i hóe getost kunnen zy
hunne' hoofden nederliggen! daar dè herfmiering van wtzeiilyt
j*öed gedaan te hebben h,un in de, uwe''de^ ~ doodr de-aangetiaamfte kalmte verleent : en hoe groot 'Zal •'hier «tó' bet,
ïóon zyn hunner éhristlyks verrigtlngen i daar hun- •God*
lyke Meester hurt zal inleiden in ' een yólmiakt zalig Ge,vrest, en, volgens zyné eigene onfaaJbaare woorden, tot.
:

1

hun zal zeggen: Het geen gy aan den elkndigen gedaan
hebt, dat hebt gy aan my gedaan'; jgaét in, in de eeuwige-

vréugde! —— Ja, de gerustftellendé-verzèkerdherd van, eter
op aarde, braaf, deugdzaam, geleeftl tè hebben, is altoos, en
vóór alle menfchen, een aangenaam aandenken aan hier 'val
Daar wy alle weeten, en .daaglyks door de ondervinding gei
waar worden, dat het den Mensch gezet is, eenmaal te fierven\
Weeten wy ook, dat, als een man geftorven is, hy weder leven

zal: data waar toe? om eens hier na het loon zyner d.*aden te
verwerven. - Ï — - Heelt nu eene ingetogene Maatfgheid by ónê-
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zei ven plaats gehad? hebben wy eene aHezinsftrikteRegtvaar*
digheid aan onzen Eveiimensch betoond, .en eene vÓörbeeldlyke Godsdienftigheid geoefend aan onzen God , aan Hem,
aan wien wy al ons heil en genietingen, in alle deeien, ten
hoogden verfchuïdigd zyn? dan hebben wy niets te vreezen :
dan zal de dood voor öfls geen Koning der verfchrikkinge
zyn; maar een bode van blydfchap: dan jtallen wy, met een!
vast geloof en vertrouwen , reikhalzen na die volmaaktheden , die alle braaven genieten zullen aan de andere; zyde
van het graf: en hóe troostvol moet het aandenken aia
hier na voor dezulken, zyn, die hier door den dood elkanders liefderyk.byzyn moesten misfen!
Deugdzaame Echtelingen ! fcheurt de dood u vaneen , hier
na zult gy eikanderen in een volmaakterftaataanfchouwen. Het
is flegts vodr een korten tyd; aan de andere zyde van het
graf zult gy opftaan, om u eeuwig met elkander in Gods naby heid te verheugen.
.
i
.
Waardige Ouderen! neemt de dPod uw Kroost van u weg,
uwe veel beloovende Zoonen of Dogteren ; weent njet over
hun. Zyt gy ten- vollen overtuigd, alles in het werk gefteld te
hebben, ten einde hun gefchikt te maaken tot waardige Burgers,
van den Hemel; groot zal dan uw loon zyn ten dien dage,
wanneer gy, voor den Throon der Godheid ftaande, met opgeregten hoofde zeggen zult: Heere! zie hier de Kinderen die
gy my gegeeven heit.'
Wie twyfelt nu nog één oogenblik aan de nuttigheid, noodzaaklykheid en troostrykheid, om dikwils aan hier na te gedenken? en, helaas! hoe weinig word,door ons menfchen,aan
hetzelve met ernst gedagt! Als overftelpt door de woelzieke
Waereld, leven wy den eenen dag als den anderen, en zo
verfcheidene jaaren voort; en , treft ons, op het onverwagtst,
eene doodlyke krankheid, die ons op den rand van het gaapend graf voert, dan beklaagen wy te laat ons pligtverzuim,
<ian denken wy aan God, dan hoopen wy op zyne. groote
barmhartigheid en menfcbenliefde , die wy zo dikwils baldaadiglyk in den wind geflagen'hebben, en denken dus met
angst én flddering aan hier na. — Dat gy dan in deezen uwen
dag nog bekent, wat tot uwen vrede dient, eer het verborgen word
voor uwe oogen: leeft altoos op het heerlyk voetfpoor van eert
Christen; vertrouwt op Hem, die u door alle de verwisfelende
tooneelen van dit leven helpen zal: en, zyn rampen, onfpoe«
den of verdrukkingen, hier uw lot, zyt getroost, berust in
Godes wyze fchikkingen, en leeft deugdzaam: uw Vader die
in de Hemelen is, ziet, weet en kent, uwe om Handigheden,
en het is ten uwen nutte alles wat by u op deeze aarde
doet wedervaaren; hier na zullen alle traanen van uwe oogen
afgewischt worden , in die plaatze, daar droefheid noch
moeite zyn zal , maar eene onophoudelyke voortduuring van
on;
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bngêftöót'dê zaligheden , die nooit oogen gezien, «ooft eïrlté
gehoord, én nimnier ih dè gedagteh van.eénig fterveling .zyn
tygtklommen.
Dit wy ons dan ih het Godsdienfl,ige en Burgerlyke altoos
|édraagêa mét vocffzigtighèid, en onze daadëii bèjüereu met
Béfcheidënheid: zo megèn wy mét blymoedjgheid vertrouw
wen ÖP » én berusten in, Gods Vaderlyke zorgen , zo lang* wy
hier op deeze aarde zyn.
tö zullen wy hier reeds., wanneer wy ons in alles zoeken
te fchikken naar Gods volmaakten Wil, en Welbehaagen, die
troostrykè gëmeenfchap mét onzen God ondervinden en genieten, welke flegts een aangériaame voorfmaak en onderpand, is
van die, alle onze verbeelding te boven gaande, verlustiging,
wélke uit Gods onmiddelyke tegenwoordigheid zal voortvlucijen, hier na, in de toekomende Waereld!
'/ Is waar, de Dood zat my in yz'ren kluisters klinken;
Maar myn Ferlosfer-zal my^van dien dwang, ontftaan
0en tyd en jlerflykheid in de Eeuwigheid vexdnken.
Hief daagt ons Heil bewolkt, 'daar blinkt het eens volmaakt t
r
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oewel Zelfliefde eene Gemoedsdrift is, welke zich
in een zeer bemüneJyk licht voordoet, heerscht zy nog'
H
thans zo algemeen m de Wfijreld, dat het ons betaame, over de»
Dooit

zelve met geen grooter miate vaa flreogheid te fpreeken, dan
>wy zelve verdraagen kunnen.
Wanneer wy handelen' over zekere Misdryvén of gevaarlyke
Beginzels, welke wy zelve of niet pteege* of niet omhellen,
ftaat het on* vry de taai van heftige Berisping te'gebruiken,
zonder gevaar te ioopen dat men ons van Geveinsdheid zal
befehuidigen. Maar als wy óns' uitlaaten over eene Drift, van?
welke misfchien nimmer eenig Mensch geheel en al vry was,
moeten wy daarvan fpreeken met eens nederige inagtfieentitg
var* de broosheid onzer Nataure, of ons te vrede houeterr
met onzen misflag te erkennen, en ons deel learemen kt &i
sugeröeene biaam. £etre Verhandeling tégeti< de Zelfliefde
zou anderzins daarvan: een belaehlyk voorbeeld opleweuv
Maar Welk een aurcteel van Zelfliefde helt Öleflsthdém id
't algemeen te beun m«ge vallen, eenigen onset raögefl dié
zo zeer in zichzelven of onderen ofttitekkê»^ du zy 'e¥ eCft
nuttig onderwerp voor een Vertoog van maake», ea'ér een»
•öegelyke gelegenheid uit ontleenen sstn dezelve te bedUtiHi 4
bovenal wanneer dezelve tot een» oftv6fa»twoordSlyKe BöogrK
loopt
%
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loopt, den menscb grommig, ongemaklyk en belachlyk, doet
worden, daar tiy voldoening en gel uk veryyagae.
Zelfliefde kan men tot Zelfbehoudenis t'huis Brengen', als
de bron uit welke dezelve voortvloeit;. een re'gtmaatig en na?
iüuriyk beginzei, 't welk ons van de wieg tot bet graf byblyft, en nooit gelaakt kan worden als het niet vergezeld gaat
van oneeriykheid of laf heid. Het is alleen door wettige mid*
delen, dat een Mensch regt hebbe zyn.Leeven en zyne Vry»
held te verdedigen.
Een tak der Zelfliefde, zeer algemeen in het Gezellig Lee
ven, beftaat daarin , dat wy onszelven van te veel Aangele
genheids agten, of althans van meer Aangelegenheids dan wy
met de daad zyn, en , in gevolge daarvan, anderen te laag
fteüen; want men hebbe hier in aanmerking te. neemen, dat
geen Mensch eene Deugd op de lyst zyner Deugden aanftbryft dan ten koste van een ander. Alles wordt by verge«
lyktag gewaardeerd. —— Hy, die zichzelven zeer verftaadig
agt., zal zyn Buurman voor een Domkop houden; en, niet
weinig van het genoegen , 't welk wy uit onzen itykdom,
fcheppen, ontüaat uit de. bedenking, dat de meeste» rondsom
ons het misfen. Zo hoog is ons gevoelen van ons eigen
verftand en wysheid, in het beleggen onzer zaaken, en in on
ze leevenswyze, dat wy ons menigmaal verwonderen, hue de
menfchen gelukkig kunnen leeven, als zy niet juist leeven
gelyk wy.
'
Deeze zeer ganftige gevoelens van onszelven, in voorkeuze
boven anderen, verfchaffen negen wen dj van hut onderhoudt,
waarmede men den tyd, op de beaat Theepartyen kort, . Wat
zou Juffrouw A anders te zeggen hdRjen, indien zy niet herin
nerde, in welk; een: elendig Kleed Juffrouw B zich onlangs
vertoonde; welk een fchraaien Maakyd Juffrouw C gaf; pp
welk eene flegte wyze Juffronw D haare Kinderen opvoedt,
en welk eene Ityve handeling van de Kaart Juffrouw E eigen
is? Hoe gereed en natuuflyk verwagt zy*. dat wy het bewftP*
derend oog zullen flaan op haare dap tegenovergerteJde be
gaafdheden of Deugden $ haare fraaije Kleeding; haar rykro^ir
zienen Disoh ; h m uitmuntend plan vin Opvoedingi.easbfr
vallig ip$elen op de. Kaart! Ia 't k m , men mag zegpan'dac
djt regtfaeefefehe Dkvery is, en' dat jdee*« Dame Wgoftdfvindt haare Keimisrea van alle dereelvsr goede. rH>edaaifl)eden te beiooven, om de fora van haare eigenste vergfoow».
Voor zulk eene Dievery weet ik geen bete» verfehöonisg,
dan het zeggen: „ jjy die beftooleft is» ea her. niet, woet*
», laat hy des onkundig blyven , en hy is geheel niet b#», kort."
D » het is blykbaar, dat, indien de Hooggevoel erfdbeid vaat
onszelve.B; alleen ten gevolge hadt jadka ten toon fprja»dj&ge»
•van ydelen Trots ais alleen belachlyk mogen heeten, dezelve
als
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als zodanig mogten behandeld worden. Een vry ilegter gei
volg, egter, vrees ik, is in -dit geval te duchten, en grypc maar
al. te dikvvyls plaats. Ik meen eene gefchikthéid om ande
ren te benyden , de verdelgfter van geluk,*; als mede eene
om anderen te bedillen, de moeder van duizend valschheden.
Nyd nu is eene drift, welke zo allengskens de ziel ver
meestert, en die, eens daarin wortel gefshooten hebbende;
met zo veel moeite uitgerooid wordt,indien dit ooit gefchiédde, dat wy niet te zeer op onze hoede kunnen weezen tegen
de eerfte bekruipingen, noch te dankbaar aan den zodanigen,
die ons de bron daarvan aanvvyst, en toont hoe deeze ons
kan vermeesteren van eene zyde daar wy het minst verwagten.
Wat Bedilzugt betreft, zonder in- aanmerking te
neemen dat deeze de onbevalligfte is van alle gefteltenisfen,
komt dezelve het naast van alle aan hebbelyke valschheid.
Een Bedilziek Man maakt zeldzaam zwaarigheid iets toe te
voegen aan 't geerf met de daad waar is; of, indien hy ondeirrigt worde dat 'er geen waarheid geheel is in het ver
haalde geval, zal hy het noode laaten vaaren, en ftout zich
jegen aHe wederfptaak verzetten,
. Een tweede flegt gevolg in de boven maate Hooggevoelendheid van zichzeiven, en de daar aan verknogte hoedanigheid
van Bedilzugt, is, dat wy allengskens zo geheel ons laaten
wegileepen om op de zaaken van anderen te letten, dat wy tyd
»och genegenheid hebben om op onze eigene agt te (laan. —
In de daad, men kan niet verwagten, dat, wanneer wy in 't
gedrag van anderen zo veele byzonderheden aantreffen die
ons gelegenheid verfchafFen om te zegepraalen, wy gereedlyk zullen aflaaten van zulk eene vérmaakverfchaffende bezig
heid. Vanhier is het niet te verwonderen, 'dat, wanneer
wy nooit in onszelven zien dan om goed te keuren , en nim
mer na buiten dan om te veroordeelen, onze wysheid in het
een en.' het ander geval zeer twyfelagtig zal voorkomen
aan het oog van hem, die zich in een ftand geplaatst vindt
om onpattydig over beide te oordeelen.
•••• Mevrouw KEEMKWALYK, van eene zeer oude Familie, en die een groot aan
tal Verwanten .heeft, is zeer verre gevorderd in de kunst om
font by allen te vinden, uitgenomen by zichzelve; en, dewyl
baar rang haar den toegang-geeft aan veele tafels, ontbreekt
het haar nooit aan gelegenheid om haar Talent te werk te
Hellen. Wat gisteren gebeurde is de ftoffe des gefpreks voor
beden. Het Eetensuur was te vroeg of te laat gefteld; of, 't
geen erger is dan beiden, zy kon op zulk een uur niet eeten.
De Maaltyd was te ryklyk of te fchraal; een gedeelte ongaar*
een gedeelte te gaar; de fchotels'waren niét goed gefchikt, of
werden te fchielyk afgenomen; 'er verliep te veel of te weinig
tyds tusfchen de aanregtingen; het Naageregt was kostbaar,
doch zonder finaak in de keuze; het Gezelfchap was geheel
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irfet van haare verkiezing, en z y verwonderde zich-Sit: 'zekere Lieden aan hun tafel andere Lieden vroegen, als, zy
wel' wisten dat sommige Lieden \ in zulk Gezeifekapt nidt
verksoozen ,te zyn. — D e . Koffy wasflegti -de'The^ikoudV
zy zou het nooit in de gedagten durven neemea óm haar .Ge*
lelfchap zu)k een Avóndniaahyd. op' te disfchèn; Üm.Jaiet te
fpreeken van de Kaarten, dié blyk droegen van meermaals'gebtuiké
te zyn, en dat men om zeer klein geld ipeelde, —-^Waa.
neer alle deeze byzonderheden hairfyn zyn uitjfe^oozeé,. kry»
gen.de Kleederen van het GeüelfcHap eene beu*,- en niets kon
men flegter bedenken. — - r Nogthans, met al deeze bedreevenheid om misflagen by anderen te vinden,,ziet Mevrouw
NEEMK.WALVK niet, dat haare' eigene veel, verbeterings noodig
hebben, en dat zy het zelden onderneemt ojm:anderen te
overtreffen, zonder deswegen op haare Vrienden dabbJL wraak
te neemen;.
• . 'V
Naardemaal bet openbaar is, dat zulk. eene geftekenis%'>op
Hooggevoelendheid gegrond j .tot Nyd aanleiding geefirv as hec
«eer ie verwonderen, dat een redelyk Scbepzel eéne. tfrifi botviert, niet alleea haatlyk in zichzelve, maar zo. lastfaj voor
den geene» die 'er zich door laat plaagen. —«-iiiJtoo iet
goed gevoelen, van onszelven, van 't geen wy «bes'• of wat
wy bezitten , bepaald worden binnen > behodrJyJt*-;perken•+
bet zou misfchien nu en dan zich lugt geeyéa door een
weinig fchadeloozen trots uit te dampen,doch in einde ftrekken om ons eene wel te vredenheid en vergenoegdheid te
bezorgen; het zou onderftand aan den armen *'en troost aan
den vlytigen, verfchaffen: en 'er valt «geen twyM;«ittv of veel
redèlyke opbeuring is 'er te oiuleenen uit de befrittóatiring van
den dikmaaLs ongeiukkifen toeftand der Ryken, der>-Magügen »
der Wellusügeo,,winnaer men dien vergélykt menden;ftaat der
zodanigen , die in eene vreed- en deugdzaam© onbekendheid
leeven, vry va» de zorgen des Rykdoms* vry van'dè gevaaren der Wereldlyke Hoogheid, vry van de dwaasheden der
Ligtzinnigheïd.—— Maar, wanneer wy dit bedrog'zooverre
uitftrekken , dat; wy ons eigen gevoelen ten maatftaf'gebruiken
wan alles, .wat welvoegeiyk is., zullen wy het niet laaten berusten by ons alleen belachlyk aan te ftellen; maar-, door een
aydig, te onvrede en bedilzugtig, gedrag, onze leevensdage»verbitteren, en de -rast van an derenJtooren. En zulk .eene gefteltenis loopt zo rechtftreeka aan regen GeLuksbevorderiirg, dat
wy, waar wy dezelve aantreffen, vast mogenfleHen^dat .wy
de ongelukkige vereeniging zien van een zwak hoofd met
.een flegt hart. .Geen Mensch is zonder grootschheid^ doca
grootschheid in kleine dingen, in zaaken die ons niet betreffen, is .een zeker .fcemeken vani gebrek in verftand
Schoon wy opregt moeten bekennen, ais wy ons «"gen hart
;
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onderzoeken, da't.de mee»e Menfchen een vee! hopger gevoei
len van zichzelven hebben, dan zy verdienen, geloof ik nogthans,
dat de fiette ultgeftrektbeid van dat gevoelen, en hoe veel 'er
van mag afgenomtn worden , voor geen mensch te bepaalen
valt.- •
* •" '
: Eenig licht kan bier; over verfpreid worden door aan te
rnerbeb hoe de Menfchen doorgaans gewoon zyn een OngcR
lyk^ ban aangedaan, te fchatten; in dit geval, men moet het
bekennen, dwaalen z y zelden in het te laag te (lellen. Het
is dk Zelfbedrogi 't welk de Menfchen zo gramftoorig maakt,
wanneer 'er praatjesi ten hunnen nadeele verfpreid worden; in
de Gerègtshoven treffen wy keurlyke voorbeelden hiervan
aau, m de fcnaden, welke de Klaagsr wegens eene Belediging opgeeft, ' t . z y deeze daadlyk of ingebeeld is. Deeze
gaan dikwyls zo wyd en verre iliet Ongetyk te boven, dat
'er weinige gevallen zyn, waarin de Klaager voldoening erlangt
gjshftri 'oatefeenbomftig met Zyne verWagdng. Ik! herinner my
eed geval van een Heer, die eén Boekdrukker in regtert
vervolgde, Wegens de uitgave van een Ltoél, fmaalende. op
zyn byzonder en openbaar Character. Hy begrootte het nidseel yüttta-teegebfagt, op Tienduizend Ponden Starting; maar
zty wyd verfehirdé bet gevoelen des Regters van 't geen hy
wegens-! zichzelven dagt, dat hem niét meer dan Honderd
Panden Sterüng werden toegeweezen; en misfchien z o u , indien ons denkbeeld van onze aangelegenheid eh verdienften
kon gebragt worden tot een vraagftuk op deeze^wyze te bepaalenyhec dikwyls gebeuren, dat het honderdfte gedeelte van
onze verdienften ons ilegts werd toegekend.
. Van Beledigingen fpreekende, mag ik hier aanmerken, hoe
het niet onaartig ia óp te merken,, met welk eene greetigneid elk het Ongelyk, hem aangedaan, vergroot. Heeft hy
door bedrag van anderen fchade geleden, hy 'heeft meer ge.
leden dan ooit iemand leedt ; is hem fchade door ongeluk
overgekomen, dat ongeluk was bet zeldzaamfte't geen ooit
iemand trof. Zyne Kwaaien zelve geeven voedzel aan de
drift.van ydelen trots; Zyn Jicht was geweldiger", zyn Koorts
gevaarlyIter, zyn gebrookeri Been beZwaarlyker te zetten, dan
fay immer van een ander'hoorde. Zo zfeer zyn zommige Menfenen 'er op/gefteld om over dergelyke toevallen, bun overgekomen, uit te weiden, dat zy 'er groot vermaak uit ontleenen,
*nr denken het aan.anderen te fchènken.
.
Zich te verheelden dat de Wereld zich onzer zeer aantrekt,
is geéh ongemeen zwak uit Hooggevoelendheid hervoortkomertde. Eén Kruier vroeg zyn* Medekruier, wal te Wereld
"ivtc *yn aaaftaand Huweiyk: dagt ? Deezfc belangftelling in
het gevoelen der Wereld is flegts eene foort -van Gemaaktheid; want zeer weinige Menfchen bekreunen zich, met de
«had,

OVER HET TE HOOGQEVOÏLCK VAN ZICHZELVEN.'

3»^

daad, over bet gevoelen der Wereld, in eenige tuk, wefke
zy met ernst begeeren ; en de Wereld ftaat in zo veme-jne»
hun op gelyken-voet, dat z y nimmer eenige beiorgdHeid ten
aanziene van haar gevoelen toonen, zonder de kwelling^ van
efene tefeurftelKng'•
. .
.V •• r • .
o,.
. Van alle Menfchen zyn Dfcht«riyke Mirmaars 'er m««t .op gefield , dat óeWertid deel'neeroe J n \ M wélflaageahuiotc Ue6iei
Zulks brengen zy tot het uiterfte, dat zy de onbaxieMSe Schepping 'er in willen doen deelen. Slaagt zulk een MmtMtr «jfe
by zyne Scboone, dan moeten met*alleen deTfogtikiojpkouden van zingen; maar de Zon niet meer fckyhen, d« Jutfe*
ren niet langer ftroomea , ea de mifchende Beekjesl :<JfOQg
worden, tot dat een lachje van zyne Beminde, daaraan weder
kragt geeve.
.;,:<•' 7 Over'het geheel voegt het ons, wanneer wy eet goe4 gevoelen van onszei ven koesteren, even gunfljg van anderen tt
denken, die alle deeze v«borgefi« hoedanigbedea kunnen bezitten, uit welke onze Zelfbewondering ontflaat. .-,••••>• 'j
Verfchil van, begrippen en-gedrag: in kleine zaaken,„is bflr
treden de opmerking van een v e r f l a t K Ü g Man, diej«jtoesfoedkeuring of berisping bewaart voor bedryven, meer' Regende
aan de Waardigheid zyner Natuure, en belaagfyfcetr «lor fcy«
'Geluk.
,
.
:;-jVin> •'•
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et moet' een hooger Weezen zyn, 't' welk de eergjerige
pogsaéj|én der Menfchpn' daar jaalen z e t , „waar het
menschlyk vermogen fchynt te kort te {chicten.
Het ig ' t ^ w ^ o n e lot der Ménfcben, zich zelvën Jnjjeootea
'voorfpbed, i e vergeeten.
......
De Regeer, dje de leugen en het onregt liefheeft, Vdjlfwyls magtigfio: dan de Monarch: want deeze éöndt het goede op dè Wetten i maar dè andere grondt *er' het. kwa»?
de o p . '
,
Wanneer men. onmagtig is ora zyne vrienden onmiddelyke
hulp toe te brengen, doet men beter, zich, voor het oog
der Waereld, onverfchillig jegens hen,te gedraagen, én in Bute
"voor hun te werken.
Hy» dieii het alles naar zynen wen'sch gaat, ziet de elendigen zo onverfchillig zuchten, als een verzadigde de armen
Jjónger ziet lyden»
Aa a
Men
:

SPÜEUKEB.

M«~n-étoetirich bèmihnelyk' gédraagen ,iwil men bemind
#orden;
:
•» Dè N&tuur is met weinigi;zeer weinig, te vreden; maat
de bebööfoen der Weelde zyn onverzadelyk.
Een regtfchapen Man blyft zich zei ven altoos gelyk, lyd,
aSUcaP,iwvergenoegt zich met de vrugten van zynen vlyt,
boe^biseariy ook mogen weezen, of met de gaven die hem
ülr dé bA'd der menschlievendheid en der grootmoedigheid toe;

mMim^><

.

>

.

.-

•

"

>-;"4pol*'46 aibftflïerendè Voorzienigheid, .die het pad van deri
VVahrJ ©p zyn' blad, en de lotgevallen dec Menfchen in den
lle^fenielrkef vari hun ydel leeven , aftekent;
• Hél dtfööd^idie het Zandje der Woestyne, even als den
Waereld-bol, in weezen houd.
. Hètfll die Voorzienigheid,' die de goederen des geluks, met
Wyafeid'r onder de menfchen,verdeelt,.:
•
Vergenoegdheid in ons lot.ii; zo gelukkig f.: als betamelyk»
voor Christenen; die ^elooven,» dat geen, blind toeval, maat
èeieriwyee ©oedheid, ja een Vader, alles bertüanv
• Hfte-'kprt.is 's menfchen, leeven op deeze aarde i flegts een
Jft(Ö
j ft9©p 'i groote vak des tyds: de windsftuift hét weg, en
2c4s.etw meerJ.-T*T E n wat is .dit geheeie-jtydvak, wat alle
de Eeuwen der Waereldduuring, by de Eeuwigheid, voor
welke de menfchen beftemd zyn?
r-lJSarflrde'7Hmagtige Schepper der Natant, diïi"onder alle
de verwisfelehde gedaanten der Waereld, T onder alle de vermengde werkkragten der Natuur, dé Waereld draagt door zyn
Alvermogen, en zelfs geen fchaduw van verandering kent.
Da ga'ritfche Waereld, met alle haare Voortbrengzelen, zó
wel daar, waar eeuwig Ys de Poolen omfluit, als daar, waar
ioedlynige ffraa'len dè getaande Bewooners verzengen, is een
heerlyk, een yerbaazend, fooneel yan Godlske Grootheid.
•DfIWeir&h^'veel. grpótér dah; heE vödftreflykftéDién |n
Si' WK nem'aan Lichaamskragden; ontbfeekt. , kreeg By, dubbèj
Jn de erootheid en edelheid'van Jtyne-Ziel teragr ' : :*•
•<- #M j{wal»"h et, 'in de'vreëiére'-Beriwer^'^YW-Waereld,
ooit in den zin, wanneer,hy, hier eh ginds;' eerPtrotfcheh
E i t V alsTÜef cjeriad des'Wquds, als de-iangenaaèe fthuiiplaar^M'"^ dartlen Wildzang, bewonderde , jj&"<Ste Boom',
etiëen¥'menigte van zyné 'ryzénfle Woudbroeders, 'feefis"; dienenz&uie, om duizende menfchen over de fchuimende gpWëh
'kë-y&ifèii' & njedwe';W3eriïlderi 'op' té f^o'órefi.t"
Wief vormde den Geest dés Menfchen ? wie gaf hem VermöèdV'viïè bëftuurt zyrie 'k|agïèn zyne keiize? Is het God niet, die de Aarde en haaré Volheid voo/tbragt? .'"
'
,.'.'''!'"'
De vboïtgahg van dé wysheid ih den iriéhfc'heiykea geest,
• - én
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*n de ^rrgEa^r»;4>Btwikkeliflg -van zyne kregtea, tin je denken, is heerlyk.
Onzigtba»r isfomwyl de eerfte fchakel van eene keten, vaaf
gepeurtenisfen, die ittfeene Eeuwen eindigt: hetaldoorgraa-t
Hend oog deP»onnaQ>oorlyke Wyshe,id, qverziet die reeds garbee! - — • zy -btjgint. die reeds ,!e wedren, en haar doel t*
ontwikkelen, wanneer wy, kortzigtige Weezens, nog-naauw-j
Jyks eenen. flngijgen b}ik daar op werpen,
Dk leeven jsitoch kort, en zeer ras, met alle zyne moeit©,
en-.kwellingen^. doorgedroomd: lyden en vreugde wisfelen el-,
kander in d&ézenjeRgen; kring dujzfcpdfliaalen af; en eerst huiteji,'
deszelfs-grenzjen
alles geruste en,onftoorbaare genieting» . ,
6 Goud! ongelukkig goed; bron van eindelopze rampen!.
Hop veele -otfc£ilen-hebt gy ppn-de Waereld' xben-fljooroen\
hoe veele deugden hebt gy verflouden! hoe veele „menfchen*
leevenspneindig by uwe waarde;* i'als itof vernietigd l hoe
yegl waphoop gebjarjj., en jfeog.. .weinjig fljl geljik aan uwen be«v
zitter gèfchonken!
;...»:>
. Hoe nietsoeduidend is de Verbeeldingskragt, door-welke wy
óns afweezende zaaken voorftellen! welk een begochelendan
glans verfpreid Ay^op. genoegens, die wy niet geniete»! -«doch
by het genot vérdwynt dezelve, en wy gevoelen dikwyts
ónze hevigfte begeerte niet naar waardy beantwoord.
Wat fpreid meer fchoonheid over ons geheele lot, dan de
bewustheid,, da*, wy getragt hebben .aan onze bejgmming' te
beantwoordej, «n-.^e? God, die .ons met weldaadjgheid ontringt, dankbft«:efl..ppttnoedig te dienen?
Ons naauw begrensd verftand. kan zich geen denkbeeld maaken van de-verfcaillende wyzen, op welke de alvermogende
kiefde en oneindige Wysheid het-.igeluk van redelyke Wee«na, ja va^ejeadige l^enfcljen,, bepaalen en bewerken kan..
De verwelkende <tyd maakt, (geduurige veranderingen;, hier
.brejd hy «itfc.-dtw. verwoest -hy*. hier fchept hy leeveu, daar.
dood; .het .eepft^geilacht gaat. -het andere komt; tot einde-'
ïyk het geheele,topneel vérdwynt,-en dat voorby js vergeeten
wordt. V , ;
....
;, •
Zeker is God «ndora ons; en de draaien van zyne liefde
en goedheid feiitteren helder pp al wat ons omringt. ,
Welk, eeae- eindelooze weetenfchap, en uitgebreide goedheid,
moet dat Weezen hebben, dat ons zo geduurig weldoet ——
zo Majestueus.beheerscht: en dat, terwyl het daar boven miliipenenr;.v.at} W»erelden verzorgt, evenwel de behoeften -van
onze Aarde niet vergeet; maar, door licht en donkerheid, door
gloed en köeltfti ht»»renooden vervult.
De Vorst;en ;de Slaaf zyn beiden voor een eeuwig aanzyn
beftemd; beiden zullen zy voor den Throon van God , den
Richter.der Waereld, verfcbynen: daar is de Slaaf geen Slaaf,
de Vprs; geen Vorst, me«r; maar beiden zullen zy, daar ftaan.
A a 3
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SPHEüKElï»

W'ienielféén rM$, <öm rekehfclHH> v«i buvb'édiyf
deeif
Waereld te geeyen.
. u
"Dè wtiai^ms hebben geen einde, alsfcortzigtigeMenfchen
wiften ittdidngen in de regeering des Qnetodigent "i^—. de ge*
noegratme rede van alles, «at wy of dè Wadüeld. zien géi
beuren, is altyd die wyze én goéde Wil, dié «eker de bes-

te M' - •

•

:

<

Van hoé veele kleeöe, zeer toevallige, etaftaödlghèden kao
Ööze (Jengd of ondeugd dikwyls afhangen» £ëh "blik kan óns
ten Hemel verheffen, of ook «eêrftomn in dèo> Afgrond! Eene
©nwuimerkelyke kleinigheid is dikwyls dè bron van eene daad
die eeWMg berouwt, of oft* de 'genoegens dér traaven in
onzen boezem ftörtl . .
• »••
• : >:
Hoe aangenaam is het, in elke oraftandigneid van ons leeven, Gods bewaaring dp té «erken! boeflefdérykhééft zyn
Vader-oog ons, in verffcneideBe gévallen' '«—»<daaf «elf, waar
pnbedagtzaamheid ons ia gévaaren wikkelde r-r— bewaard
fi» gered!
'
-

ZEDELYKE

BEDENK I NOEN.

lk mensch behoort zich toe te leggen om beftetidig de
waarheid op te fpooren. De£e pligt is ooventfydelyk.
E
>— Dan hoe ouagtzaam zyn wy veelal in denBèlVétfj want, behatvèii dat 'er zeer veeleh zyh' dié de
bóVè» 4 e waarhéld ^Beminnen , VÜHW men èek e'en p&ai - aantal meftfchèn,
dié 7'door eene onvergeeflyke onagtzaamheiden" onmiehboulyke ilordigbeid , zich dè moeite 'niet 'eeös -geeven, [om de
waarheid, als ze met eene menigte bykomeöde omftandigheden omzwagteld i s , uit de- duisternis ln bet licht te brengen.
Terwyl 'er daarenboven nog veile anderen zyn , welke
zich-jnet-de. enkele fchaduwe' vergefloegètf ,--wialleflde dak
zy de waarheid hebben opgefpoord. •
Hoe noodzaketyk
Js Réi <Herhalven niet, dit élk mensch 'zy» otHtieel "wél "gebruik*, en allés wikke en weégè, vëof by toi een dadelyk
béfltiifc-kerrie. Het is niét noodig dat men aan alles twyfel e ; 'er zyn waarheden die zich naakt openbaren j ma»
meh ritag genist «o lang twyfelen', tot dat de waarheid zich
klaar Vertoont, én hét tegenevergeftelde eene volkomen tegen*
Zèggeiykheid inflait.
• ».'. "
Ziet men niet den meesten tyd, dat de grootfte Snoevers
de elendigfte Knoejers z y n ? ' — - Veelal zyn die groote bazen in de vertooning, kinders in de uitvoering.
— Schreeuwers zyn nooit mannen van naam; zy halen alles op , en
geen eerlyk man zouden *y met rust laten, indien zy 't maar
zo
!

2 9 r e t konden brengen', om herd moeite tan te doen, of dart
voet te ligten.
• Dan hy, die eenen anderen uit d e n
wtfg zet, tohoott die zich zetven'met; eerst nauwkeurig te
bekyken, of hy niet zo veel kwaads bezit, dat hy nog eer behoorde uit den weg gezet te worden, dan hy, dien hy den
Vö0t geligt'heeft*
.
' ?- •
Is 'er wel hateiyker ondeugd, dan de Ondankbaarheid 1 —«ett hateryker, mndaad , dan die van fnoode Ondankbaarheid tOntvangen weldaden: te vergeeten, niet te erkennen, la
waarlyk fnood , en envergeeSyk. -mum. Dan boe hor^ kiimt
m «ene misdaad Van Ondankbaarheid, wanneer men zjnè
Weldoeners vervolgt, en dezelve, op alle mojjelyke wyzen
poogt te bedervönl Dit is eene ihoodheid welke het mensch»
dom ónteert. —-—^ pan. boe veel'fnooder zyn znike bedry»
ven flog niet , warmeer die vallen ih Christenen
— ia
Menfchen die den naam dragent van Hem., die dè Weldadigfte
tn Dankbaarfte was, die immer óp'dézen Aardbol geleefd heeft!
De Mensch is gevormd tot zeer edele einden. De groow
Schepper van 't Gdheeial beeft iet fchoons, iet groo»,
bedoeld mét de vorming van redelyke Wezens, —*~ Wat
zou het fchoone in: de Natow aynj indien 'er geene irer>
Handige Wezens waren om hetzelve op te merken f Waar*
toe zóu de ganfche Schepping dienen, indien ze alleen daar geHeld ware, zonder dat 'er Menicben waren' om de grootheid vah 't gifëfiapen-Al te bewonderen? *—- Dan hier wk
Ran men ooi dè- beftemming van den Mensch gèreedlyk ópmaken: deze moet zyn, dat hy het zieli voor *yne edélfte
Bezigheid fteliff, zfch te verlustigen - in de Werken v i a zyaeu
•Maker —— zleB te oefenen in de Weïken van den grooten Schepper, én zich vooral dankbaar te gedragen jegens
zynen algoédtft Weldoener, die beta met duizend weldaden overlaad, welke met Ondankbaarheid te vwonagtzamen
dé fnoódfte en- OBvergeefiykite alter wanbedryvén stoet gerekend worden.
Als nrëa 'fc zal ffeggen zo als 't in waarheid is, heeft dan
een ieder niet genoeg te doen met zich zeiven, zonder ziek
mët eenianöertf'slaken te befflóeljtn?—> Dan, is''t ïflefc'om
te verwöffdefeé ? de raéesten bemoeijen zich veelal Weer met
«flderén, dan met zlöh zelve».
Schoon ieder w«te» ge*
«oeg vind om zj/ri eigen Tuintje van onkruid te zaiveren,
gaat hy nogth'arls dén meesten tyd wiedén ia eens anders.
Hét is eenë verkeerdheid, en, ais men 't mat de* regteu
naam zal noemen, zo als het waariyk verdient genoemd ie
worden, is 't eene onverfchooniyk» dwaasheid, l>y «8deren werk te gaan zoeken , als men t'huis de handen- zo vol
heeft, dat 'er méér te doen valt dan men af kan.
.C. v. D. G.
VOOR-
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VEBBAAEENO e*tt£«<?ES VAK t * MOTTE*

VDOBBEILD VAN EEN VERBAAZEND GEHEUGEN IN. D E N ÏJE2RE ...
•
LA MOTTE.
.

leezen der Lykreden van den
Byophetzullen
den ons, helaas! te vroeg ontrokten Hoogl.
veelen, met ons, verlleld ftaan op de veelvulr
Hoogl..VAN SWINDE»
NIEUW-

IAHD,

dige daar bygebragte voorbeelden van zyn ongemeen vlug en
fterk Geheugen, en moeite .vinden om zich .daar mede gelyk ftaande voorbeelden te herinneren. Wy vonden 'er een
opgetekeöd 't welk ons zeer trof, en hier in heftond^
De Heef LA MOTTE, Maaker van verfcheide Tooneelftuk
ken en Operas, alsmede de Veriaaler van UOWZRVS'm;Fransck
Heldendicht, ftak in dit wonderbaar vermogen.uit, en gaf 'er
het volgend blyk van.
Een jong Treurfpeldicbter las hem een nieuwlings vervaardigd TreWfpel voor. Hy hoorde, het, geheele Stuk met een
zigtbaar genoegen. Hy verzekerde den Dichter, .dat het Stuk
uiÉneemend was,en hy 'er voor inflondt,dat bet op 't Tooneel
zeer yoldoeu zou; maar voegde 'er by: i—-r „ Gy hebt u
aan eene kleine Letterdievery fchuldig gemaakt." —— Ten
„ blyke :hier van zal ik het tweede Tooneel des vierden
„ Bedryfs uws Treurfpels voor u opzeggen." - — - De jonge
Dichter verzekerde hem, dat hy mis badt; dewyl 'er geen een
enkele regel, uit een ander ontleend, in het geheele Treur,
fpel voorkwam.
L A MOTTE hervatte: „ I k heb niets, gezegd dan 't geen
„ ik kan bewyzen." • En hierop herhaalde hy dit geheele Tooneel, met de volkomenfte gelykheid van woorden,
en met zo veel vuurs, als of hy zelve de Maaker van hef
Stuk geweest ware.
Die zieh 'er by tegenwoordig bevonden, zagen elkander met de hoogstgaande verwondering aan. De jonge Dichter was geheel verflaagen, en verlegen wat 'er van te maaken. '
Toen LA MOTTE zich eenigen tyd vermaakt hadt met
bonne verwonderende verlegenheid, verzogt hy den Vrienr
denkring , dat zy hunne bevreemding zouden afleggen; en,
zich tot den Dichter wendende, was zyn woord: „ Het
„ Tooneel, 't geen ik opgezegd heb, is zo zeker; uw elr
„ gen werk , als het overige des Treurfpels ; maar her.
„ kwam my zo fchoon en treffend voor, dat ik niet kol»
„ nalaaten , 't zelve van buiten te leeren, . onder uw voof •
„ leezen."
r
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(Overgenomen vit VWULIAM FALCONER'S Remarks.)

Ten Vervolge

van de prqeve, fy'tfr boven,

, 2,93, eqz.

\ F 7 y zyn in .onze Proeve gevorderd tot he,t 'laatfte. ea
W . niet min gewigtig gedeelte j óm tuajxiX$ Jietoog
k

te vestigen og' de Uitwerkzels
dienst.
-

dér JVeclde -op "dén'.(gods"-• ' •
•

Het kan niet in twyfel getrokken worden, .^at el&e
foort vp-Ondeugd ha4eelig moet we,ezeh voor ^ G w s *
dienst in 't algemeen $ en, daar 'vVeelde me^'jfcri'ftenapeï vanöndeugd gemeiktelterid i s , kan he^,,,wtèt^iis%n .of
dezelve 'moét den Godsdienst ïooest' n a « è j i g ' w » f é a ' .
Maar verfchillende foörten van Ondeugd'wérken pp den
Godsdienst op,, eene verfchiUende wyze-; • en de èyzondercpitweijkzels yan deeze foort zyn hier het mhmtrü
onzes onderzoeks,
.':•,; • ';
'
: ' .
Eene gróote overmaat van Weelde en Ongebondenheid dunjct my allernaauwst vereenigd tè %ö"niètv.Gn^odsdienftïgneM ejï Vèrfriiaadihg der-Gddhétai — C A T H E ÏStxps vermeldt, \flat' 'de' Üretenferi '~i$ëii
zy hunne)
ipaarzaame er) ,gernaatig'de 'Lèevenswyïe'-vetBeteri , en
zich overgav.ën aan Weelde" en Buiteri^brigheid, onjgebondqiy heiligfchendend, èn geneigd' 'werden om d?
.voorwerpen van den Godsdienst, te versigtën (*)".
"*
Epicüfkusizèlves'ae pootte Voorftander van zinnelyk:
Vermaak, . (jotdeelt, . C J C ^ R P i a t naauwlyk* iete, yan hej
:

y

a

, tihi-XU.
jjkïENC. 1795. NO, 9.

. . ( ! ) ATHEW*I

Bb .

0

JJ34

V

E

R

m

UITWERKZÉLS DER WEELfiË

"Beftaan eener- Godheid geloofd- «hebbe; en dat by alleen
£e Góden in zyn Stekel van Wysbegeerte liet blyven,
uit vrees van den Athenerery aanftoot te zullen geeven; ;(*)$.-JBPICTETUS
klaagtj dat EPICURUS der Jeugd
eene Verfmaading der Goden hadt ingeboezemd: DIONYSIUS

HAUCARNASSENSIS ( f )

en

M I N U T I U S FELIX

(O

zagen^de..Stellingen van deezen Wysgeerigen Aanhang
Voor GotRochenend aan.
Soortgelyke Leeringen zyn, in de tegenwoordige Eeuw e , beweerd door verfcheide Schryvers, wier Stelzels
van Zedékunde zeer naby ten vollen overeenftemden met
hetf'lJerftelzél-van E P I C U R U S ;
Het getal, nogthans, der zödaaigen, zelfs onder de Vóorftanders van den Wellust, die volftrekt het Beftaan der Godheid gélöchend hébben,is niet zeer groot;doch hun Stelzel
is daarom weinig min bedorveny dewyl zy der Godheid
ZHÏkè haaf geheel onwaardige Eigénfchappen töefchryven.
L U C R E T I U S , zyn' Leermeester E P I C U R U S volgende, fielt
öën Almagtigen voor als geheel ontbloot van allé bezorging-der, menschlyke zaaken, en volftrekt geen agtflaande
'op de vérdïènften Hunner goede daaden, of met misbaagen over hunne fnoodheden vervuld ($), . Dit gevoelen
iVbr'dt' door P L A T O , met regt, even ontëerend voor de
Grjdeh ^èreker(d, als de volftrekte verlochenirig van hun
Beftaan. ^ Zódanige begrippen ftrookten volkomen met
dè denkbeelden van Gelukzaligheid door dé Epicurist
• l
'
'
... : - ten
r

r

:

- (*} Quamquam video nonnftüis.vidtrP Epicurumi tie: in ofenfipttem. Jchëfiimfmm caderetverbis reliquisfe Deoi, re fufiulisfe.
De Nat, Deoruro , Lib. I. §. 116.
.
.rittekfruto
& ©>.
: ,r •
•" w - o »
-r(J} PSay./S. XIX.;
- •:
; v :
. -.
, .($) Dmnis enim per fe Divum natura^netesfe.eg.^i
. ' , - Jmmariaii *vo, fumma 'turn pace fruatur.^^
\,..^&&qtar*6
nojlris Vetos, föunaaqüe ïongei
' '
v

*
;

,;Mè
ópibui', nihil
indiganmrti/V
lSec ïerit^omeritis
capjifoj^iavgtiwWèi
LUCRKTII ,-Ifib.. 1.1. 5£, &c.

r
s

§e)i dérgeiyk aeittbeéi'd,' óVer 'tëWthé
dér iéoaéb, wordt
ïtóbr CICERO aan de Epicuristen toegefchreeven. Epicurus mo*
nogramtnos Deos, & nihil agentens .ièMmentus vfl. ..öe Nat,
Deor. Lib. II. §. .85.
f
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4 K .pmnelMp als beftaanfe-ia'.riijst ,en praaJ&jr^n fchre*-.
ven z y / u ï t dien hoofde, zódanige hoedapigpdgp pan m
Goden-m- m, <*it geyaj,, ^ wel ate in JEDERE, HEEFT
KPiGURUs veelft l^ayoigejSigfhjd onder d^jfof^daagfè^
lEVysgee^ei.
%
De/Stqffelyiheid der Gt&qfa is desgélyks,fiene JSfc
geafchap»\zeer natuurlyk daar, aap toe^efcftteevep door
de Xoprfon^ers van den wellust. Öjjt m»\\&. T«OT'
beeld yaw;~EJK(cuRVs,,wiens oogmerk ftrekt^; e*n de
heid zo yeel.mogeljk <e ve^efc;en, en is jn Upgt t y d e *
in Ltyaan&wf nieuw, yo^rjfêfteld,
DéXeeri^Ungen e*i Beg^zels, zo vap godsdienst als
yan Zedekére; zyn even zeer bedorven do(% Weelde en
Zedehederi", ï k zal het my hier niet onderwinden, alle
de gevallen, waarin ,zuiks plaats gegreejfcn snoeit, op te
Üaalen; maar m y , mest eenige yoorpeelden^y % brengen,
•vergenoegen, '
.
.
»_Een deezer» welke men, in dateren tyde, .omhelsdhseft^
w a s , d a t *er-niets'Ooed of I^waad is, dan te geen yporfiefchreeyeii» ,qf yèrbodöB,,wordt door
fleu^jé
en,
gat de Vtóes, ,voor Straffe Ï £ t eejüg ihedswïïtóddej ware
yoor VMe^hjqn jgeest
Heide deeze ;#eltngeö
die van f^ioffim
Ct)> .erieynj zints z p e a t y d , «n>
Jielsd door ,z>yjae Wawoltf^.
JDe ©n^vmgbeid vm
de eerfte djeezér, Stel^igeip;-M gmhg Q^c^e^Beken dooir
MON?ÉsQjg^ji £Qi famA Jp £f^frm
• «leegte seyolgen daaryaa poor ,de Zedfïflfc^jd, >fc#wmh
tyde*
N

v

:

.der ój0em^.^mm^^^'

-a

andereï Leer,
" Eeiie
*"
Leer, die
die de
de 'ajïerfïegtfte
ajlemeetfte .g e y o ^ ö m «icb
fleepte voor,de &edea ^ ^ k » ; # Q ^ e « ^ * ^ v q p a ) i 4 c | ^ ;
dgor de Weelde wordt irigehioezemd , i s , dat Vermaak,
én wel Uehaamlyk Vermaak., Jier hoogfte goed oplevert»
en dat d e goedheid van -elk ..ding door deezes maatftaf
moet v^ojpde». rfgemee^en. Dit was het ^evoel«a van E P I ctfflütss o n d t y ^ QQj e n i w o r d t h y , ,üit deezen ^ojoföe^
( * ) © e ( L « f i h « , Lib. X,
, (f) E r J r i « B C B » . M o r a l s , segW'c^OTES defl. 'Epicurist.
.•(,14) Spir. o ï Laws, B..I. ^ b . i .
"'
\
.'iQ^ftar Epiaarms k> wluptMe'fmit '•, >quoé-"fummum $0*$
tifc vult fummunujue* malum dpkrem., GIQESO de ^iriib.'bon.
'fit mali, Lib. I. §. 45. —^-.&hiüfèpho3 Ppicjfaoï omnéi-res',
,

:

:

0m, .|.-S^'^'BETT A^ASA*,vp;'*o3,^54)S.
sa.

§. I '

„ ,

Sb 3

M

E acTET.B.
i

'
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onder andere, te regt befchiridigd als een Bederver Vajf
Zeden en Godsdienst béide.
'Het is hoogstwaarfchynlyk, dat de Apostel rMjLushet
oog.hadt op-de-Stellingen van deezen Wysgeerigén Aan*
hang, wanneer hy ophaalt, en met zo veel ltrengheids berispt, den Grondregel, zo zeer by hun in zwang, om het
louter zinnélyk Vermaak door te brengen '£*')» bovenal
•dit in-.'t enen en drinken te zoeken, waarófr éè'-'Èpktt'
risten .in de. hoogfte maate overgégeeven wdrén ( f ) .
De fleste gevolgen -van 4eeze én andere SjclMgën der
Epicuristen
de Zeden en den'Godsdienst in 't algemeen , wórden - zeer fterk aangeduid én t e n toon gefteld
door- veelen der oude Schryveren. P O L Y B I U S vermeldt
ons, dat; het niet gelooven -m eenén Toekomenden 'Staat,
•eene der Stellingen door hun beweerd, de Grieken iri zulk
eene maate bedorven hadt, dat mén geene zekerheid altoos
Jcon hebben om op hunne Eerlykhèjd te vertrouwen ( | ) . —*
EpiCTEtfür-berispt • denzelfden' WysgeerigerP Aanhang ,
dat dezelve der Jeugd geleerd hadt, de Góden' te veragten» de RegtvaardigheiA te verfmaaden, geen géyóel van
Schaamte te hébben, Ouder- eh Kinderpligten te verfmaaden, en alle de Betrekkingen die IMenfchen aan-Merifchen
verbinden. Dievery was by hun geen voorwerp van afkeuring, dan in zo (verre dezelve Voor ontdekking bloot
ftondt. Met één woord, deeze béginzéls, d a i r z y alle
fooTten.san misdryvën aanmoedigen, worden W ö r E P I C T E T U S té regt uitgekreeten al*'verwoestend' 'yóó'r alle
Deugd ( f ) .
'
'
;
De oude Romeinen begreepen ten vollen' de fbgte pcvól.
:

;

(*) Laat ons eeten , laat ons drinken:'want mofgenfterven
wy. —Dwaalt niet. Kwaade Zantenfpraaken bederven-góede Zeden.
iCpr. XV.V32, 33.: -TT-- EPICTETÜS gebroikt-fcyfcaas' dezelfde
Uitdrukkingen , als hy, van de Epicuristen fpreekende, zegt:
„ Indien deeze dingen zodanig zyn, leg u neder bm te flaa„ pen, en lei een Jeeven 't-geen gy uzelven waardig keurt;
„ het leeven van een kruipend Dier. Eet en drink,: en wol„ doe uwen lust by de Vrouwen; wees gerasu" Ener. B,
II. Ch. 20.
• (f}

ATHENJEI, Lib.

III.

p.

101.

X\) PoLya. B, VI. ejp.tr. 3. Ch. 2."...
(S) EPICTET. B. I I . Qh. 20,. $, 4. B. I U . C b . 7. $ .
HL Ch. 7. $. 2.
*
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Volgen der Leerftellingen van de Epicuristen.,,It® opzigte
van den Godsdienst. F A B R I Q I U S wenscbte, dat P Y R R H U S
en de Samnktcn de begrippen deezes Aanhangs, wegens
de Goden, zouden aahkjeeven, zo.lang zy in Oorlog wa*
ren met de. Romeinen, Hunne denkbeelden, wegen6*xtó
Natuur van de Godheid, en de nuttigheid van den Godsdienst voor het Weïzyn en den Voorfpoed eens Burgerftaats, waren rechtftreeks aangekant tegen die deeze W y s eeren omhelsden. DIONYSIUS H A L I C A R N A S S E N S I S fchryft
e meeste rampen, welke het Getneenebest overkwamen,
toe aan de Godloosheid en Veragting der Goden ten dien
tyde heerichende; en hy gewaagt uitdruklyk, dat de
Deugd, waar op de Romeinen zich het meest lieten
voorftaan, welke beftondt in de (lipte wh,arneeming der;
openbaare trouwe, grootendeels moest toegéfchreeven worden aan de Godsdienstplegtigheden door NUMAingefteld,
welke, naar aanmerking van dienzelfden Schryver, niet
konden misten dezelfde trouwe t§ wcge te bretfgen in *t gedrag van byzondere Perfoonen (*). r-—, Deeze gevoelens ftrekten . zeer om dat Volk *met eenen. afkeer te
Vervullen van 'dien Wysgeerigén , Aanhang,, welke laa
ge begrippen yan de Goden inboezemde, én dezelve befchreef als 'zieh niet befiioeiende met der Menfcheij
bedryven.
,<
_
:
De genjelde DIONYSIUS w i l , uit deezen hoofde, dea
naam van Wysgeeren aan de Epicuristen niet toekennen,
en fpreekt van hun met de verregaandfte veragting ea
verontwaardiging (f)'. De voortplanting van dien Aanhang, omtrent den tyd der flooping van het Gemeenëbest, wordt door M O N T E S Q U I E U gehouden voor een der
groote oorzaaken van deszelfs v a l , als ftrekkende om
die indrukken van Godsdienst, welke de wysheid haa*
rer Grondvesteren ingeplant hadt, te o n t w o r t e l e n e u
die, zo lang zy beftonden, de beste zekerheid opleverden voor de regtmaatigheid in gedrag en handeling

f

t

r

t

i

-

(*) D10NYS. H * U C B. II. Ch. 75. Lroi, doorgaande, en
VAL. MAX. ad init.
(t) Grandeur & Declination of the Roman Empire, Ch. i&.
(J.) Polit. Discourfes on the first Decad of Livy, B, I.Ch.s»
EPICURUS betoonde geen Eerbied voor de Goden door het toei*
Wengeo van Offeranden, ATHBNJÉI , Lib. JV, J>. 17^'
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T e r nadere (laavirig van dit begrip mogen wy aannaaien bet getuigenis van M A C H I A V E L , dien niemand onder
de Bygeloovigeti zaï rangfchiklten.- *,Het is noodzaaklyk,"
zegt die Schryver
,-, voor - alle' Staatsbeftuurders , 't
a zy Koniöge», 't zy Gemeeriébestregeerders, die hunne
Re^eering. vast en geheel wenfchen te bewaaren,- zorg
boven alle dingen ,< de Godsdienst ini, de hcxjgJEte Waarde gehouden worde ,< etj de Plegtighe$> deri Vari denzdven ongefchonderi blyven i Want 'er I*
geeri zekerder vooruitzigt van den aanftaanden val eens
a Burgerifaats, dan dat men den Godsdienst verwaarl o o s d eri Veragt ziet;" i , E n , " Voegt hy 'er nevens,» het invoeren vari deri Godsdienst, door N Ü M A , was
i, eérie' der höofdöorzaaken Vari Rome's Grootheid en Ge» luk.".
Weelde en Zedebederf hebben bykans juist dezelfde
üitwërkzelg heden ten dage yooftgebragt* als in ouden tyde $ op de beginzels Van Godsdienst. E P I C U R U S is bykans even zeer de Leidsman* zo in befpiegelirig als ui
beleeving in Engeland, als voorheen in Griekenland, by
de Volgers dei Weelde 5 en L U C R E T I U S verfehaft redeiieti en geloof* of liever het gebrek aan beide * met even
gunftigen üitflag in Engeland ea Frankryk > als voorheen
m Griekenland en Italië. —— Hoe veel de minagting,
Welke men heden ten dage in Engeland betoont voor al
het uitwendige van den Godsdienst, de even bygebragte
«anhaaüfjg uit M A C H I A V E L Z$1 regtvaardigen, zal de tyd
leeren.
De Onfterflykheid der Ziele,- én een Staat vari Beloofting of Straffe naa dit Leeven* is eene LeerfteHiag, die,
hoé algemeen ook onder het Menschdom > in 't gros befchouwd, rnyns bedunkens, altoos door dé Voontanders
VaH Weelde en Zedebederf tegengewerkt werd;
Oudtyds geliëten zich de Leerlingen van E P I C U R U S ,
allé denkbeelden * eeri Toekomend Leeven betreffende,
ie veragten
fchoon het my tWyfelagtig voorkomt* ot
zy
{*) Èi metus ille foras pracëps Aehèrünüs ageüdui
Funditus, humanam qui vitam turbctt ab imo.
LücRETiij Lib. HL li 37, 3&«
tiaitdicat tngenium, delirai Liriguaque, Memqüe
Omnia dtfitiunt, atque me tempore dejünt.

t
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*Y het vooruitzigt vm-'t zelve geheel kenden wegweexen. L U C R E T I U S zelve, daar hy zich vopiooet als dit
denkbeeld belachende, en zegt het uit te rooijen, rchynt.
te belyden, dat de bewustheid daarvan natuurlyk is a i t ï |
den Mensch (*>, en gereed om boven te komen, pp $ e
tyden, wanneer de tugtiging des tegenfpoedsden trots en.
de bedwelming des vooripoeds verrninderd, en dén Mensch
aan zich zeiven wedergegeeven, heeft. ï>it geeft een
fterk vermoeden, ,als men 't wel opmerkt, dat de bedenkingen, welke in deeze bedaarde oogenblikkeb bovenkomen, op waarheid en natuur gegrond waren.
Hedendaagsch Ongeloof heeft, in dit geval, zo wel
als in veele andere, de voetftappen der oude, •Epicuristen gedrukt; en de Vernietiging der Zielek,naa jrjeu dood
des Lichaams, wordt thans zo wel voor eenje jLéerllelling
gehouden, onder de Voorijtanders des. Ongelóofs heden ten
da:

f

Ergo disfolvi quoque convenit omntm Animali
Naturam, ceu fumus in a/tas alris auras;
Quandoquidem gigni pariter, pariterque videmus
Qefcere,
(ut docui) [mul avofesfa fatifeit.
Ibid, 1. 454, &C.
(*) Nam, quadfiepehomines morbos magis esfe timendes
hfamemque ferunt vitam, quant Tartara lethi;
Et fe fcire Animique naturam faaguinis esfe;
Nee prorfum quicquam nofira rothuis egere:
Hint Heet advertas animum, magis omnia laudis,
Aut etiam Fenti, ft fert ita forte voluntas,
JaStari eau fa, quant quod res ipfa probetur.
ExtorreS iidem patria, longeque fugati
€ircumfpe6ttt ex hominum, faedati crimine turpi,
Omnibus terumnis affit&i denique vivunt:
Et quocunque tarnen miferi venere , parentant.
Et nigras maStant pecudts .& Qdanièus divis
Inferias mittunt: muitoque in rebus acerbis
Jcrius advertunt animos ad Reüghnem,
Quo magis in dubiis hominem fpeüare perklis
Convenit, adverfis in rebus nofcere qui fit.
Nam vera voces turn denwn peclore ab iwo,
Ejiciuntur f & eripitur perform, manet res.
LÜCRETII, Lib.

Bb 4

III. I . 4 1 ,

&c.
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&agé, als rülks immef gefchiedde door
d f LUCRETIUS

METRODORU$

(*).

„Misfchien zou men' zich, verbeelden, dat GodsdienstverVolgirfgen Weinig of geen plaats zouden vinden by
eeri flag van Lieden, die geheel niet gehegt zyn aan
«enige; Begrippen of Léerftellingen; die hun best doen
om de vèrpligtingen,daar uit fpniitende, het onderstboven te werpen, en die bandeii te verbreeken, door welken de invloed van den Godsdienst onder het Menschdom' bewaard blyft. Maar ik geloof niet, dat de Ondervinding^ borg ftaat voor de Stelling, dat z y , die zich
gelaatèn dén Godsdienst te veragten, de meeste Verdraagzaamheid'in hunne beginzelen betoond hebben.
, E P I C U R U S zelve, gelyk C I C E R O ons berigt, maakte
êeene zwaarigheid om de zodanigen, die van hem verschilden in Wysgëerige begrippen, ook van weinig
aangelegenheids, te veragten- en te mishandelen ( f ) ; en
1

ARI-

(*) Was, het nbocjig ons papier te yullén met aafthaalingen,
ten bewyzè hier vaa (trekkende, uit hedendaagfche Scriryvers,
iet zou gemaklyk vallen ze in gróoten getale by tè brengen.
Maar, als een. ftaat van.'t algemeen gevoelen, zal ééne plaats
yolftaan kunnen , gekoozen uit een Dicbtftuk 't geen men
verondérftelt geféhreeven tè zyn door eeri> Schryver van den
hoogden Rang, èii uitgegeeyen in een Boek met Franfche
Dichtftukken, getytèld: Oeuvres du Phihfophe de Sans - Souci.
p e algemeene (trekking Van dit Dichtftuk is om het denkbeeld
van dè Onfterflykheid der Ziele in wan agting te brengen.
(

pe Tadvenlr, cher Keith, jugeons par Ie pasfi,
Comme avant que jé fusfe il n'avoit point pepfé,
De mime après ma mort, quand toutes mes parties
Par la corruption feront anéanties,
Par un mênje deftin il ne penfera plus;
Non, rienri'eft plus certain, foyons-en convaincus.
(f) Epicurus Aristotelem véxaverit contumeliofisfime; Phsedoni
Socratico turptsfime maledixerit, Metrodori fodalis fui, fratrem
Timocratem, quia nefcio quid in philofophia disfentiret, totis
yeluminibus contiderit, in Democritum ipfutn, quern fecutus eft
fueritjngratus. -Naufipkanem, magiftrum fuym, a quo nihil de*
dicirat tam male acceperit. • .• . CICERO de Nat. Deor. Lijs;
| , §. i2i', 129; —7^— Het zé'fde Character van deeze Seftê
wordt Büs opgegéêveii door PLUTARCHÜS, ih zyne Vërnindé-,

f t PEN G0WDI1WTI

gP

#iMëiïmANlsi

die 'er voor u i t k w a m dat 1»y-ailerj
Godsdienst beipotte ( * ) , was de voorbaarigfte i n operK
lyk SOCRATES d ó o r - t e flrykëa wegens hét lastèrefr-yia
de Goden zyns Cands. De Stad 'Jithene-was* ten tyde
der Regtshaadëïkigé .van socftkïfcs , ten, -boogi|ea -tófö
punt van Zedebedérf- opgefteegen, en boodt den even
C h a r a c t e r m a a t i g a'^edüideh A R I S T O P H A N E S o f j e r i l y k 'ée
hond. Dit Volk weifelde nogthans niet, om seeRATfcS',
» i t hoofde van zynê godsdienstbegrippen , ten dood; tö
verodrdeelen.
Soortgelyke yodrbeeldeii verfchaft ons dé Remeïnfehe
Gêfehiedenis» Het^lykt in geenén deele, dat N E R O , ÖO^ I T I A N U S , of M A X Ï M I N U S , Vervolgers '&k--CHMüeiun waren uit verknogtheid aan, of yver voor, htm eigen Godsdienst.
Meer wistóchynlyk lieten zy;-.'z&fe dandryverl
door hun eigen aangeboorene wreedheidv door hun dwinglahdfchen trots, en de verontwaardiging, gaande geworden door het .vermoeden, dat eenigen Leerftejlingen aankleefden, door h ü h niét gewettigd, of eenige Magt erkenden, welke uit die bron niet voortkwam..
Het is
"desgélyks niet ónwaaffchyhlyk, dat de Deugden zelve
der Vervolgden, een > beweegnjiddel opleverden tot vermeerdering der wreedheid, uit hoofde van het jftilzwygend v e r w y t , ' t welk de ftrydigheid tusfchen ,hun. gedrag hunnen Vyanderi baarde; en, gelyk de dthcners met
betrekking t o t s o C R A T E s , verkoozen.zy die Deugd t e verdelgen , welke z y niet genegen waren te volgen f*f).
!

1

5

Üng tegen CLOTES den Epieürht, en ddor ATHENXUS, Lib.
III. p. 1 0 3 .
^
' ( * ) ARISTOPHANES bewerkte, dat alle vreemde Goden tilt
'Athene verbaHnen'werden. CICERO de Legib. Lib. II. §. óo.
( f ) Gy brengt my ten dood, fprak SOCRATES tot de AtheKen, een zwaarderftrafFezal u overkomen, omtiiddèlyk nat
ihynen uitgang, dan gy my hebt aangedaan. Gy doet dit,
verbeeldende uzelven te ontheffen vin reden te geeven va»
üw gedrag; maar ik zég n voorshands, hierin zult gy mistasten. Indien gy n verbeeldt, dat het uitdelgen van zoda.
nige perfoöhen de rechte weg is óm u te bevrydèn van
deftrafFe, welke op een' flegt doorgebragt leeven volgt, vek
gy een zeer verkeerd oordeel; want deeze handélwyze is zo
wel onuitvperlyk als óneerlyk: maar ëenè andere , allerpryzeosfraarüigfte, ftaat voor u open; en dit is, andéren dié u.ftet

gt*
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, De z<jdaoigen onder 4 e , Keizers,. wie; wrfcieiafiö^j^
aan den Godsdienst, wplkep zy beleeden, blykt het op*
jegtst geweest te z y n , en wier zedelyk Chara&cr het
öayolgepswaardigst w a s , betoonden ÜJCJI minst ter*yervolgipge geneigd. T R A J A N U S fchynt eenen afkeer'g«>
Jiad-te hebben vaa de Wreedheden, te&;gyn£j tyde aan,
de Christenen gepleegd Q*);
H A D R ^ N U S blykt nog
meer- geftoord geweest te zyq over deezq" ftrenge maati
regelen Cf) > A N T O N I N U S P I U S drpeg d§n Christenen een
goed hart toe CO">', en M A R C U S A U R E L Ï U S .liet een Bevelfchyifp- ten hunnen voordeele lutgaap , 't geen nog in
weezen is C§)Deeze Keizers, die de minfte reden
hadden, om te denken, dat hup zedelyk Character, by
vergelyking, zou lyden, betoonden zich, het minst nayverig omtrent de Aanhangers yaji 4ea Ghr|stlyken Godsdienst;,
:

He.
ftraffen over uw gehouden gedrag, niet uit den weg te ruimen, miar uw hieven te verbeteren, en het hun ónmogelyk te
maaken u. deeze ongemaklykheid te yeroorzaaken. PtAtö's Verdediging van SCOR.ATES.
Waarheid, Deugd, en Braafheid des leevens', C egt MAXIMUS
TVRHJS, jn zyne Verdediging van SOCRATES , dat deeze zich
voor zyne Regters niet verantwoordde,) vorderen andere Regters, andere Wetten, andere Voorilanders, dan daar by" mede te
doen hadt. Aan bovengemelde boedanigheden worde door-;
gaans eenig ontzag en .eere beweezen. Doch:, jdewyi r,e At'he^
tie , ten dien tyde, deeze Deugden in geéne agting waren ,
wat voordeel zou het pleit daar voor SOCRATES te wege gebragt hebben? Hadt hy.zyn leeven willen behouden , by
moest eenen anderen weg hebben ingeflaagen. Hy moest, te
zyner yerdediginge, minder bezorgd geureest zyn om zyne
eigene onfchuld te bewyzen, dan om zyne Beichuldigers in
't byzonder, eh het Volk in 't algemeen, aanftoöt te geeven,
4oor het veroordeelen hunner Ondeugden. Hy moest ter
zyde gelegd hebben het Character van een ftreng en onverzettelyk Zedemeester, die zyn hof by niemand maakte door
vleitaal, onderwerping, of laage kruipery; maar die vryelyk de Zeden, de Leevenswyze, de Geaartheid en Ondeug.
den, vao een ieder bloot kg. MAXIMUS TYRIUS , Disl'ert,
XXXIX,
z

f>) PLINII, Epist. Ub. X. Ep. 98.

(f) XIPHILIN. Epitom. Dion. Lik. LXX.
(I) Ibidem XIPHIL.
EusïiU, Lib. IV. C. 13.

OP B E N

GODSÜIEHST,

Heden ten dage kunnen
Begunftigers van Ongodsdienstigheid en Godverzaakerye
niet min y veren om hunne LeerftelUngen voort te zetten * dan de Vooriftanders van Godsdienst c» g^ede Ze-r
den. Iemand zott zich ligt verbeelde», merkt 'de Heer A D D I S O N op, dat deeze Lieden, fchoon zy in alle andere
opzigtJen te kort fdrieten by bun dfe vBdydenis vaa den
Godsdienst doen, hun ten minden zouden oveitrej^i in
deeze byzondertjeïd, en cmthevèiizy^v^dteB;eea^^m|sü&g, welke uit eenen onbexaaden Godsdienst-yver vobrtlfcruhv Doch, in tegendeel, wordti öngeloéf ettJSede*
loosheid door hun voortgeplant met zo veel drifts en
ftryds, verontwaardigings en woede, als of 'er de behoudenis des Menschdoms van afhirig
Deeze onbeftaanbaarheid in gedrag levert een fterJc
vermoeden op, dat die Lieden niet ten voHen overtuigd zyn
van de.Leer, welke zy voorftaan. Een Man, die ver;moedt, dat de gevoelens, welke hy.wenscht te gelooven, ongegrond zyn, verlangt een aantal opzjynezyde
te krygen; dewyl dit aantal dient om zyne vrywilUge
begogeling te verfterken. Elke Aankomeling, djet hy
maakt, is, als *t ware, een nieuw bewys om zyn Geloof
|e onderfchraagen. Het doet hem denken, dat zyne Beinzels de Overtuiging met zich brengen , cn fchynen
em te meer waarheid, dewyl hy ontdekt•> dat ze zo wel
met de begrippen van anderen, als met zyne eigene, zatnenftemmen.
Zodanig zyn, pnder veele andere, de Uitwerkzéls van
Weelde en Zedebederf onder het Menschdom, ten aanziene van de in deeze Proeven behandelde onderwerpen.
Indien de redenkaveiiag, hier gevoerd, juist i»,„ zullen
Weèldë en Zedebederf bevonden worden nadeclig te
weezen Voor de Measchlyke Natuure in alle opzigten,
en bovenal voor de Verftandl
gens.

f

C*) Speftator,

No. 185.
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A A N M E R K I N G E N OVER. D E N D O L L E N ï HONDS - B E E T »
Briefswyze medegedeeld door Dr. W H I T E #an

D r . EETTsoMi te

Londen.

n de laatst verlopen negen Maanden zyn 'er* in de om-

liggende -Dorpen, een verbaazend aantal Honden dol
Ïgeworden,
geduureride welken tyd ik hej: ohgeluk gehad
h e b , om door verfcheide perfoonen, die gebeten waren,
geraadpleegd te worden. Zeven deezer ongelukkige, voorwerpen waren gebeten door Honden die niet getergd
•Waren, -en waarin zich alle tekens Van dolheid vertoonr
den. Drie derzei ven raadpleegden my niet voor den derden dag* twee anderen op den tweeden d a g , en de twee
overigen weinige uuren, nadat ze gebeten waren. Nog
drie anderen, die my ook om raad vroegen, waren door
«en dolle Koe gebeten. Alle deeze, twee alleen uitgezonderd»heb ik het beledigde deel geheel doen uiffnyd è ü , de wonden uitwasfehen eerst met koud en naderhand met warm water, en dè oppervlakte met het cauftimm lunare laaten aanraaken, en ik hoop, dewyi 'er
leeds een geruime tyd verlopen is \ dat zy buiten gevaar
zullen zyn.
' E e n der twee overigen was, omttent agt Maanden ge*-leden, in de palm en het bovenfte der hand gebeten,
aan wien ik daarom zoo veel van 't gewonde deel liet uitrfnydèn als veilig gefchieden kon; doende vervolgens de
wond twee uuren lang met koud en warm water uitwasfehen: aan deezen had men geen uiterlyk middel aangew e n d , vóór dat hy by my K w a m , en dit was de derde dag na het ongeval. Ook deeze perfoon is volmaakt
gezond en wel gefteld. Dè andere man was' 'door de
•Koe in den top van den vinger door den nagel heen gebe^
ten, waarom ik meende te kunnen volftaan met hem het
eerfte lid van deezen vinger te doen afzetten.
Het is nu meer dan vyf Maanden geleden, dat raen
my raad vroeg over een Veulen, dat vyf dagen te vo->
ren door een dollen Hond in h'et linker neusgat gebeten was;
ik vond het gebeten deel zeer gefcheurd, en liet het geheel uitfnyden, zonder 'er meer aan te doen. Het Dier
ïs thans nog zeer wel. Een fchoon Paard, een Koe eri
twee Biggen werden door denzelfden Hond op denzeïf| e n dag gebeten, en men gaf alle deeze Dieren Üegts irt-

OVER DEN ' DOLLEN HONDS." BEET.

IJjjg

WènflJgeTfhiddèlëti; doch zy zynvook aüen^ binnen-eea
Maand, aan dolheid geftoryen.
Soortgelyjie bykomftige bmtci^ghöden had* töeöA «ol?
tot bewys in'de vyf der zevenhoven-genoemde gevallen, waarin flegts uiteriyké middelen gebezigd werden,
dat de Honden, die deeze perfopnen gebeten hadden,
daadlyk dol waren.
* '•'»
. • Jwee .menfchen. aan wiea men de gebeten deejen nocrf
'•fïitgeïM^'iH^UJrtówasfttó hid, en dié nieffflllêèblrl
wèndige Gepéeïïpddèkn had toegediend, weidéa^Éf'flaclit-.
1

Pit de boyèng^tóémde jgév^lfötï, gepaard imfet bög vjer
sh'deren, djé A M vorige jaarenb^gewooncPlëbi érjlen'ik
depzé gevolgtfè^ingen omtrent' ijen aart vW HfeP'döllè
'Hond^gift téj^|^:6^«ktaakea
•, '
•>'' '
'" ;JÖtat het kmüfden'.van "'t gebefoj d«feIV zelfs .emig«
$a'gép na; dén. tfsSf» genoegziamvis, om de uitwerking
V£ft"V gift vooste tomen. —-±-Dat 'hét eerfte kêöbaara
ite^tt.vaó désmft werking is, 'éenpynïyk gevóél, in. het
"Medig4e d e ï ï ? ; ^ - Dat
toévallen 'én geftakiWordiai
geh va» dit gj$;"y;eéi meer krampachtig v dan ontlteekingt
"aartrg 2yö. -^^Éfathét Syflemh tympfamum «pieéött
geheel andere wvze a,ls by de Inenting der S^hdehfckjöti
of de inplantini van eenige ««^^^etftof^^dbor'-litifift.
Wordt aangedaa^igé|?ld,'dat'heteejve in-'tlicbaasra k o n t
floor opilörpihg.: " '
'
'' •• - ^1*5
jtödien^wy .<$^'$tofó»p aaöneem^ri; is het daa? niét
;Waarfchynlykj, dat ïfet j ^ z o t t o m l •wcfldöos -ligt' in'het
'géfeten'deeli ^'^t
$t dfel* |jy#k''bègtót te worden?
kan de uStnwding^tótwasFclfl&f ook
'ófmty&ip-svm
nut iyff 7 iö&nMS).' U\ volgende- Vèrfdhynfelèr>,.' f Je zich
dajn allépgs b^g|r)nèji te vertooherii 'niét yerobrzaak* borden dbo'r eertö ohrékéHfiaatige WrkjHg óp..VZtaiüwgefteI
alleen te ye^fkljtói1'is'hët geheel önmoeglyk, om, dec*
'djbuitmyding^'en^rriva^^iri^, fitilp te kuHheH «anbtóör
jen', wanneer de Lyder reeds dc Watervrees heeft?
v
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-! flAIFWUIlLYKR Hi&TPRIE VAN;.'fjBEJf^p ^VOéÉL'Ê'Nf j""'*
- D I E T O T HET GESLACHT DER. * STo|fMVOG£--II a
,', , ' L ^ ;BEHpORÉNf ^;.^'\
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"(Volgens

DE BUFFON.^.,...,'.' '
R

idcia^k^.'^Ómeermgilep

>T^;befluite"v?ü onze
. Mö.ix^&ttn, wy Hóg.'ivan eenige . . g e j s ^ e o , 'die ons pnvolkómèr, dan de vóórgaande, M&^.'iSju". en:waar 'van
W^ fl«gte de volgende aanduidingen onry/aiigen hebben. '
'QfiWFM%*W
dien dp-Matroozen van
Capitein; C A H - T R R E T ~«h-,jnaam gaven .van Poule fde'la
mere 'Ödr'ey: ,,'dèézè C;hynt^ fc^^t.|ry, „ op hetwa'ter te ;wandeleop wy hebben 'ér' veele van gezien/langs
w d&;k^stear M C % , naa Jat' wt.W'fe
Straatman
& Mmitan gezeild .W?ren. Deeze
fjfaèfmogd'te'wfftr
fchynjyi; een dêr geénea-, d i e - ^ . J t ó ^ t ó R I n ^ ^ feHben, .e^;,nnisfchien dj»
ïQtmrhtytfltoJg^^
volk-van-Capitein COOK « i r c . Qpip g e p e l t 0 : een
enkel woord? w&ehs 4e gróótte; vajf/deezen Vogel, ZDÜ
h^ k#jnen beflisierL; .
.'*
'£>è 3uiveLv4gp)ts+ vw Vadei' -fcABAJ', van wélke
il(MgPïy ^».^e.^rt; j n i e t . M ^ ^ ' t ó a e ï i , ondanks
alles wat die breedïpraakige ReisVèrhaalef 'er van" zegge';
jsie;•fchoopr.a». ;verkort, wa*.hy 'ér vari opgeeft:
„ De, Duivel-vo&^sr,
L)l$lé$:M Qiabtotins) be&in,„.nejïo«ich -pp Qfiiffl^kfa,
te vmoonen
Q op* .het einde yan:dfe4ni^ :^imtiÖrf i B è a . v l ^
„ Jdsidan twee,jaffli;.iiWeè, in ."èHc). hof; ;iy',véwel£kén it»
^November e» poinen. weder jiu^f^-i;;a3da^' órltdeït
men het'WyfaeV^rr'^r ból'.niet ^é^Jfónéèii., 'bedrit
*>ttèt.-een.djgt-geel djam,; mèij üo^t flefze CmM.
rfjOmtrent het einde.v.ap Mef .zyri se;^ JK^rorn te VMw
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(*) Voyage de CARTERET , Collection de HAWKESWORTH , Tom. I,
p. «03. Deeze is , «aar allen fchyn, dezelfde Vogel, van
welken WAFER met de volgende woorden gefprboken heeft:
„ D e Graauwe Vogels (van het Eiland Juan de Fernandez) heb„ ben omtrent de grootte van een klein Hoen, en maaken
„ gaten in den grond, gelyk de Kouynen; zy onthouden 'es
„ zich dag en nagt in, en leeven VBH visch." Voyage de WAJ
r ï R , * la fitste de teux de DAMPIER, Tom, IV, p. 303.
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STORMVOGELS.

„ g e n , zy gaan dan öok heenen ; -geduurende deezf
„ raaandeh vangt mén/ 'ef iéer vMt^eéét'f^érs
3ée„ ven bykans 'Van niets anders'. -iüL '"Be póótte'Bérgj,
„ de Soufrière gelieftëii , ;op •' (8té#eMi$) ÏS geheër-hiet
„ gaten doorbobrd 'door deeze C$ujytö-)fogek; •vtatitï
„ wyl zy de fcherpstgepunte .rftaajrzen zóekériy--fe°<fe
w jagt op deèze Vdgwen zeer ^ v t ó l ^ w Den gehee„ len nagt, d k n ^ w y ^ o o r b r a g t e ö ^ ^ ^ i ^ - ^ , hoordëh
& wy het groot geraas^ 't- geen^ de^'-Vogels " m a ^ e a
^ by het i n - e a uittreïkeh $ J e ^ é e u w i i r i f e ^ f ware
^ oin elkander 'j^'ïbèriéfr^n t é a n t w t $ d e i f . ^ j M e i
veel moeite kwamea'wy z&ven.'lils ;ifiëCre'-èhze Hón»
^y-deft, eindelek op de'plaats deèzfej-'Vbte^nl ftt.'détr.tyd
j , van drie 4fyien lndaen WélrJ-bn^'li$ggj^' töii^era^ ea
^ ' ' a c l t t - è n - d e ^ ^ / ^ i i ' ö t ó ^ é t ' ( a m i , èeïraaiidi etrik
,j zelve zeventien. c ^ ^ t - S i ^ g e é % % k k ö i i r Mêtoj' dan
een jonge mWiPtmi, géëeten .als M i a v e .'uw hét hol
gehaald is.
Eêtt v p T w a ^ I > » V ^ t ó / tièeft tini*
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„ zyn lang en fterk; de Pooten vry kort; de _BelT is
„ h a r d en ve^Ln^kroa^^g^uni^siiiirriiiéen dufta'^en éen
„ half lang ? hy^ijééft méoté Oögenr'afe héni 3wo}Sd6$
„ baar van . d ^ n ^ z V h m dén' ' n a * . Ui
^ heel nier
te'mde-komeh^
'^-ki^
verdraagèlff, etf*.gëene' V0örvmp£n.:*a MUWM
„ den; zodinig, 'daty.wai^^.aèeiel.vpgpi, , W « W H zya
„ verblyf, ;Veöksf mmt, J y J e ^ J U e s a?nlööpt, wat
„ hem voorkomt*en te£.aa$e # a j t ï?us;gaa$ h y > n j g t £
„ n a Zee (*).'''
' ••
• v.
>...
, ?t, Geen;. %de^,!WJTERTREtlefir^ft«!ir!wegeas den.- £fuh
vdpogel, dient r»ettora denzelvtm oes beter te doen, keft.
neniJhy {preekt : & flegts van uit den>nnond «ter«ffcagpi
ren', eö alles*warTineBika» oitaaafeen vaa d e NatuwtJyfeè
geaartheden deezes Vogels doet ons vastftetleh; \Üa$ d&
zelvé^ondèrjtte Omethvbgdfen behoort f f ) . : < ••«>
...
• llh VAtmè' Ue-MSpo'm
/SpótfaWdèti blyW één
Ottoeefsvmttt fé&tii, Ófe wy 2èfs t9t' e,enë: '
voorheen befcfcecwne fobf^'zouden k u | ^ é n Melj
1
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v

v
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f

{f) Hifi. Nat. dts Antilles, Tom. II. p .
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NA-TüöRLlTffi%49gC^U|t ^AN,-SEPRgE STÖRMVOGELsy
„dien, de .kennisgeevu}£ daawan .yoprhanden-, eea-weij r u g . n a a u w K e u r i g £ r w a s , -enbiet n ^ e e n e l dwaaling .be>
gm,véri'xfjen den riairn yah\\Par.0ip .-$& beftendig aarj
eene r b e p a a l d e foort .behoort niét «.gave - aan twee, 'On
ytursvogelèn\ de .''.een-grys d é « n ^ e r ^ a j t . , aan welke
.die"naam niet voegt (*> , : , ' ' ' y ^ \
",' Jpfc pë Mojagüf, dgr,iïrazftoaiifitóiy,.door > I S O N op
"jde.ifolgénde. -wyzé' Jbefchreeven: „ ,per,il^?^^.heeft. de,
»'jgej^té van iejën.Gjmïj jpSaf 'zyij Bjék ,,.-.aahï t einde»
^ ^ e ^ i n ^ ^ ' ^ i ^ ^ m ^ VisTcha^ ^/V&ageo,; .hy heeft
p^jnomtëil%obfc^'1wi!&e$&
Qfe % w
& be„ 'v^igngeöxnna »t'jgelyk,die ,yan eej ^waani .de vede:
.KU.<yfei aaa dehrffals''zyb;.g'eelagtigj feQyèrige .va»
^'dp^Bluimadie is donker brujn. ..jDjezV^geljfcvvemt .erj
duikelt .met lBelheiJ^eji -"Cfj^s^'^Xk-m laagen den
^élY^l.geTegd ';.Mert. yindt,cdien_.in J^voa^.
de. mon
deh \3érMvie-rc%>* •f'Jjéei»/laa^e^ëjde
byzonderhéid"v> iig|ién, dei^vé'."b^e^dïé, fp^jjB grype.,. zou twyfcJ
baared^l-de. Majague tot d§>Z)>wzé&V>ëm# behopiej a l |
^ k e f È ^ ë n . f c h a ^ J j ^ js z w ^ i v a a dj^jasten- te\¥êrary«
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:;

fct ;,. li'.,

.

•

vry

;>:,,'.(.'-

'c

' t

:;;

'Al '

Hi

•• „ ,
• ' • •. ..

" :£ * >o&ft* zi« j%iifceze|t;, oratQCtas: igïin ïsftw; na
öp/jaen^tpoten af(bin<jLyyaflde £u«t ai$f&ew die. wegens dit
diep jn^Zee gaan zeer byappder zyn, Ji^en joqejfflt zé Pardelas;.
zjTJfe|)ben" omtrent^ groptte , van eettnDuif^ zjrn lang van
Lvf, zgef.kort.van Hals,, de Staart is daat'aan geë^enredigd, dé
VïèUgersrzyn 'lan^;l»n; d^bi'Men ynd^hei^t'tvv^e foorten,
'dé eebë 'grys," 'vaii, wentej ;4e nfikni ^.óóif. *d:e .andere* zwart j
ïret/een}g' verfchilfielÈiatïn 'de kleor'£'fifón 'ziet ookmaar op
iöötders afftands,'' ih tee, èeh 'an^eretr^Vo^dv^.door de; Spanjaarden Alma de Maftre geheeten; dezelve is wit en zwart i
d6*-3aaft>!h Haög.v miaiilgenièea koMaèüSly¥véioi dïn de Par*
dtias /! ert> «ercoood zich inlet dan byiiflègk' #ë#f; van 'waar
hy.-: dén •> naam ontleent. iWrawrfee Igttï' Brtgaieï'tt-Vetesf
k-He/mude .Calk a ^nrfemsndezvMJhiQen.
dit Vtyaget,
TOffl^IU. p* 497.
ï'v'.
i."';':^.' ,K:
( t ) Mojague. KispM-,(fi^. iv"^, p fthjaftb eene AfbeeldWg*
he^ onde/fchyd,e|d .lienmerk van.d^en. |Jek. niet opgeeft,
ajöwtrfflfi men anderr pan knnnen börd^ïjen., ^,of deeze Vogelv
%*fiwfe;(iefl- 'pnwfitir^*&Y.!\ —— Mójagm.Mr^fiSerifium Pifèni,
ftufaikir,Orn&kW.% -»%ïi Ktx SynopJ.Avium, p. 1 3 3 . No. 3 .
¥üfanus fusco nigricans, collo inferiore flavo, redtricibus nigriemtibus, —— U. Puffin dit Jgrajil, S Ü ^ N , , . Tpm, VI. p. i j ï .
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fcEBENVÖB-RïNG, OVEft ÊEr* ÖÖRSMèWë EH bfc
V O R D E R I N G E N IN M
* ? A T Ü Ü R L V K E HISTORIE
IN F R A N K R Y K . Doof A Ü B I ( * LOUIS- MIJJÉtfN.
- XVervoig van 'bl. 3 * 4 . ) " - •

D

e Franfche Natuurkundigen -Jiebbèft h B iö bSt Die*
renryk zo verre niet gebragt als -ih het PJfiÊtehryk.
B E L L O N heeft eene vry goede befehryvm|'g^éVen vail
de Visfchen en dè Vogelen-; dóch 2ondef«ffiKkte'orde:
-en R O N D E L E T yan Mmtpi/t^'fd^ky'-om^v^it'és
Visfchen., eéfle: nièt'weteére|eÖe- zamenrnping:- B e 'Mollasques <**), als mede Wormen m- féhaalén %e1!oQtep,ontbrak het nog aan eetièn Befëhryvér. >
Meer bekend waren de Viervoetige Diejrep;, dewyl zy
veel grooter z y n , veelvuldïger ontmoet,"én geraaklyker
waargenomen Runnen worden. L O D E W Y K D E 'XIV richt*
te te Verfailles&za. Dieren-kweekery op,waar -fiy>3e zeldzaamfte deédt opvoeden; en dè Hovelingen; teri dien
tyde nuttige naavolgers, hadden désgelyks hunne éyzon*
dere Beesten-kweekeryéd. De Academie kreeg last, B£fchryvingen en Afbeeldingen uit. te geeven vari eenige
deezer Dieren; én zy voegden % derzelver Owleedkundige Befchryving nevens. Eene nuttige arbeidvdfe, hi
de vergelykende Ontleedkunde, veel diensts üeedt.
• De ïnleften hebben in Engeland aan T H O M A S M Ö Ü F F E T eenen Befchryver genad. VALISNÏERJ''hfeldt ir>
Italië zich daar. mede. onledig: de' HólUmderi'• hadden'zich
bovenal in dit vak bevlytigd; S W A M M E R D A M tleedt op
deeze Diertjes de keurigfte proeven en waarneemingén.
In Frankryk, daarentegen, kende mep bykans- niéts over de
Infe&en, tot den tyd van R E A U M U R , dieft wy met dé
daad aantreffen in alle de vakken'der Nataurlyke Historié, dan êénïi^ huishoudkundige Verhandelingen én eeni*
ge Dichtftukken, over de Zydèw^rmen en dé. Honigbyen.
R E A U M U R bevlytigde z i c h , met-een onafgemat
ge;
(*) Door Moüusques ,of Mollia, verftaan de Franfchen die fbort
van Visfchen, welke, gevild zynde» voor 't oog niets vertoonen dan een zagt vlèesch, fchoon daar binnen eene ftoffe is,
welke deezen Dieren tot bloed dient; als by voorbeeld de
Pohfpen. . - • • - • - • ' • •
*-• ifE N G . 179^. N O . 9.
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geduld, op d e "beorfeamg ^-InftAett,-ea--hBt befchryven van derzelver Natuurlyke Historie; hy bepaalde zich
rneer pig derzelver b u j s l j 0 i ^ f e v l y t b e t P Q p , nuk of fehadeïyk&jd,'te doen kennen, dan pm'ze^te pude^fcheiden
door tïjgj nagaanbaare en naauwkeurige verfchillendheden; aian zyne Schriften ontbrak, derhalven, RangfchikMng. Het was voor ui«i^ysvwe«gelegd, de Grondvester te weezen, zó van eene Srélzelkundige Infeftenleer,
••^.vapti'dfe dep P^i&unde. ~ r r - G J J Q F F R O X volgde -hem
welhaak, * H y werd de twlja bedagt p p de, Historie
4er Jjiftcftg* rondjön* P* 3' ft geeven > en nam: eene Leerwyze a p * vppmaamfok pp -die van umtw&.
gegrond.
-Ö5f heP9. de .verdiepte van^v m zyn Werk; .der Soortnaam^ij ingésipér4 te ..hebben; dpch hy heeft verzuimd getft, rn^aken vani de Gemeenpekenüe rNaamen , en
daar doof té 'meerder nuttigheid aan zynen arbeid te gee:

:

r

• Reed's/heb ik. aangeduid, boe zeer de kennis der Molhsg'ues',, eri der Wormen in fchaalèn beflootea» verwaarJgjaid,. was. T O U R N E F O R T h e g f t , in zyne,. Reizen, 'er
gergg^ befchreeveii; dan R R A Ü M Ü R is nogthans een der
se^leji, die. 'er eenige agt pp. geÖaagen, en ze ten voor.suerpe, genomen heeft van eenige byzondere Stukjes in
dg verzameling der Academie. ,
'. B ' A R G E X V I L L B verdient desgélyks eene .plaats onder de
chryyers di^pver de SchelpYislchen handelen; dan, fchoon
y'hiep'-over een Vry groot Werk. gefchreeven hebbe, is
hy alië^n in agting om, zyn* Afbeeldingen» 4h dikwyls
dpor anderen worden aangehaald.De keepte Ver'feandeling.yan G E O F F R O ? , over de Schelpen,omftreeks
'jfcrys-, 'kan-(ten. voprbeelde in dit flag .van- Schriften
.{trekken.,
v

;

t

:

voegt b y d*ej jkfcfryving qn, de Afijèe^fing^vaa Be Schelp
ook die, varjthet Schepzel,; 't welk z i c ^ d w J n onthoudt;
?t welk zyn Werk, nuttig maakt; maar. Jjéi; mangelt aan
geregelde, leerwyze.
.'
< ,
. REAukuR vestigde ook zyne aandagt op de Zoophyt e n , en hield eenige Voorlezingen over de Koraalen;
dóch hy bleef op net ftërfcfte derzelver dierlyke natuur
'ontkennen: waar van men de. ontdekking: verfchuldigd is
^an eenen Franschman, den Confül te Smirna, P E Y S S Q N E L . De Abbé D I Q U E M A R E I S d e M a n , die vervo^eojB
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gens zich pet ateést op dé- S ^ h e l n a j t ó i i r ;
heeft toègek^a.
' •
Voorried hébben wy «EtLOS aangenaaid,ils
éndér dé FrabfèhtH die naaüwkeuïige b^tcDtyV;
geeven ttóèft van de Vbgéléö, ïo M&é&fóJan Egypte hadt. waargenomen, — & E A P M J $ :
in zyne laatiïé Leevfltedageü onledig njsr ** "yedöde
Éende na t ë gaap» éh Jfflaakte -er leejjè *•
ènelmg v a n , welke Naderhand in 't
jabinei
gekomen is, Mét heïailf) vin dat
S O N , eeè KweekéUng van R È A Ü M Ü R ,
efchfééVen „ waarin hy de VbgelÉ
e gedaante djjr Pooten, Hét ièbrek
ebruiklVkë Naamen n k a k t d i t
Wtifojk?
naauwéurfgfieïcf der Afbeeldingen ïê nójpans
/oot a u t
voor de Vogelkunde^ en woxfa- d k l W o * » 4& iéh hoof»
.....
<le, dikwyïs" aangehaald, - — - 9A»jSwt»'i <we het Zuicfem
van Frmfayft doorreisde, fretraüt weldra "het Voetipoör
Van ikissoN, Maar de #yzö van V o g e i ^ c i i r ^ ï h g , dooit
LINEUÈÜS . opgegeegen , ijT' jeiéjiwpordig dfë", w&Hè d l
$atuurb£fcbryyers ten béftéöalgen gids acenafen. ,„
Zints de 43gen vair T H E Ö K I R A S T U S was 'dé" pétófcofc
kunde flegts ihet zwakke fehreden in Europa gèvörfifci%
I s de JByken, waar de meeste Mynen vwrköméh', .%>
vlytigde mètf zich meest op de kennis der Metaalen> H e f
hp gws fehirderen, of .emaiilieeien, bewysst* M i h é a wfc
van de Déltïïoffen, tot vèrreftèidé einden, wist *ë bedjfc>
éen; doet jöen hadt ztcVwémïg <taégèlegd>onï.deKe*v,e|
atuur en ëedaante te leeren fienneè. — A l l e s , wat mm
es gefëjj^eyen hadt, bepaalde zich ipt-ëwigp Verha^-,
delingen méf de Edetgèfteénten, en l o u ^ ' n a w ó l g i h » 4
Van oR*!$è«§ ai; welke de Sehryvérs, óp h«'f«oirbeeM;
tyan diép, l i e r z a n g e r , voomaamlyk, ftilftöaaén ö» a$
oetöokifiöèó en de betoveringen, welke met ^ècse .^té»nèn kondsfl. gedaan worden, én o p aódere' ^ g é p f é h ^ e n * .
z*6 valseh als ohgéfymd
:

J

4

f

f

1

3

?

was de fcrftf
,.
, men geroóÖ hadt,
de voortbrengzels waren yah détf Zon4vjdc'd;,maar, zlnfi
iphctfefiiyke' fydén, ih de gïbrïdep, wa£r mén ze'aanCc *
trof,
.
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trof> aebragt: by hadt, in dit opzigt, de Natuur beter gadegeflaagen aan L I S T E R , die langen tyd naa hem kwam,
Onder de.. F.ngelfche Schelpkundigen waren 'et, die daar
w tegetir beweerden,-dat deeze gegraavene Schelpen flegts
SpeelingÈjn der Natuure waren,' wier gelyken nimmer beftaan haddénY
%o wéinig vorderings hadt men, ten tyde van T O U R N E F O R T ,. indeDelfltofkunde gemaakt, dat déezeNatuurkundige; het'daar voor hieldt, dat de DéHÏÏöfren groeiden
even afe dé'Dierenien Planten, en meende deraélver geboorte,Téëveiï en dood, te kunnen nagaan. De Druipr
fteenen &talaSlitetiy, in de Grot Van Antiparos, oordeelde
hy ten Jtettnzel Van zyn begrip te mogen bybrengen$
e n , daar thans' een ieder weet hoe deeze Stéénén ontftaan,
hegrypt men ten vollen, hoe gebrekkig T O U R N E F O R T redenkavelde.
Zedcrt is de Delfftofkunde èen van de meestbèoefend•fte deeleri' der Natuurlyke Historie in Frankryk geworden, tangen tyd bepaalde men zich om dé Delflloffen
alleen te ondencheiden naar derzelver uiterlyke gedaant e , zónder agt te flaan op derzelver beftanddeelen. Deeze Weeténirnap heeft geene weezenlyke vorderingen
Itutinen maaken , vóór dat men de Scheikundige o n t b i n ding daarvaij ten grondflage gelegd hadt.
D O L B A C K behoort geteld te worden onder de Mann e n , die het meest hebben toegebragt om in Frankrjk
den fmaak voor de Delfftofkunde te verfpreiden, door de
Overzettirigrvan W A L L E R I U S , rwelke hy ondernam op
aanzoek van dén beroemden R O U E L L E . Tot dien tyd toe
Verbeeldde .men zich een Natuurkenner te weèzgn om
dat 'men eene Verzameling van Schelpen en Verfteeningen bezat. TROUELLE hadt een der eerfte Kabinetten
Van DelfftoiTen, gefchikt om 'er onderwys uit te hailèn;
dan het was bovenal de Catalogus van D A V I L A , door
ROMé D E L I L L E in den Jaare 1768 in orde gebragt, welke
den fmaakv om dergelyke Verzamelingen te maaken, inboezemde.
.
Zo vinden w y ons gebragt tot het fchitterendst Tydjerk der Delfftofkunde, waarin ROMÓ D E H L L E zyne Bechryving der Cryftallen CCryfiallograpaW) uitgaf. ——
ILINNJEUS mag egter voor den eerften Ontdekker hiervan
gehouden worden. Hy merkte op, dat • alle Lichaamen
eene verfchillende en regelmaatige Cryftallifatie aannamen-, en h y befchreef veele van die Cryftalfchietingen,
Ro-*
v

;

S
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D E L I L L E vatte dit denkbeeld,, en Vefdièrt'éénïcermaate als de Uitvinder; bèfchoywd tè %xcdeïf' door
öe uitgebreidheid, welke hy daar aan bvzer**;
Hy
gaf zich onuitfpreeklyk veel' njoeite; Hy deedt .ëh herpaalde èene menigte van'PrqéJn^emirigen, ei» nwakteyin
't einde, de beoefening dér Üdïlïoffede^^Vlicmaklyker. —T— Deeze groote''' Man" heeft $ee&'.|elp5, jgenoo*
ten geè'venredigd aan z ^ e , v £ r d t e n r ^ £ - a H ^ ^
dén van veelvuldigen aart zyn -fa Frbn^jwlfö foqu'fee»
weest van zynen arbeid;"maar |ét 'gen^^M *van nuttig
te weezen, de agtingY'die Hy % i ^ M ^ | È r w l e r f d*
roem, die de item dér. naakpméïrogïch#%p6T'.hem bé ,
waart, ftrekken hem ter beïöoiiinge. Hy'lf* tra deepenJaare, aan de Weetenifchappen 'ontrukt; dan wy hebben,
ten minften den troost, dat zyn wélvoofziéh en belangryk Kabinet, waar in men dé bewyzen • tftöt yah '-alle»
wat hy in zyne Befcjtyving'der Crystauen beweerd*
heeft, niet in handen yan-Bimeplanderen geraak* i s ; eert
Lid deezerfi^aatfcnappye'heeft het zich ten eigendomme verkrèegen.
De arbeid van ROMé iy voltooid d o o r ; H A N Y . Zy";
hebben de CrystalbefehjVving op den voét ëene'r Weeten-'
fchap gjebragt, die niet kan véranderen. •-.. •
De Kweeking der Kanten, eri de Natuurkunde desradenden' Ryks, heeft ijjén geenzins verwaarloosd. W y .
urnien , in dit yak, jeins; beroepen op D V H A M E L èn.
THOUiN i en. ^nogënriS^''rJa|aaten,te ' deezer gelegenheid, hulde té'doen aan *öiVRE, aan wiens onvermoek
den yver Wy d é over8reng|n£ vaq 'versheide nuttige Gewasien verrchüldigd zyhV . ; "
' Frankryk heeft wel Jen voorrang niet 1n de uitgave'
van PlaateiiY tót de Natuurlyke Historie bétrékkelyk; egter is mep^eï; éènige aatf^V&ichuldigd, • ld de Wérken'
over dé. Natuurlyke Historié vondt men eerst flegts eenige in hÖtjt''geinéeden\ ftfijéeldingén; doch "veele dee»
zer warén n^tfveel naautykeurighelds gemaakt De Lesfen van T Ö Ü R N Ë P O R T , ' en zyne R eizen,' waren' mé?
veele in koper gefneedene Afbeeldingen vercierd, die
zeer goed,zyn,. Reeds heb ik gefpropken, van, dQ, Piraten van D O D A R T , van de Conchylipgfe yan P ' A R G E N - .
V U X E , van de Natuurlyke Historie der Dieren,, door'
d£ Academie,
Welhaast voerde men dq gewoonte!
in om gekleurde Plaatcjn uit té geeven 5 hw., iuangelde.
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onzeff eerfte? Kunftenaaien aan net geduld der Dviifchórs*
c p n i ^ ' al te' «iftjyl*.. ofièjdë men de naauwkeurigheiglaafl 4*1 fcli^öndei .opi, De. V^êl-verzameïing van ?ur
fopt .if •^;4«Mer'.||o<^?;''Wöf & dat va^ uitgekomen;
..^••t^-^iv..
^ j t^. ^ezea o^igte meer t$
zints
^eid gebragV Men vondt de kunst
jbet Heugen te drukken, van welke? eh
uit om
zo yeet geluks ^Vflp?..
„ ' B é feÊofóK Haaten der Viifcnen,
Jwr<*
^tectèh^eri, der Defffljor|e£, in *t licht
der
^^SÖNET» tW^ETIER, OUVtER en
" "yfce, datwy niet té vreezen heb-.
...
jri. te znlién wórden.
de Ivattiurbefchryvers 4a'Taal,- en Oort^'wï"^rwaario^d. . O^derjtu^eheft, is,' de$èl'vé' " dgaJ$yRf* jpm dè ïsójefcen, de.; S c h a v e r s , de
Ontde^^*'^|'"Pteftten* ae Naaraen van gelvfce beduidenïs { m .<£gef a^igïe van ^^pderhedifh , die belangiyfchefcï 'aap de? Natuurlyke. t&itQW 'byaetten i' en dc
dorheid dér Ttèfcnryvingen 'wéiffiéèmeö,", te leeien kennen.
^ Ö J N J E Ü S . $ r e e s : z^% tenfterjfcftenaap* e» was e r ijaeesteiiyk'ift hg^rëeven. De Fr<t$p^'$$fa
éenké-. Werfcff van dien aait, SEGÜJ$ER j p f «ené 'Èiffltffc&e Boiffniquf. ift ' t licht ï HEWsAXTVpegdjeV in de Bibl'tQthè*'té dé '•'$fretofit du Pere t é toNG»'eene Naaralyst der
(erfcér|^ ovéx "de- Natuurlyke Historie in Frankryk in het
„Jnt'|egeejVra|V — Bydeeze Bc^bpfchry vendê Schriften»
faihneg -w^eéhige meer I ^ H s p ^ B y Vernahdelirigen>
Voegénv Zweden tero^r'acfc. o$ laaten tobp^rehng,
öLAüS'c?iÉsr&s 'die, 'in zyttffieWtyiéoq de
P%iften, ir£
deri Bybel, voorkomende, he^hrrft. Mén.kji ^aar.tegpnw
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ftUmznc'm o % de Die^

«e» vaij Wjelfcm de Bybel gewaagt. Nag dien,tyd heeft
^AHüDErl' c#éj; de
en c^vtus over.de», Partes ^
£Êfchreévferi. -r--- Ik h^b mede eenige Êröeyép.Jn deeze
toorf .^Sw^ag&i, als eene; VeihandenW oyet, den Thot
I g i V Ö Ü c w i / O J desgefy^ heb" 'ik ï p ^ t hc$k gegeeve»
' . ' . . . . :
. .
r

.(*) w*y nebben de Verhandeling over dit pjer, by de On-!
ttós g;enaat»d,, vertaal^ . e n , geplaatst in. het. Mengelwerk,
qaet'W¥n ïilg. Vaderlartdfthe LeittroefeniHgen, II Ou s S t . .
bi, 4k>i, enz. Wérwaafds wy c m ^ Leézers wy£en, om YMrnw
iiekwaaniiéicFThi dit vak met eigen dogen te zién.

ÏK DE NATUURLYKE HISTORIE IN FRANKRYK, g$g
«ene Minwülegie. Hmtrtout;,
w e l k e welhaast,^gevolg*!
ftaat te woijden;va^ïeene 4oo/l^*j, en e e n ^ . ^ f t ^ r ^ f t ,
uit diens Dichtwerken* getrokken.
A - ' , ;
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l^pesbW^'V^rtoonittgeiVv en VolksvjMSliftékeft,-ken-V / ttèrtKSi^flöte' a D ? ' ! ^ » ) bnft^;.1HR 'v^keejter^x
«Br zo i t e * k i % t men • mffclöefl. geene -Sfeef-^eikorsene
gefchMèift^^ %^
en omwertttlingert m S m # K v Z e t e l en ' WtMntdMefileV
ddor naa t é 1 p » é u r é n ; ' é ^ < S l è e ! S ^ ' m ' y i ^ m i ^ ^ da»
groei e6het?;vérval, è n S e vérliftüwlftgöffi^aii: Sjelen *
Tymtêmêa,eW SCfkHiw*uTg-VfrrBaft%k'feiff^; ett de
greetipeift «of ^ e r T ^ H i g & e i d P , «iet iwöfó > dezelve, o p
v e r f c M Ö É ^ t^flëüv-«oor hel Volk '«zogt*£<Veftfa«rc
Ttoösd zyfc.>*<-^- Wtóty'niardeöitól de^v«#SWdiè| en het
Hart béMéi^CTigerinjia^ «Mei 'neeörêfi in'Wkisswat t e n
worwëtó^TOekt viaVexn^akfceiam v o l » ^ o w t S i ^ e r y f c ,
<fet»<iefmSMfe V < ^ S ö ï # v » »
fló^S.
voW'hoofd, r»^
ï«kendliöët«Ji\vé«zen nattr «yne zedelyke «» verirandige'
mêtmÊÊBsL'^
• • ; > « ' ' • •
.>
Wiey % * v ^ b e e M , o w d ^ t niet ten Maa'rften, dar bet;
xuwe <tt bküfahfe vegtën tttffeben tvvee' IWderMaagfttie
VUistvegt8*s , » de Ojper* % het Pantheén,fefeféketidzyn
om véttm««tfe 'geeVefc laörfperfêfMeö, ifii^iiiih**«*ft!tói*
lende ir>Ze^,-TSraatfft^ft'«Verftand, dan &mi®Mmeti>
lewenstorfl^dfgBeéen? Éw- betafeve» wy ntefete 'aëggefiV
dat en de Deugden en de Gebreken de* «ööaöigefl^ dfcj»
frfl&fr vinden ift de eer^r*eraW ve«:öorii«g,'
enbefchaafil,' m "bartod mÉSferëuj^befGhaafd m, Woest, Zooien weezen; W&?\ z y , d i é ' z i e * tfi laatst^em^deï plaatzé
vervoegen,'(cBSén* naa allfe ^arfchynlykhiè!(J, Vröemdeliegen snïöisnt löfe ondeugden &ët woest- en onbefchsafttb e i d , zeer waarfchynlyk, niet allee» in faaifie •teevefis-Cc 4
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wyze, maar ook'in hurrhe Gevoelens en Zéden, eertlger*
maate vérzwakt z y n , door verwyfdheid en wellustige
verfyning*
'-•
•
Mogen ,-w>y »- volgens den.zelfd?n regel wet,, befluiten ,
dat de gaapende Boer, die één vol genoegen Tchept in de
foaakeryen eo grappen eens Kwakzalvers op. jesttJioeceflkerrnjs, zeer veel verfcmTt vari den Zoon der~Sympatie,
im *«g|*botviert in.het gei^t yaivdeq, gehehne%.wellust,
der; majtf&« Lwanne^r de. geurige véfcierzè|en d^* Ttpüu
fcidjdftêjc leemgerrnaate owr- aaadlyk,,wi|aag psk#meu
d w r dfe^ocfle^Ivertooning ? , .
v
.• ~ '
En hoe nj^mij;lyk yalt öior
op te n>aa|ep, dat z y ,
die avergegeeven zyn aan Vermaaken van de èerstgemelde
foort» in het genot meest vapvbuanie zinnen afhangen, e n
gevolgiyk, in zekere maate, zelfzoekend zyn, niet alleen
hunns Ondeugden, maaj ook in hunec'Deygde»; *ok
wyl
d» w y laatst befchresven,. vatbaar »yjD yoor' dei
meer geaeflage genietingeai yan gevoelen aandoening, en»
groote; vxjMerijBgen g e m a a k t M ^ m m 4 m w ê m ver.
SandsVejinjb^fing.» - en 'Cv^ejke^andero; Qel^ken bun;
ook mógen aankleven) de. - t m ( a i d « p é M . M ^ ^ ^ e j i fiièt,
bezoedelen doof wreedheid; of^ zellz^Jce^d^r^gie^gbsid.
.
. De fchaaj&chheid -vaii d e » l ? M e l d é n * * % l K e ^ ^
WO grenzen de. genieting^ en y f e w u w i ^ i i ^ s t g é - .
melde» bepaalt, kan tev«ns t e * .omfiefaijng, fke£ker* van
vatbaar
Wfêzea voor dubbelhartigheid' en veinzery. ; Qp?f
legtheid zouiderhalven, mag ik; die uitdrukkma bezigen,^
eene Boeren^deugd weezee -rrr-. Maat»: wjanpeer ons,
Geluk! afhangt van de « 4 M i ^ c u ^ ^ l . . y a v j e i m b , zuU,
len <fen :do keurige onderipl«idin^^;V^ pp^e^jPdV d ^
omkleedzels van edele gevoelens, en d e w e d ^ s ^ i d i n *
gen van beleefdheid en- g p e d g i ^ g h ^ , - g e e n ^ - o p t ; deel
vitmaaken van 't geen i n zulk eene verkeeriog.pmgaat? .
, Veéte andere voorbeelden zou/jifc kunnen .bybre«géjH>
ter onderfchraaging myner befpi^eling, en-waayinde wc-,
derbeewg!?: »vJped van &.Vermaaken pp d$ 2eden^en va»;
dé ZedeA^p de Vermaaken, zich in eenen eym klaa$ë«j
das zo»- vertoonen,
'
....
i ï e t vegten, met den Knuppel was een, fpet, ia vroege*
ren tyde, algemeen op 't platte.lagd in Engel^ad^m
onze;
Boeren waren toen veel gefchikter en gereeder om ongev,
makken te ondergaan, en onverfchiilige.r ten, opzichte- van.
forert^danheden
ten d a g e ; dóchteffeas pnrustiger* twist*
ï^ker.en,P»ge^eUig?,r,
,
"
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; Désgelyks Was y tëfl eenigen
tffe$?->ta^MMttf<''0t*
Landvermaak," nog -meer 'dan ft*' voorgenieldtf 'hmm -ea
"bewonderd, en '*zelve ftrekte, öngeiwyield, om^'DaiSdjeogd fterkV vlugge»;moedige t r n « a k e n , en gevólglyfe
ete op te houden den'ftounrloedlg^n eri omemböaterj
«eest van o n s . ^ i ó ï s a a t Ctaraéteifp Baarnet diénde! tèfc
fens tot eene bnbeistótejverböffii^ op^j^rfbo^y^é'lfMk^
t e , en eene daar uit volgendeïneig«ig»ob de zv*afcke«f
Deden 'der. ïMaattfchapöyë: t e vérftgfiai * ö te verdrul&èn.
« * r . E D was dit hw « l e s x t f - t i ^ * ! ^ 4 i e E > - S u ^ hield»
de jalouiien en gefHitttenv'teeméigipen dee&t'inftand
blyvro ^ e n ! i f c h e j « z i | I ^ n ^
nabuurige Plaatzgn eS->Diitri<a0n: z*:dat.'hetJ'i[«ene'weem-'
de zaak altoos vwafc,:ïte z i e n v ^ i l . i d e ^gugdvvah twee
iimeengrenzende LaiaifGhappen, 'verbonden doof algemeene
"belangen, coiaefcbasïd door d e z ï f j ^ w e t o f ï n e t woeste
tjeifwoedheid ?aöe''bariden van biöederlykfc yeteefligkg
ftukfcen "fcheureenT e l
rzmuitöwm^
l^efclgrottdsphvatoiiy^ mét vèfftöötSig > van 4 e opeifcaare*
« i s W e n her/opfidsnrten v a m ^ u g r i vlytl)eïöOri^ rbötvierden aan hohne/békiompene vooroordeelen {van'médedin»
gSng., in deedeo halEisoMtendesp Mr^öosaarrigen; oorlóg.
E e n ö o r i o g ^ ^ t e ^ a * Ó9.*4u&i>iifeb^ dseteelflrgemeen treffebv/éisd-Mvbeduidensnadt, sltdos.léé^hd^
gehouden werdrd<k»i kleine vyandlykldte»Jen-^ö8va^
fchermutzeiingen, ter veminkin#«feJ»wSg een mitÜgètf
Landman, eii fems Weduwen ét^Wiéetm mafetlfteJa; r. H
n In de nabuuggje"Lmdfcbap-pjössran' Rüïlandm
Lïfcej-'
$mhit» lieteri'zkhtde Boejiewi2»ïVöil vöoriïaan-ö» hunne?
fterkte en. vlugheid » ' deeze iVMtodeninsen dit•••&&é
foort Vari aétóedingende vyandfcHap Aisfehen h t o b è i '
ftoodt,* welke/aicn vertoonde in^eehraldigè ifehefmutz%£
liagen, geduurende: het' leeven: vameanige geflaehtèh. • Dit*
gingiZo verre,odaïv.ipdimcwee>Rydtuigen^ aan PerïixK
nen in die onderifei&neiliandfGhaopen' toebehoorenden
elkander op demfclfóen weg tegenkwamen y de Voèrlie-"
den zich'.onnddèïlyk-'tDt het gevegt >gereed maakten, ea:
h y , die overwonnen werd, - zyn wagen tót het ipbbr haat.'
4e; 'den v*ye»;doortocht aari den 'overwinnaar vergunt
Bende. —^Bsh$bdooi? de allengskens gevorderde Be*<
i ^ a f d h e i d , %';deezè barbaarfehe 'gewoonte onlangs Cen*
maar i zeer onbuigs>;:hniteni gebruik ^«raikt^, en de In-'
woonders van beide de Landfchappen' hebben * fchoon"
^ daar dctór iéts yan, hunnen ddlèn'Weraioedvèrloorèh,
Cc5
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g^ettdm
om, a l c b ^ e r djte verwisfeling,.*e beklaagéh;
W 9 t ; r ó j ^ f e e n wet a»eje« eene meeidere;nwate van gast*
^e-.b(öScbaafdhetó.'ife^eegen.4 maat ookijafgetógd die
^ r o m i p e p e en onbeulche vporoordeeien, .welke de Men^
leen' ftaat vftn oneerrigbeid, of zelfs van vyand.
iWBtétdiw». tóevea* enkel o m ' d a t t ^ . j ^ b o o c e n «yn.aar*
oödeïfeheide ^d^&KV^^iiüeisbeilÉid&Bd riviertje, o f
tmi&nsudea jtódfebèidspBal. i
,
,fi^i»".feQe fterk de VoJkaaart en ( 3 i i r a & r aach bok
fWiijiPdere Vrtmaakert, deeze worden nog fterfeer
t ^ c d u i d door hunne ]T^neelvflrtoonin«n.
• >
Wanneer de (Mcntelkundeonsdeïgeilwrténiafen e n - d e
teWeelen van vroegeren: Wde • voor•} oogen:;houdt'tn
v^lang/verdweeaöi Geflachten doet ^vvoorfehyn tree^
«jen* --fw^i b ^ e i m - A » .niet* .• ii| de eerfte. utovinding van
het
TooBeetilpeJ,.;het.-• woesternrüeagzel van ver^ t i r a vpngerymdbeid, welke de bedldtónis oplevert van
groote ,aaar onbefobaafdei.iasJeJenS. Tosinrl. de lihuteere.
voortjb*engzels van XoGa»ee4workomenbeid «tezcUfe taagf
van z k l , denzelfden hpog^egendengeest^ vertoonen-, be*
«bl^riv«rfy^':>v^liiohfey en raeeiidktevenderL .
>
De* Ouden Zanfettiitt
God*
b^eAk^doorneogA: n ^ & n g f e verbaalen, cti vermammin^ r h t t a n e r v o o r o a a ï n t t e ' T a ^ l f j w k i m , ovériaadenme?
ciee*rfe*W.«n befcniMerd met wynmoer,
to* o w e d w p r e e k l y k e bewyzea van een ruw
mengzel v ^ tosfcandjgfiejd en bygéWof, welke altooi dö
e*jöeaO*volmi»«kte. t ^ e c h a i ,vatt rgefeelHgnn nayverr en
p a a i e n d verflaad ikfiBmerÉm—-4— He'steeliverlieht o m
fca^ai&h te weeaéh; maar t e w e i m g rvoor .befchaafdireid
e a boiiaanlMiarheid. © t söge» aart der ith^iidmg., (hoe
a^-jejtt^befetëöbaar dezelve ook mogt weeze*,) duidt
een k r » 0 van geeatfBarn. 'die de luh^ndbnrimdeten fceze-.
t«a hebben» en fchyj* êeM/voorfbelling tcbeheizen van
dien aanftaanden Tioem> toilelaar feaoböekken dn> dei éea«
voUdtge grootschbeid, d e fyne veubeeiaing, en de «defe
gevoefensf, van.M>RHOGzas«'';r-*^ " een Dichter, die Borate
zou hebben kunne» beftaan, dan. onter [eenriiVTolk,. gefchaa*
pen o » / tf* ondftwys ren bewontknhnt 'da» Mensc&lom»
t * jftrekfcen — - en, te attiddeh vanhdemegepraalert jwh»
«sene E e u w , wier vorderingen;, in dei\rbrheevene ett bé>t
fchaavende Weetejifchappen, de zwakke poogiagcn vaip
A ^ ^ n d e geflac^ten.befehtottaen.
, •_>:•
Hief m a t ia *WJ»«ddDg te neemen* >dst de « n w i H
di-

fefxmm
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Gttithfcht

tyitasn^^ieéto-toatiam

vstimmnde*
fmttimiï
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rfiger.J'abei dmyGriekfftyn Treutfrek* .welkte, deongR.
>«eïpei4 des " r ^ ^ a g X c b e n . b,wejjgée$f# Z M B W ^ B . - *
wr^aken ai? jmübmó^U,
m<Q^l n i $ e ^ j g o M i
Tooneelfpjeelereö,,. (weöce de yerkee^e vi^e^cMe^dT ,<3
Jjefêntori^V
ondmesM 'té ' i » ^ t o |
^ e e k e r # be^zén, vérftre^^ ^
dji tepdJgaeM'des
o o r d ^ l s , gn;de, fragr'van 'Cbm$& 'wejke "-^liristfer*
iyk, "uitfcb^exden «i ;4é*.-^kk/efyyStemmi&itt^
wim. dë j f o g M y j j £ f f l ^ ^
zeer ^
wondërd op hé^^fMn/i^ T o w e e l ^ d o c h welke, d e ^ - ^
g&J&kat m ï^rTOjVêr&^ep» tóe^Vè«idei''.Bw' 1^M^aw&r ^ e , d i e r ;wopjdè|jpJïë w e l f p r e è k e ^ h e i d ^ natuuriyfc,
e^igep.';a» d a t i ^ q l l j ,.zp zeef aang^okd^gd. dappr- den aaft
banner votere^éwög;,."zo naauiw.-v^rknc^'nwt Bet pla*
bunner" fcriopjuftffiri^ *
d e | r n ^ & verbonden wel.
aUe,de bebj^PrCa, .afêëmeeoe béd|yven,buris Jeey^s. :.
:

i

7

f

e n

f

Mrwffl^iO'fai
W^fflr !^«Kl^fflghe.yo|£fi^ a » bet
nauwst g % > i ^ » j $fpfc?n' aan fót |rfan vm.het ^$y^«s
?

M f » | . «

e

&

ff i^NPl^i^^%eno^n««J

^ken, m^fiurufe % f ë e l i e w e $ & de, yéyheid:
»JSeb( v
,enrinee|,gepew
^i^nMeiE
<wr«|raaiPd»g%iv«

«8,e«,;rTqdenr van.de

ter IoopYnfet;
n m i n t oogc. JimJP#Ic&eokii&.v
en Wam,,
Van, DJ
ï^yuweten^w'
,r * n p r i u J p e i d G ^ r u g t : ^ Q R &
diensthoonende taal, welke oe onkunde van de.B&dpeV
eeuwen kewneAfep^..zy^
blikbaar, feid* «ïkfeiterjen
of Geesdyke„^pc4^(W%en '.Vjffi 4ien jtyd^ aJU de o v e ^
laadene ver#QpomaJk»ng, onzes wwen, Jdieejs-1» de zOsover^
bearbeide g e v a a r - v a n QatMAt -Boupinfe • die; "nog
g e t w i g ^ r # a g ^ n van
fiWr^^ooze
buiten^
Ipporigbeidi •
',.
, De. verbeterd»., 4e, kragtige., rna^r ; ongeregelde.» groot*
hfld van bet ^ t i o ^ a a l Character, ,vén»ondev zicb onden
pns, in, de Tofimw&tm
diej&n, ^bpjp,. gaven.'aan 'dey
geen denkend, mensci
^ e heilige: opgeragni
;
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Sal' zich ooit verwonderen, dat het zelfde TVdperlcï t
T^-lfa*tfbooiitë:'éb
toejuiching gaf'aan de Zanggodin
Vari 5 H A K E ! S P E A R E , ook het edel v u u r en den hoogen
H i o e d t a n eenen E S S E X deed te-voorfchyn komen, en
eerbied'betckrade voor de fchitterendej wreedheid van dc
yfadvermastrdfe, rijaaV grillig heerschz^gtige, E L I Z A ^ T H ,
^'^.wëderhon my Van myne begmzëis toe te pasfën op
liet hedendaagsch Êhgelsch Tooneel-i dewyl de larheidi
:

fcïi^en-te^ernederend
zouden doen'^braen.'
In;dé Vooreaande'kohe overzienini Van' het ouden hedendaagsch Tooneel, heb i k , met voordagt, my geheel
èn al onthouden Van hét oog te vestigeifi öphei Romeinseh
Tooheel; déwyl ik my ;had voorgëftefö,j uit C I C E R O en
anderen, over te fchryvéu éen breedvoeriger en byzön*
derder vefflag Van'dë'lVibneeb/ertoónmg&',weffi^ ten yerr|aak?":dienden' van.dat'loshopfdig én verbasterd Volk,
ten tyde dat eene heilïoozë flaajwtiekté' <|at ten "yal neigend Gemeenebest beving.
IrPclë daad:; het was eene
\tfergelykende Befchóuwihg!van ;de Rvmetisfche Zeden.en..
RernmnYcheToonM^kóóniagai.
ih het géraeid^Tydrterk,
welke * y tot dë-^Qorgaihde 'bedenkingenlahlëidfcf M
'Eh ik twyfel' in geerteri i^dt^
orèet^zki^zéëv
gemaklyk, in dé .volgende befchryvtogen'f\trekked"OjHs
w^ar "'worden
* ' *'- "va'^dra^bedorvën
- ^ ' * ^ b e a o r v è n ' fmaaf^oor
I m y ^ o o r vverkw^tejjde
sricwfct^
groottchheid., welke -"toen
tyde
Til'l * " ten "...
«i èé'taóg
lii"i"fi«_ tjëroénide
f.LlL»..
Deugd dfer Rthndneiï.y^'ovei
f^i^^l^'^''^c}»
met de Krygshaftigheid, „welke altoos ter otóerftfcèï&igdjendé^van de- ItbmdinfiM Republiek Y ëtf' die ^élfs^het
hooggaande getyde^Van weelde en vèizw'akkehde óngebon^
depherd-V- onder d e wfllekeurigë'Rég^ng; der Keizeren,
fiiauwjyks in m^VN^ geheet' ar il % mi
fc^Tinedtf
fc voeren.
•
."
-w
,»;;::,_ï n het 6^8 Jaar der'Stad Jfwwv werd heVTftoneel. van
róMPEJüs geopend, door dién vblkwHilgènden eh na iróogheid ftaanden Patribifr,"^
vénooftdé^aiÉ deEïeflaebbérs
des Tooneels eeh^&r fchoonfté C^bó^'wéii ook gé^iehtom éen ryk en vermógéHd V^k^'oit^iklen.
Hei'Mi
gebouwd naar het modél van een.Tooneel, H welk hytt Mitylene gezien hadt; toeft hy van de» Mithriiatiy
fihen Kryg terug keerde; het .'was, vercierd met def
fchoonfté eieraaden vari Beitel-eh Schifdérkunst, én vari'
$ene zo verbaazende uitgeftrektheidjdat 'er 80,000 Aan-*
fchou!

:
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Sftfjf

fthouwers plaats kondea vinden. Eenig denkbeeld*van
de, verbaazende grootheid deezes Gebouws kan men vpr»
me» uit de tot deezen dag toe zigtbaare ovèrblyfzéls.
/
De vertooningen, daar gegeeven door P O M P E J U S , by
de opening deez.es S c h o u w b u r g , warén van verfcheidenerlei aart, en liepen zeer hoog in kosten. M a a r ,
fchoon zy veel aantreklyks hadden voor het,Volk, „ beide
„ het groot en
Gemeen," leeren "wy uit C I C E R O ,
dat ze ongefchikt waren om te behaagen aan een verfyn-,
den en kiefchen «fmaak. Van de Spelen zelve, en de
Tponeelfpeelers, geeft die Kunstregter. geen voordeeligè
Schildery: maar was het Romcinsch Xooneel, in deezë
byzonderheden, zeer Veel agterwaard* gegaan; men fchynt
zich yeel moeite gegeeven te hebben (even als heden ten
dage by ons in Engeland)^ om deeze gebreklykheden aan
te vullen door veel opzigt» baarende vertooningen en
faritomimifche fpelen.
, „ De verbaazende toeftel," fchryft CICERO , * welke
„ . d e Tooneetvertooningen vergezelde* nam al het fchoon
» der uitvoeringe, weg. Welk een vermaak kon het
„ fchenken aan'een-yerftandig Toekyker, als by duizend
„ Muilezels ten Töqneele zag in het Treurfpel Ctytenth
„ nestra; of geheele Regimenten Krygsvolk, in vreemde
„ wapenrusting gedpsebt, in dat vmi\ttTrojaanfche
Paarde
„ M e t één woord, wat Mensch van gezond verftand kolt
een vermaaksnd onthaal vinden in* het zien van een:
„ L e g e r , in flagordening ten Tobneele gevoerd?"
Andere, mindere, foorten van Tooneelvertooningên, ten
deezen tyde ter .paane gebragt, waren de Osciaenfche en
Qriekfche Klugtfpelen. De eerstgemeïde, dien naam draagende naar de Osei, een oud Volk van Campanie, van 't
welk de Romeinen dezelve gekreegen hadden , fchy-?
nen van denzelfden - aart geweest te zyn met onze alhebben in laai
de zedigheid kwetzende aartigheden.
W a t de Griek-*
feite Klugtfpelen betreft, ten deezen aanziene ftemmen de
Geleerden niet overeen. M A N U T I U S verönderftelt, dat
zy van evengemelde Osciaanfche alleen daarin verfchilr
den, dat ze in hét Gritksch Jefchre^even waren. Dan het
blykt niet,j dat men immer Griekfehe Spelen te Rome ten
tóoneele voerde: het waarfchynlykfte, ten aanziene van
deeze Tooneelftukkén, i s , dat ze beftonden in eene foort
van Pantomimen,
in navolging van die des Griekfchett
Schouwburgs;
< • '
Men
m
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rrMén hebbe zich hier té herinneren, dat» in d£ <'vrofrgere tyden van het Kome-imch Toorièel * hét dè gewoonte
was, naa het vertoonen van meer defögé'Toonèefilükklèft*
•AteUaaiifche Klugten te fpeelèn. B^ezé Ehiète»,- die'den
naam ontleenden van Atslla, eene Stad üfr Itaiiéi, VaWwaar
zy éérst in Rotni werden "ingevoeld» ï^phdjèn M ëéd
beter foort vatf geestig-'en aarrlghédeni dan de Oïthénfihe en GrUkfchc Klugten en de- Pantrtninieii; zy önt*
leenden de ondeiwetpn meest uit het gémy^ë léévefe.
Behalven de Toofieelvertooningeiöhadü men té' RMi
Spiege%evegieö var^^Zwaardfthetmêreh, -fge#ape«d iüét
Zwaard c a Schikt, > die op het Tooneéï l e n vertöaaki*
d e r Aanfchouweren ftréeden. Eeflan'g brTsgt m'éö dit flag
van Barbaarfche- tooneeïverlustiging-tot zulk ééfte hoogte*
dat duizenden van Slaaven, tot deeze Klngt-flattóifiË
opgebragt; zo»ty<& teflfens hetto^nèel verVÜKefi* éW iö
krygsorde tegen elkander gefchaard vogterfi veeTe Böri*
derden zag m e n dïkwyls, op. 't éfclde' va '<fie öhpïeWhlyke Töé«eelvertöon%, wénteiettfe ht fiuftMöéeL
Wanneer zodanig* Schouwburg- vèrëfonftge* t é * verntaak
des Volks ftrektea, *tóë' zal zich d a d ^ f t i r o ^ ^ h ' ë v e j !
de Wreedheden van eénên mw &é^if€A&@(ïiiifti
,
Men hadt te Xmt dêsgdyRfr' aedër£' VégtM én 'Sfryd»
vertooningen • o p ' h ö t ; Tóonéel, vW wüBciel we%tm > met
welverdiende ajmadting gewaagt? ' é r . r#ydfegé»dé* dat
joMSEjus zelve erkende, dat ty öiet bêantWöóWdeW aan
de moeite en kosten,- op welke d e e z £ ' * t ë » t é f t a a » kwa#
mén. •—- De overige Tooneelvefn^^eS-beftojidéU ip
gevegten.tusfchen Wildé Dieren, die*llé-voor- eh
middagen, vyf agter een volgende dagéft, Vertoond wérd e n ; ea aten moest bekennen, fchryft eVengeÉéiö^
denaar, dat ze gtbo&eh waren.
Dieren van den wfGedften aart, en* alTérzeldzaamst, wër*
d e n , uit alle oorden dé* W e r e l d , tot bet vertoonen
deezer Schöuwfpeien, tië R#me zamettgeb>4gt. D&weAs*
«rus tekent o p , dat niet minder dan 5 0 0 LeeUwéfi gé.
dood iveïden by deeze* Jagrféden, inet w e ö *
POMVÈJVS
het Volk verntóafeeV , Met dit aUes',"' fchryft de'oordeelkundige en mensehlievende crcERo, „ Welk éeh vér»
j , maak kan 'er mét móOgrykhetd voöt eét wélgepljfa^t
«, en befchaafd hart gébooxen worden uit het aanfchou„ wen van een edel Dier, door 't hart geftooten van eenèii
medogenlooaen Jaager? of een van onze eigene foort,
„ wreedlyk verfcheurd door een Dier van veel groote*
„ fterfc
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„ I t e r k t e ? " - — ,, De taatfte mtoeaaagv** v o ^ f i y 'er
nevens, „ beftondt geheel in het te voorfchyn brengen
„ va»'Otyphahten, d i e , fchoon 2y liet g m e « ë - V * l k ,
„ vol verwondering; deeden f & a r c n , z e f v e geen groot
„ genoegen fchecnen te verfchaffen. In tegendeel*, de
fchtiklyke flachtfeg deeaer arme Dieren vérodt&|kte
„ een algeme«p medelyden; dewy* het een hêèrfthend
„ denkbeeld'is,/dat deeze Beestër eenigeritó^vdèfelea
„ in onze redelyké vermogens.*''—»— D I O N C A S S Ü S , dks
hierin eenftemmig fpreekt met C I C E R O , tekertf'-'er^neyen*
o p , hoe zeer de Toekykers* by dïéj ttlegèflheden; aangedaan waren over het deèrlyk/ ftefenreeuw deézeii aih
•t vermaak opgeofferde Dieren.• •;- - Zodanig is de Sehildery, Welkeïde Romeinen zelve ophangen van hunne Toofieel-vera^f#hèden, Ï - — " V e r 'üiaaklykheden * aangemerkt afrgegtóven-^n^keste van
^énen enkelen Mensch, 't Welk-ons een allériëev«i3igst
"denkbeeld geeft van den Rykdom en d e Wèekle. d « r
roote Stad, maar d i e als Volks - fchouwbutg - vermaae n , ten Ipreekenden biyke ftrekkeh van een mengzel vaA
Grootheid en Barbaarscbhekl» *t welk èenigennaare elk
Tydperk dèr Jtoffie/fl/è/fe Gèfehiedsnis kenmerkt; en welke
daarom m ö ^ ' a M ^
voor hoofdtrekken ip
het CharaSeV van dat wydherèemdè Volk.
Ik zal, by dit alles, flegts nog ééne aanmerking voeen; dat, naamlyk, de onbtttgzatme Woestheid der onbegaafde Romeinen, *in de tuwe- kindschheid der Reftibliek, en de iBarbaarfche buttéüfpoorigncden,'tot welke
zy hunne bloedige Spelen opvoerden, toén Weelde en
Befchaafdheid haare heerfchappy over het Keizerryk gevestigd hadden* ons toonen, hóe zeer tetorover^elMde
üiterften dikwyls in derzelver Uitwerkzelen zamehftemV
men; even gelyk de maan de fófcerpe hoorens niet alleen
vertoont by het eerfte wasfen, maar. ook °p
laatSst,
h y het atneêmen. En» (öm; deeze gelykems voort te
zetten,) gelyk die Planeet altoos met den WeMaadigften
hiister fchynt als dezelve op • het midden van baarén
loopbaan is, zo zyn de Maatfchgppyen, in dén tusfehenftand
van onkundige woestheid en overmatige befchaafdheid^
bcvorderiykst voor Deugd en Maatfchtppyelyk Geftdcv
w
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VAN »EN.SCHOUWBURG

ÏESCHRYVING VAN PEN NIEUWEN, KONINGI/YK.EN ] \
SCHOUWBURG, IN DRURY-£AïïEi'
;

ï > y het even medegedeeld. Stukje «al" niet kwalyk
„ JC5 pasfea eene Beiehryving van den ffleuwep, Jfy„ niajlyken Schouwburg te Londen, die, nog niet gehec-l
voltooid is l;, dochlgenoegzaam pm ons een d^kbeeW
te geeven van dit, prachtig Gevaarte."
i
, $choón de Niéuwe Schouwburg in Drury-Lane hi
jzo verre volbouwd i s , dat 'er geregeld in konne gefpeeld worden, is dezelve nog niet geheel af (*). Het
Npordeifront, na Rusfelfireet, is geheel voltooid, uitgekomen* aan de twee einden, die tot het Oost- en Westfront bebooren. H e t Zuiderfront is op dezelfde wyze
voltrokken ; het Oost- en Westfront moeten nog
haald worden. Dééze twee fronten zujjen.een Koffyhuis»
een Boekery, Winkels van verfcheideneilei aart, en vetr
blyfplaatzen voor de A d e u r s , Actrices, en andere Perfoonen tot den Schouwburg noodig, bevatten.
• v
, *Het geheele Gebouw ftaat op zichzelverr, en eene
Colonadevan Iotiijche Orde, welke het voetpad bedekt,
loopt'"er rondsom. Deeze zal, voltooid zya<Je, benedeg
befchutting aanbieden, eri, ten zelfden t y d e , een Terras
vormen voor de venfters van den Schouwburg boven-,
welke, tot zekerheid-met een yzeren hekwerk vitrcierdS
en verlicht door een aantal lampen, gelyk men voorheeft, zeer veel zal toebrengen tot de fraaiheid des
Gebouws.
,-.„-, . .
Dit Gebouw beflaat een plek gronds, meer dan 350
voeten lang, en 155 breed; de hoogte is, tot.den onderkant van het dak gerekend, 118 voeten.
De Gebouwen, die den Schouwburg omringen, zyn opgehaald van Portlandfchen fteeji, en zullen omgeeven
worden met eene Balluftrade. De Schouwburg zelve, die
'er boven uitfteekt, is van fteen, en desgélyks met eene
Balluftrade vóórzien.
Uit het dak ryst een Tooren, die een grooten Ventilator maskert, en een wenteltrap die tot het dak loopt. Op den trap deezes Venti?
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;

(*) Men fpeelae in deezen Schouwburg, voor de eerfte kear»
den ia Maart 1794..

Utots ftaat thans . een Beel4 van APöXtió f :;foêéf öaö
tien voeten hoog; dit zal, het werk voltooid zynde, ui
het Westfront overgebragt, en deeze plaats' bekleed,
worden door een Beeld van den grooten sHAKESJÈittLE;
De fchikkingen voor het Tooneel zyn op'èenveel'gröóter fchaal dan die van .eenig ander Theater
Europa.'
De opening, van het Tooneel is 43 voeten wyd; en 38
Voeten hoog; agter welke de Schilder en de Werkhiigi
kundige eene groote ruimte nebben* 83 voeten wyd; 9 3
l a n g , en 110 voeten hoog; om daarin hunne ouderfeheif
dene bekwaamheden aan den dag "-té leggen. '".'•'
- ~*
In het dak van het Theater is^behalven; dë beïgfhttis
zen, eene groote ruimte voor dé'Schermfchllcjte*;ipen>
vindt 'er ook vier groote Waterbakken ; van, ' W e ^ i e t
water lodpt na, elk gedeelte van het Gebout^f tfen' einde)
«ogenbliklyk den brand te kunnen blusfenV in elk gedeelte waar zulk een ongeluk ontftaan kan; Tevens heeft
men de grootfte voorzorgen gedraagen om zulk een ongeluk te voorkomen 1 door alle zekerheid te verfehafferu
welke voor geld kari bekomen; en door vernuft'üitgedagt,
worden. Behalven andere voorzorgen* heeft men eert
yzeren Scherm, of Gordyn, bedagt^ V w e l k ; by zodanig?
eene gelegenheid * alle gemeerifchap; tusfchen dë Vertoon^
plaats en de plaats der 'Toekyketeh te ëenemaal zou
voorkomen; en 't is daaf dat alleen toevallen van bfandbeginnen. •'
••• • •• .
"-y ;''
D e plaats* Voor' de Toekykers gefchikt; maakt byköni
een halfrond uit- Dezelve : bevat een Bakj tw^-ryeri
Loges daar boven,, en twee Gaanderyen ; dié alle «eri
volkomen gezigt op het Tooneel hebben. Aan-elke'zydë
Van de Gaanderyen zyn nog twee ryen van Loges,;
btfogswyze ryzende, en derwyZe irigerigt, dat de ^oTdenög^
öf het gewelf, een volkomen rond maakt. Het Pröfceriiura*
of dat gedeelte Van liet Tooneel 't Welk tusfchen het
Ctardyn en het Orchest begreepen is, bevat öperie Loges.
De Loges zyn in 't voortte gedeelte voorzien vari.ftoelen^
# 1 agterin van zitbanken. I-Jet bekleedsel der Loges i$
blaauw Fluweel*
, . . '\
. De Corridors rondsom de Logés zyn füirriv éti beliberj
gemeenfchap met elkander door middel van Wemeteap^éii
in de hoeken van den Schouwburg; ..-Aan hét Westeindé
yan het Tooneel is een zeer ruim Vertrek, j t w # f c ;c*a
kalven cirkel maakt;, tóeêaig bebbetfflë tot de Qe4rido#i
door "eert bóögv Iri Y zewe zyn vüürpla*tze# etf kfófetfi
-

KÊSCHft. VAN WP» »CHOÜW»ÜÏIGi ÏN DRUKVAAN*;
« a a r uit feet gszeifehap met ververfchingeü ktÉ gediend'
^ofdep,
de Noord* en Zuidzyde van het Theater
ook fraaije vierkante Vertrekken; een deKtólven is
beftejad. voofcisyne Majefteit, en het ander voor dea Prins
van Wahu
Deeze Vertrekken zyn opgecierd in d e n moderftaiiiin#ak., met fraaije Paneelipiegels; en gefchikt o »
nog meer qjeiaads te ontvangen, zo ras de Kunftenaars*
met deïzeh/er vervaa«Jiging belast, in gereedheid zyn.
D e SchoHwhwg'Cieraaaen zyn in eenen geheel nieuwe» jonaak» gefchiki om eene prachtige uitwerking te
wege te brengen, en hebben teffens eene eenvoudigheid ,
Wi&Swr hel oog voldoet, zonder hinderlyk te weezen aan
de icieiaadfin-» welke ten tooneele verfchynen.
Tot dit:
oogmerk is de zoldering met perken van een en dezelfde
ü e u r befebiWerdv e n die zelfde fchilderwyze beeft men
gehouden i n d e cieraaden der Gakryen. D e Loges z y n
aan den voorkant, en van .binnen, helder blaauw van
grondkleur, r y k l y k voorzien van laagverhevfin beeld- en
foofwerk.
De verfcheidene ryen worden gefchraagd
door verzilverde kolommen, in 't antique gewerkt, waar
«au gefleepeo glazen Lustera gehegt zyn met verzilverde houvasten. De middelüe paneelen aan den voorkant dér Loges z y n befchilderd met ftukken uit de Oudheid ontleend. Behalven de. verzilverde kolommen, die
de Loges; onderfchraagen, zyn 'ér vier hoofdpylaarten ,
vierkant van gedaante en d u n , welke d e zoldering onder-,
ftutteo, met Spiegels behangen. Het Klankbord, of het
Verbemelzel Van het Profcemum, is mefe perken gef<rhil#
d e r d i ia het front pryken dè Koninglyke Wapens, met
Trophéen e s andere Byeieraaden.
J
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C E Z E L S C H A f S L I E B E S .

Eene Chara&erfchets.
(Uit hei Btjgelsch.)

M

*»igmaat neemen wy eene Gemeenzaamheid «aar tosfchen Perfoonen by welken wy geen baad w
Ver.
Wweoi* pf Eenigbeid kunnen ontdekken, Meufehen v i s ver.
f<*jlle#de hebbelylshedéf, talenten en geaart.ljed.eu, komen door
r^h»r toeval ie itmen.<, worden^ beftendige J^dJKzalö»» *n
tre^dea in^eene fooft yaa VrtodfcS^rerbintenfr, wtlke- dffi.
gm dei Wereld zo jopbeftendig agt als
wind, ep zo los

A n o p [te WHiwen als een hoop sands. NogthM» bhnjen z *
jaaren lang aaneen verbonden; en A is Ékwyir dé Deed aj>
leen, die htm vaa elkander fcfaddt. Het loopt veteer «an «fgen bet algemeen begrip van Vitendfthap fevorwd, dat dezelve nimmer zou kminen beftaan tusfchen PerfoeBen vel fymr
recht tegen elkander overgeftelde hoedcnigtadefri docfc de uif>
zoüd«ingeH op deezen Regel zyn niet weinige, eo mobolO)©us, xutkapeles en TETRicus verfebaflen eeae zeer opmer>
keniwaardige.
Daar zy zelvèn niet weeten hoe, of wanöeet, i y z a t t e *
kwamen, zon het onvoegelyk zyn* voor anderen <tói te ontó»
zoeken. Toeval bragt hua waarfchynlyk eene bygen^en 'et
was, die mag men veronderfteHeni«s gemeens: tusftlie* hnn,
*t welk bun bewoog vtoréedagttyk weder by «lkaader a^lpmeo.
Elkander getrouw, zyn zy nu zéker fteeds by dea anderen,
fchoon geene.drie Perfoonen meer oogefchikt febynen out
zamen t e ftemmen.
MóROLOGüi is een vaar die P e u t e n , d i e , zander eenige
maate van ongemeen, o f zelfs van gemeen, verftand te betoenen , fteeds fpreekt over allerhande voorwerpen , en het
waagt een gevoelen ftaande. te Bonden mét dezelfde heftigheid, 't z y hy iets of niets, van dë zaak zelve verftas*.
Eutrabrlm , met meer vermrfts. begaafd , doeh; mee biet
meer verftand* befcbonken, is eenigzins . grappig. Hy heeft
alle Boekea vel - fnaakeryeo geteeaen , en kan oude koddig*
heden op nieuwe voorvallen toepesfen. Hy is zeet gelukkig
ia kwinkJUgea.» ea i* 'erattoó* op uit om iets vah «Hen aart
te zeggen: goed kunnen zy niet geaaamd watden'; doeh het
is 'er zo mede gelegen, dat, hoe flegter z y . z y n , koe ay te
sneer doeh lachen; en dit is bet boöfttdoel van suthapblbs*
—
TeTRictta bezit eent groote maate vin Vnttand en oordeel , deelt w i l beidé niet ten vóllen laaten werken; by, is z o
yoorbaarig, dat het in 't kmderagtige valt, en 20 g*ommig,
dat hy als tea ipreekwootd ftrekt. Hy klaagt fteeds, dat morologus /preekt als hy behoort te zwygen ;
MORotoeü»
zegt, dat kf>,- zonder oorzaak , twiten s y o humeur i s ; en
«mt-APELES bedient zioh van zyn vernaft, tea kosten van bei.
d e s , op. znöc eene wyze, dat zy zich tegen bent, als tegen
een getneecsn Vyand, vereenigen. MoAotoooa pont tem uk
het veld s • - tetkicüs brengt hem in eèn kwaad kameor. Dut
iremmea z y overeen ja het zamemoengea hunner ftrjuige
hoedanigheden.
'
.Bézwaariyk vak het to zégge», w i e , van de Dato, de aan*
fenaaaufta Gezeifthapsaan is*\**—% M o r o l o ó u s moet ai
de. praat aHesa hebben, e n wettige gezelfchappea hebben aha
bl *n& eeae Moaopolle.
B d ^ a p e l e s is a» diepeiaaig
dg» dat n e e hem dikwyls aiet veföaan kaa, e n , «óe>
hy heeft beginnen te lachen, bemerkt niemand dat hy
üda
u»
f

r

tsqttogfteske hadt iets geestigs te zeggen.
TEIRKNE^
it even ftilzwygetit en zuurzienend in alle zamenkonrften,
•Hernia -alleen }n' tfe- Tria da't zyne byzondere begaafdheden
te yft^richyn geroepen' worden, ' MOROLOCUS i s , door al*
tyd bezig te Zyn met fpreeken , * onoplettend ,• -en TETÜCÜÏ
fpeelt beffl menig een daadlyken trek, door zyn:Snuifdooi weg
i e neemen, of zyn Rotting te verfchuilen. EuTRAEEtEs doet
TETRjcus iets-zeggen j de ander geeft zyne afkeuring te kea*
« e n ; en EUTRAPELES , vat het op eenig byzonder woord, *t
weft' gelegenheid geeft tot e'en kwinfcflag. MQROLOQUS toont
3ieh gefloord als by gefluit wordt te midden van eene lange
redenvoering, door 't geen hy eene laffe bóertery noemt; tern
,wyl de» Vernufteling hem; te gemöet voert, dat een • Verveer
lend .gebrek de beste kans geeft om re boenen. In deezer
voege* plaagt dk Driemanfchap elkander , en hier uit ontftaat
ha geluk, 't geen zy in elkanders gezelfchap genieten. Nie-,
mand dan TETRICCS zou bet oor leenen aan de Vetweelenda
gefprekkeri van MÖ'ROLOGUS;"niemand dan hy het vernuft vaq
xcmAFELEs doen turken, 4 door zich des geraakt te ba,
tponen.
' '•" '
"
In den Zomer doet dit Drietal dikwyls een. reisje-, en elk
fpeelt op 't zelve zyn rol. . MOROLOGOS praat metide Voer/,
lieden en Staljongens ; EUTRAPELES fteitizyne talenten:, te werk
by de Knegts, en Meiden in de Herberg; en TETRICÜS heeft,
fcehalven het voorregc om de rekeningen te betaalen, •'• het geluls
(gm M alias, gebrek te vinden.
:~ '
•,'•.:/ <;.i
< Hunöe Middagmaalen ' zyn Proeftyden van elks bedrèeven-,
fceid ia |yn- vak. ' Moaotoeus. belee de Knegts,<Bm, geroepen
zynde, te komen» doordien hy zè aan de praat houdt; ÉUTRAPELÏS maakt kwinküagèn over de apgedischte fcuó telen,
en is naait; gelukkigen dan wanneer, 'ei' een Kalfskop,lof een
yTong,v.bp:.taiel. komt, Tafelgetegtefi', die, v a H oiduaiehelykè
ïydeö;.a^,, uzo veel flofs ga*en aan ;]aag* . boenende geesten ;
TETRICUS. fgeamt en fnydt" vQür.,i klaagt len eet* hy dóM zyn
xnond. ZQvdikwyls open als jyne Tafelbraeders, doch tiet een
geheel:ander!oogmerk. -rw—< Als d* Wyn ap tafet "komt, vet
fithift dezeivie a a n MOROLOOUS-gelegenheid om de Natuutlvia
ïflttorte'-van-i-dw Wynfiofc t* verhapdelea, e n - « « a ^ e Eigenschappen ; «att dea Wyn uit'te weiden;.itiTRapaLES.beeft een,
aantal van.) welgepaste -Jé».
tea».;
ra»Kft*is.w£liVolfl^b»e8
4t seiegeBheid;ö!a dew Wyn.te wrtak*in,tajg. texflaf» ta;auur.,
jfe zwaar, of misfchien dat het dezelfde Wyn niet! is teelkea.
ay.;.vöorJ]een, dronken. — r - ' AHen «gier. komep 2y hieri n Overeen, dat zy 'er ryklyk van. binneaflaan: de praatagtige,
Man wordt fpraaklüoss de, geestige, pnhefèhoft
ea;«*ETM?V« is W* > m zj& (fthifc als hy geen mensch èeeft om la
3y«ft vreugde He deeiea, %ant ^yttè Makker* %v% ia ttaap it,
v«iien*
,
••• - - . ,.•„.,
t
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Jojt

r 4&6to%éle drie gezwoorene ?3e*fc!i ito Wk&êéai
Vy elke zamenkomst overhoop leggen,.-Mptaan zy elkander zo
wel, dat zy het -fchikken om op den besten vólt te Tch^iden,
en bepaalen weder by elkander te komen j een tjÉflip, H
welk zy met reikhalzend ongeduld afwagtsn. Tenjdftn einde
neemt elk de gelegenheid waar om> «en» anders'zwik re*vïè»
ren.
MOROLOCÜS pryst EÜTRAMLEIM wegels
ifcherpheid
zyns vernuftsi en deeze verzekert RJOROLOSUS , dat* niette*
genftaande zyne agterhoudenheii, en zyne behoedzaaróhekl oa
aiet te veel te fpreeken, 'er eene diepte en bondigheid fteeke
in zyne aanmerkingen, die de toejuiching eener Raadsheaiïyfc*
Vergadering zou verdienen, en wegdraagen. Beiden Héllen
Ï&TR1CUS te vrede , door te verktaaren, dat zyne geaartbeld"
enkel een gevolg fs van zyne wysheid, en dar^n **»*
geboore» goede luim-niet min belaagt, fchoon dezelve TH'gajtf
glimlachen is uitgedoscht.
••"
Behalven dit alles zyn 'er eenige weiaige Onderwerpen la*
welke zy alle xamenftemmen; en-het opwerpen van een döt*
cehren is een zeker middel om alle^onmtn te dempen. Deez*
Onderwerpen zyn het veragten van het Huweiyk , etlP het
wraaken van vroeg opftaan. Zy zyn allen reeds vry bedaagd
de Vryers, enfceginnentdoorgaams hun avondbezoek
died
tyd als anUereq-jiS inKetrfien-flaae figgen.
- .»-••'• >
Zodanig is de Vereeniglng, wette tusfchen deeze drie zekfzaame Chara&érs plaats grypt; ea 't geen: bón mogelyk eerst
toevallig deedc zamènkomen is nu beftendig, en eene noodwendigheid, geworden. De Praater zou niets te zeggen hebben, iadien de Geestige niet na hem, luisterde; en de Droomoor zou
irrihtap vallen ,^fndien het gelprek van den eenen Bern niet
wakker hielde,; en de boerteryen van den anderen zyne gevoen
ligheid niet opwekte.
In de keten van oorzaaKen en gewrogten zyn deeze Lieden, op welk eené wyze ook, nuttig
Vpor elkander. Afgezonderd van de rest der wereld, hebben
Zy elkander by initinlt gevonden , en maaken, te gader eene
wereld uit.
r'D&ea mag 't 4s"#aar, in tWyfef trekkenj óf hunne Verèe»
Wigittg redelyk is?' watat hóe kan-dik-'een redelyk geheel wee*
atftf, 't geen tiit ohreéelykè 'déelëh' beftaat ? JEHtn zy genieten
desniettegenftaande eene maat van Geluk, gelyk. aan dat der
Dierlyke Schepping, 't welk juist zo .veel is als hunne vatbaar,
heid toelaat. Een ander vermengt zich niet in hunne blydfchap.
%y zyn voor elkander 't geen niemand anders kan weezen.
Indien wy de natuur nagaan van die Verbintenis, aan welke
%otnmigen deü .flaaja yen; Vriendfchap geeven, zullen wy waïr*
fchynlyk oordeejen,, dat.de voorheen gegeevene befchryving nHSt
Qyeijd^even is. De roeeiten toonen» in het zoeken van Vrienden, dat zy alleen Gezelfchapslieden ontbreftken; Lieden, gefchikt
%ut, d,i$ nurej^ \c flytea * welke andera moesten doorgebragt
-
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worden j » «ter g r o o t * » j t o verdrietlykheden, iheftr*rdrier on>,
bronnen van .OBdedMUL 3n zichzelven te zoeken waar ,3*
piet te vindia zyn. ppe kan men wteggnr reden geevei
van dèjwonder vreemde zamenmengzeb ia de gezelfcjmppea,
vaar' dF^kwaaden en dc goeden, de gierigen en de milddaadK
j e a , de |8»knndigea en fcbranderen, vergaderen, om iets, voor
het geheel aangenaam, te vege te brengen; of, met andere
woorden, zamenkomen om dien tyd te verdry ven» tot welk ieder
op ztckzelven niet ia Öaat is.
VerbinEenisfen van de ongerymdfle foort mag men zeer na«unrtyk wagten als de menfchen zamenkomen. met geen and«r A«gmerk dan o » konqe eigene Overdenkingen te ontvlieden» lea hunne meer omniddelyke Pligten uit het oog te ver?
liegen,
Wy mogen» door toe te geeven in deeaen, ons
fchiklwn^Caar de pHgtpleegende gedaante,en het uitwendig
voorkomen der verkeering onder, de atdnfcbea,- maar wy
kunnen, met geene vtjegelykheid altoos:, gttiegd werden ons
eigen- geluk fe bevorderen, of Qvertenkomifig met ous.icha*
rafter; te handête?. E» het ^énig gevolg>. van in deezer voege
«te naren van b^dawde overdenking t e . vermyden, is , dat
w y welhaast zulkn ophouden yerftandlg te denken, en pligt»
jnaatig t i handelen f want nimmer zag .mön een voorbeeld van
eenig mensch , die , de vermengde geaelibhappen by woonde
van de laagen, de onkundigen en anbeTcheafden, eb ten
zelfden tyde zich gedroeg, ia de handelingen des menschlykeq
leevens, met flandvastigheid van geest, bedaarde rechtfchapenbeid, en «en ongezwenkt oordeel.

Aan de ScJtryVers

de Aigemeene. Faderfandfiat; &|ttroefeningeu.

va»,

_ JBURGERl!
it TTergun my, u. deeze volgende waara Gebeurews mede to
„ y déelen, met vriendlyk verzoek, dat dezelve een plaatsj».
„ in het 'Mengelwerk van uw geacht Maandfchrift moge vlór
„den/

Deny Auglnuif^.

N

HBWtLYli DIT ZUSTERLIEfOS.
Toen ik my voor eenige jaaren aan de Hoogefohool vat
G . . . . y . . . bevond, om 'er myne Letteroefeningen voort t»
zetten, leerde ik aldaar eenen Student kennen, Wiens nitraan*
tand charafter de atedacht van alle Braiven naar ziek trok.
Terwyl hy met my aldaar zyne Studiën Voortzette» bidt zy»

H0WILYK Vtt

ZÜSTEBMIïMtt

3f/|

Vader, mee* door zyne onachtzaamheid d « mi dooe'tedere?
redenen, bet ongeluk, dat by een baa^BUfat moeitna*fc(o;W
begtf ziek i t «Me (tilte uit de S » d , #» Mét gemeleiö flmdwt^
benevens deszelfs eenige Zuster, «ch»eV> Dèeze-twee-wieitieir
vervoigends door bunnen Oom, die o e * a*eWwoo?Kle ,ih hufsj
gSUomen;don, zulks gefchiedde niet z e eeer üi« lWde.dan'wel
omdat hy niet wist waar hy zo ftbièiyk z y » Neef «in Nicht
zoude bergen: men kau dus ligtlyk berekenen, d « zjlk een
verffff tas zyn huis niet zeer aangenaam was. Terwyl -deeze
beide in deeze wooning traanen-brood aten, wilde het ongeluk,
dat de Zuster van gemelden Student door eene allerkwaadaartiefbj Kinderziekte wierdt aangetast. Dp. oppaj0u£, dje 4a*
Meisje genoot', was geévenredigd' i a * W qntyatt ^M Uefdo,
Van haaren Oom; dftt i s , zeer flèÈhu *'|iet was niet doenlyic
voor haaren Broeder, fchoon b y .(je*;, eene
Q^tyjjWgÈfa
held toedroeg, om dag ea nacht, w^i hy alle opglnbintSaejl
haaren dood te gempete zag, voor'haare wdjbqnde l i zitten»
en haar de noodige djenften en oppftsfing te bewyzen,.; dit Mét
ten noch ayne omilandigheden, $jy moest in alle haast een.
einde aan zyne Studiën maaken.) noch zyne lichaamskrachten, toe. Eene haarer VrjenJïnnen, (eft deezen naam
mogt zjr te recht draagen,) bewees, toen zy alles yernomen
bade, haar allen byftand en hulp, en verliet vervolgends airamer, dan hoogst noodzaatóyk, hef ziekbed. — E i n d e l y k
veranderde de hevigheid der ziekte» 'er deedt zich eene nieu*
we hoop ter'berrteHtog o p , het gev?ar wierdt van tyd tot tyd
minder, en 'er volgde eene langzaams, doch tevens^volkome*
ne, gerteezrag» Gemelde Studenj, dj* *ïnèr Zuster eene hajnv
lyke BroederfcfaV toedroeg, w##n> net gehouden gedrag vaa
zynen Vader niets bezittende, om de kutp, aait zyne Zuster
betoond, door eenig gefehenk te bejoonen, noodt, ten tekm
Zyner dankbaarheid, aan de Vriendin zyner Zuster niet alleen
zyne hand, maar ook met dezelve zyn geheel hart, aan: dezelve wierden even gul aangenomen al? zy wierden aangeboden. Kort daaraan wierdt die Student Proponent, en op
eene zeer fchoone en voordeelige plaats in eene onzer* ,P*ovihojen, als Predikant * beroepen. Hierojj wierdt het Huweiyk;,
Voltrokken; en thands nog leeven deeze drie waardige menfpoetu i" t zuiverst genoegen en de gulftjs genegenheid, me6
eikanderen. Met de warmfle vreugde heb ik dit huïslyk gehik
befchonwd, en meer dan eens gewenscht, «rat, zo myn lot*
(het geen myne omftandigheden en hooge jaaren echter zeer
onwaarfchynlyk maaken,) my eens tot een Huweiyk mogf roep e n , dan zo vergenoegd, zo zalig, zo wel te vreden,;e
,

1

h e

leeven als dit paar, *ls> deeze myne kennisfgn.
- Ik heb
djeeze Gebeujenis der vergetelheid» wijlen ontrukken, opdat
zelfs/onze Nakomelingen hieruit mogen leeren, dat de Dengdl
aiet onbeloond blyfij maar zelfs dsn c o g , wanneer iry, die
deugd-

Ijty
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tlaugdzaaa JeerUe, reeds niet meer is, van alle Braaven bewdrir
d«rd,gepretzen, wordt» Hierdoor ook wepfche ik, dat de Zid*
ftiieukyan femelden Student,mynen Vriend,toen$hy my eeniga
Verfen yan den onöerflyken CROSBCK , in myne Vriendenrol,
tot een eeuwig aandenken, fchonk, haare voikomene vet vulling:; krygei,*y is: VIRTUS POST FATA SUPERSTES» dat isi 04
Deugd kift xelfs nog. na den dood.
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X^lr'^wg altyd Bereid en gereed waren om van allé üétèi-TV bedryven , Van alle onze daden eri handelingen, rekenfchap te fnonen géven, hoe gerust zouden wy dan Van bet
tóönëel dezes levens kunnen af flappen, en tot èen ander leven'overgaan! doch hoe. veele vari onze handelingen zouden wy*
wel Wenfchen dat nimmer aan hét licht kwamen v maar veel
liever verborgen bleven agter het gordyn vin eeuwige vergetélnis.
Hoe veele daden bedryven wy niét, óver welke.
v#y óns zouden fchamen, wanneer zy ter kennisfe kwamen vaii
onzen evenfflensdh. £n wat zal 'er van wezen? Alle onze da",
dén zullen nochtans ééns het licht zién. Maar over boe yeele
zMèn tvy ons dan niet fchanien!
Hoe vaak misleid dé waan den verblindenflérvelingniet, datt
Vooral wannéér hy zich laat wegliepen door de verderflyke
Wellusten,'en door ongebonden vermakelykheden j dan nochtans
worden zy maar al te dik wil/ door het grootfte gros dér menfchen vuurig nagejaagd, fchoon men ook dagelyks de Jammer*
ïykfte uitwerkzels en fraartlykfte gevolgen eener bedorven
Wellust voor oogen heeft. Wie fpiegelt zich aan andéren, al
zyn de voorbeelden nog zo treffende, nog zo treurig eri aandoenlyk ! Hoe jammerlyk bedriegt men zich , wanende zytf
grootst geluk te vinden in de opvolging zyner bedorven lusten; want het einde van dezelve is niet anders dan moeite,
dan jammer en verdriet!
De mensch verfchynt eenmaal in het leven en op de wereld; de weg, langs welken hy daarin verfchynt, is enkel, is
een
maar langs duizend Wegeö zou by daar wéér kunnen uitflappen. Wie moét niet verbaasd ftaan, iri overweging
nemende hoe veele middelen 'er zyn om het leven af te fnyden; wie moet niet verbaasd ftaan, dat de menfchen nog 3 0
lang leven, en niet veel eerder fterven. —
Men Zegt, dés
menfchen levensdagen zyn kort, en vol onrast eö verdriet. —*•
Dan , wie zou niet veeleer zeggen , dat wy waarlyk zéér
lang leven , wanneer men overweegt, hoé ~~ veele dé gevaren zyn, welke ons geftadig. dreigen, en de veelvuldige"
kwaden, die ons geftadig over 't hoofd hangen.

MENG

E L WE R K,

TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN-,
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

STELLINGEN VAN EEN LEERGIERIGEN, OPGEGEEVEN
TER BEPROEVING TOT NADERE ONDERRIGflNG.
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emand, by het licht van 't Euangelie leevenctè, en van
hetzelve daadelyk gebruik maakende, kan in dó Godfyke Waarheden dieper leeren inzien, en op dezelyenbéfchoüwelyk verhevener denken, dan een Heiden, —— dé Redëneeringen in den Bybel mogen tog niet geagt worden op
het verftand van een nadenkend mensch minder, invloed
te hebben, dan de befpiegelingen en lesfen der Heidenfche
Philofophen; nu zyn 'er Historifche Voorbeelden gelioeg,
van Heidenen, die op het hooren.van.Wysgeerige Voorftellen zeer opgeklaarde denkbeelden hebben verkregen: en
zou dan de Leere, dié uit God i s , van minder kragt zyn?
ik denk, vólgens Hebr. IV: 12,, neen, — — H e t fleunt
ook op de ervarenheid onder de Christenen , m lieden
van kunde, die, fchoon in den grond niet geheiligd, egter zeer geoefend zyn in dé Waarheden.

<x.
*

Deeze Euangelifche ontdekking kan een hooget trap vatl
klaarheid bereiken, door die bykomende Verlichting van
den Heiligen Geest, dien men dé geraéene, of enkeld k e zende. Verlichting pleeg' te noemen; daar is teg ——> in
zodanig een, meer dan debloote voorlichting des woords,
en zyne ziel wordt meer of min met eenig bovennatuurlyk licht beitraald,
al wat openbaar maakt is licht,
Ephef. V : i 3 ; hoe meerder bykomend licht dan, zo veel
te meerder klaarheid en opheldering —— ook leveren 'er
de Tydgeloovigen een proeve van o p , in zo verre, dat
zy, yolgens de Ranttekening op Hebr. VI: 4, 5, 6 en
Cap. X: 29, „ e e n beginfel van vernieuwing hebben, ja*
MENG. 1795.
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een
van Gods Genade, in hun gewrogt door den
Heiligen'Geest.'*
Iemand , die alzo door Woord en Geest 'verlicht
wordt, is nader aan Gods Koningryk dan een onverlich
te Heiden
om dat zulkeen kundigheden heeft
verkregen, die de bloote Natuur nimmer kan ontdekken,
en, om. dat het overeenkomt met de verklaaring van
onzen Opperleeraar Jefus zeiven, Marc. XII: 34. De
Rarrttekënaars geeven 'er deeze reden van: „ Vermits dee
ze zyrie belydenis uit een. leerzaam gemoed fcheen voort
te komen, vs. 3a, en met de leere van Christus dus
verre overeenkwam, en de bekentenis van de Wet een
middel kon z y n , om hem verder te brengen tot ken
nis van zichzelven, en zo voorts tot Christus, Galat.
III: 11."
Als zodanig fchynt hy géfchikter voor de kragtdaadige
inwerking van het geloof, dan een onverlichte Hotten
t o t , of woeste Kannibaal. W a n t , gelyk een redelyk
Schepfel voor de genade vatbaarder is dan een Steen of
Blok, zo fchynt Hét o o k , dat Iemand, die een hekeren
trap van Verlichting heeft, vatbaarder moet geagt worden
voor een hooger traj) van Verlichting» dan iemand die volftrekt onverlicht is.
5.
Die pligt ftellen voor genade, kéeren (zeggen zommigen) de waare Heilorde om'; 't komt my zo voor, dat dit
een voorzigtige bepaaling nodig' heeft: indien men door
pligt veeftaat de Christeiyke betragting van waare GeLo^sdcügd, en door Genade de vernieuwing desgemoeds,
i n g a a t de Genade in orde vóór, Fhilipp. II: 1 a en 13;
maar waaneer men door pligt verftaat het geordend gebfwk der middelen, om door Genade te komen tot Ge
loof en Bekeeting, dan gaat pligt vóór Genade, joh. V :
39. Jae. I: iB, s i , en des moet men niet zeggen, wagt
geheel werkeloos tot dat de Genade u gevoelig opwekt ottt
$& njiddelen te gebruiken, én bedient 11 dan yan het
Woord; maar men behoort te zeggen, gebruikt de raiddijen m daarover den nodigen zegen te onrfangen, óf
• •• «UI-
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anders keert men zelf de Heilorde om. Ziet Spreuk.
XIII: 13 en Cap. XVI; 20.
'

Gods Geest werkt in den mensch het Geloof en de
Bekeering niet

onmiddelyk,

maar middelyk , 'door het

Woord. Zo leert ons de By bel klaar en duidelyk, Rpro,
X: 17. i Cor. I: 31. J a c I: 18 eri 2 1 . iPet. £ 4 3 .
A.an deeze Bybelleere houden zig ook onze rechtzinnige
Leeraars,
als blykt uit de Syfthemas van S I C ' T E T ,
MARCK, B U R M A N , VAN T I L , enz.; onder anderen, lees
ik by den zo Orthodoxen T . H . VAN D E N H O N E S T , in

zyne Waaragtige Wegen, Deel II. Cap. VI: S. i y bladz.
565: „ Het Geloof . . . . wordt door den Heiligen, Geest
niet onmiddelyk in (het) hart verwekt . . . . miaf up en
door dé Prediking van het Woord Gods."

HARTMAN,

in zyn ongeveinsde Christen, bladz. 4 3 : „ Het behaagt
God üiemand, die tot zyne jaaren van onderfcheid gekomen i s , te wederbaaren als door tusfchenkomfte van de Prediking van zyn Woord . . . én daarom zo moet dit Woord al$
een zaad der Wedergeboorte in 't bert ontfangen worden,
zal ooit 't herte worden gereinigd. H . FERRÓ, over deri
Heidelbergfchen Catechismus, op Zondag
Deel I I I ,
bladz.' 8,. enz. niii. ''onmimtttyk*
De Ranttekenaars begrvpen 't ook zö. O p Hebn'XIIIt
2 0 : „ Door hét Euangefïe wordt ons 'de vrede verkondigd, en N B . medegedeeld.''* Op Jac. I: 18:

„ Door de

Prediking des Euangeliurns als het uiterlyke middel,
toe nodig:"

Op Rom. IÏI: 2.:

„ De Wóórden

daat
Gods,

zeggen z y , " 'de'Initrumehten, N B . de Jnjlrumcnten van
zyn Verbond begrepen in de Schriften van Mofes en de
Propheeten.
•
/
, In ónze 'Liturgy:
Gebed voor de Leere des Catechis*
mus: „ S Hémeffche Vad,er, uw Woord is volkomen....
een kragtig

fmadel ter zaligheid."

In dé 'Formulieren van ' Eenigheid onzer-Leere, die
alle ©n?e T>xedikanten ondertekenen, als die Leère voor
Waarheid 'Houdende, en beloovende ook alzo te zullen
ïeergn.
Dè'Heidelbergfche Catechismus, Zondag 4 5 :
De
Heilige Geest werkt dit Gelopve in onze herten door de
verkondiging des H. Euangeliurns."
m.Neder/atidfcfo

Qeloofsbelydenis:

Ee a

„ W y gelooven,

dat
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<kt dit waarachtig Geloove in den menfche gewrocht
(wordt) door het Gehoor des Woords Gods en de wer
king des Heiligen Geests." Art. 35: „ De Wederge
boorte gefchiedt door H Woord des Euangeliums."
Zyn nu deeze dingen alzo, gelyk zy waarlyk zyn, —
is het dan-wel voorzigtig, fteeds te zeggen,' dat de Geest
mmiddelyk werkt, en die opinie dan fomtydg nog te wil
len fterken met voorbeelden van hedendaagfche Vroomen,
die bevindelyk wedergebooren en bekeerd zyn geworden,
zonder dat zy immer te vooren eenige kennis hadden van
Godlyke Waarheden, geleerd uit en door het Woord?
Ik voeg hier by , dat het niet. genoeg is te leeren,
„ de Geest werkt niet zonder maar met het Woord (by
wyze flegts van concomitantie, byvergezelling) of de
Geest werkt onder, en by gelegenheid van het Woord.
Dit is een bewimpeling van eenvouwigen. Neen! dit is
niet voldoende, maar volgens den Bybel moet men zég
gen:

Door

het Woord

als een middclyk zaad,

waar uit

het Geloof fpruit, Matth. XIII: 3 - 8 , als in ons geplant,
Jac. I: s i . Zo dat het Woord, ja wel! het Woord ook
zyne werking in ons heeft, als een kragt Gods, 1 Thesf.
II: 13 met Rom. I: 16.
Om kort te gaan, het Woord, (dat onze Ranttekenaars
op Rom. III: 2 , naar waarheid een Injlrument of Werktuig
noemen) is de Sleutel der kennisfe, Luc. XI: 5 3 . „ D e e 
ze Sleutel, zeggen diezelfde Ranttekenaars, is de rechte
verklaaring van Gods Woord, waar door den menfchen
de ingang tot den hemel geopend wordt, welke geweerd
zynde, zo wordt dezelve ingang als toegefloten." Matth.
XXIII: 13: „ Want onmiddelyk wordt het, in Gods gewoonen weg, voor'niemand geopend."
De almachtige Werking van den Geest is, ja waarlyk,
van de zedelyke werking des Woord

onderfcheiden.,

maar

by de bekeering van net Woord niet afgefcheiden, en
werkt niet flegts met, of nevens, maar door het Woord.
Hoe? Dit is een andere Vraag, die misfchien geen mensch
hier kan beantwoorden. De zaak blyft waar, al is ons
de wyze der zaake onbekend; die behoort tot de Verbor
genheid des Geloofs (*).
•
7. Het
CO Zy deolen niet zo zeer als ze wel dillen, die, met veras;*
ting der Schrift, zig, ik weet niet welken weg tot gemeen(chap met God inbeelden . . . . . en befpotten de eenvoudigheid

VAN

EEN

LEERGIERIGEN.

7:
Het woord Bevinding komt noch in de H. Schrift,
noch in onze Formulieren, immer voor, in dien zin, waar
in het gemeenelyk gebruikt wordt door die geenen, die
men de Fynen noemt (*).
Ik fpreèk niet tegen, dat de Geloovigen bevinding hebben, dat is, eene mnerlyke bewustheid van hunne werkzaamheden en gemoedsbeweegingen, daar uit gebooren:
want zonder oat was hun Godsdienst geen redelyke
Godsdienst; maar ik ontken dat het ergens in de H . S. of
in onze Formulieren; voorkomt in dien zin, als zommigen
dit geliefkoosde Woord doorgaans neemen , te iweeten,
voor een onmiddelyken plotzeling ontftaanden, gevoeligen
inder geenen,die zig nog meteen dooien Letter, (zo als zy dien
noemen; ophouden
Christus belooft den zynen, Jou. XVt:
13, geen Geest die onmiddelyk van zichzelven zou fpreeken,
maar die hun zou indachtig maaken het geen Hy hun alvorens geleerd'hadt (en -dus in bet Woord is aangetekend.) . . . .

Het Woord is het Organum het IVerktuig, waardoor de Heer aan
de Geloovigen de Verlichting van zynen Geest- fchenkt. J. CALVINUS Inftitut. Lib. I. Cap. 9* §. 1 en 3.

(* De benaaming van Fynen wordt, ja i wel eens als tot
minagtiug gebruikt; doch dit ligt oirfpronkelyk in deeze benaaming niet; want het is niet te denken dat eenig Cluistelyk
Genootfchap , uit een vyandig beginfel en met een fmaadelyk
oogmerk, aan zigzelven zulk een Tytel zal geeven; en echter
noemden,, by de onderlinge verdeeldheden der Doopsgezinden,,

de Vlamingen zigzelven ,, de Naauwgezetten en Fynen," (ziet
-het Woordenboek van KOK, Deel XII, op het woord Doopsgezinden, bl.454., reg. 4 , van onderen). Ik gebruik deeze benaaming ook alleenlyk onderfcheidshalven, om dat niet alle
Vroomen deezen bovengemelden zin aan het woord bevinding hechten, maar alleen zulben onder ons, die zig voordoen
als waren' zy naauwgezetter dan hunne overige Geloofsgenoo.
ten, en zigzelven en hunne Zoortgenooten by uitfluiting
van andere deugdzaame, werkdaadige, Christenen, aanmerkea

als de alleen waare Vroomen.
Onze Rantteltenaars gebruiken dit woord in een goeden

Zin, fpreekende op Matth. XIII: 33, van „ een fyn hart."
By GOER.EE in zyne Kerk- en Wereldlyke Historie lees ik
ook van „ fyn Gereformeerden, die zig lieten voorftaan
fynder van leeven, en beter gereformeerd te zyn , dan anderen."
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indruk en fentimenteele aandoening, van alle natuurlyke
werkingen te onderfcheiden, als een Godlyk kenmerk Van
ÓemtödS Genadeftaat, en als zodanig noodzaaklyk voor
eens <Srristens gemoed,, tot zyn eigen verzekering-, en een
T o e t s der egtheid van dien Staat voor anderen: in zo
verre, dat iemand, die, naar deeze bepaaling, zynen weg
(als men 't noemt) niet kan vertellen, niet, of, althans
naauwlyks, voor een waar vroom mensch te houden zy.
In deezen zin komt het woord Bevinding in de H. S.
nergens voor, zelfs niet Rom. V: 4 : De verdrukking,
2egt;Paulus, werkt Lydzaamhüd',
(om die Vervolgingen
geduldig en gelaaten te ondergaan,) de Lydzaamheid werkt
Bevinding, (proeven en ervarenhied van Godlyke hulpe,
'om dié verdrukkingen te kunnen draagen, zonder daar onder te bezwyken) en die bevinding, voor het tegenwoordige., werkt hoope voor het toekomende, in dat verband
als Paulus ?elf uit deeze 'eige bevinding fpreekt, a Cor.
ï: i ö . „Dieï ons üit zo grooten dood verlost heeft., en nog
verlost,, op dien hoopén wy dat hy ons voorts verlosfen
zal.** Waar is hier fchyn of fchaduw van zulk een zin
in het woord Bevinding, ajs partyen daar aan hegten? —
In de Formulieren van eenigheid kan ik my niet herinneren, dat het woord Bevinding ergens voorkomt, veel
minder als nodig voor ieder Geloovigen tot verzekering
van zyn eigen Genadeftaat, of een toets van deszelfs
egtheid Voor anderen : in die Formulieren wordt fchriftTnaatig tot een kenmerk van een waar Christen beftendig
opgègeeven, het Geloof in Jefus Christus werkzaam door
de Heide. Is dit nu z o , dan is het een veelgewaagde
onderneeming, al die Belyders, die van zulk eert gevoelige Bevinding niet weeten, van de Vroomen uit té fluit e n , én dezëlven te houden en te vèrklaarehvoor vyanden
van God én van zyn Volk; dit zou ik niet gaarne voor
myn rekening hebben, gedenkende aan ckj nadrukkelyke
waarfchouwing van Jacobus, Cap. Ill: 1 en Cap. I: 13.
Een waare, klaare en veilige bevindingstoets vindt men,
s P e t r . I: 5 : „ Voegt by uw geloof deugd . . . . liefde
•jegens allen," en 't is opmerkelyk, byzonderlyk voor zulk e n , die meenen, dat hunne oogen boven die van anderen geopend zyn, dat 'er de Apostel vs. 9 op laat volgen,
b y welken deeze dingen, (die deugdzaame werkistamhed e n , ) niet zyn, die is blind. Ik voeg ftier tót iiafigtvoor
©öze Gerrieeiiten b y , het tweede Artykel der- zevëa'Artyi
kelen van de Ccw^a-iemonftranten (tegen de bekende vyf
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Artykelen der Remonftranten.) :. „ De kinderen van geloovige Ouders (Christen medebelyders) zo wel als
volwas[ene Geloovigen, zyn u houden voor Uitvérkoorenen, zo lang zy, met de daad, het tegendeel niet en bëwyzen." Dat heette in dien tyd, en daarna, toen VOETIÜS
en andere Orthodoxe Mannen,tegen de Labadisten waakten,
regtzinnig,
en het is ongetwyfeld liefderyk, efr eep veilig behoedmiddel tegen fepafatistery en icheuring. Vergelyk de Ranttekening op Rom. XIV: 15, No, 7. Hoewel 'er Bybelfche voorbeelden zyn van Geloovigen,
die zig beroepen op hunne giestélyke ervaring, tot een
bewysgrond hunner overtuiging vstö* en feerustifig ia, de
waarheid der Godlyke Leefe vóór hufi «^«i'genioed,
zo kart de modieufë gevoelige bevinding niet dienen tot
een T o e t s , noch voor ieders eigen gemoed*, ftöGh voor
een ander: neen! want zal de Bevindhlg*moete» getoetst
worden aan de Bevinding, dan wordt mt.'-lÉsetf eïrcülus,
die niets bewyst, om dat men als hewe%e9 Vj&ëronder*
ftelt, het geen nog moest beweezön woWéft, hamelyk,
dat die Bevinding fchriftmaatig zy.- De êdi&tè Toets itt
deezen is de Letter of het befihreeven Wöóid^OQds; daaf
mede komt de Bevinding — overéeft — éf Üèfc$ zo •
niet, dan is het airede veroordeeld, -* zó" « 1 , dan hebik die Bevinding niet nodig töt een Pröeffteëi»,: maar de
Letter des Woords-i waaraan die Bevisitóg^zélvé moet
getoetst en beproefd bevonden zyn.
Men beroept zig wel eeng voor dit fentimenteele op
Philipp. I: 9* ,» I n e r k e n t e n i s - en alle gevoelen ;
doch te vergeefs: want, onbevooroordeeld ingezien, zal
men terftond bemerken, dat,, (gelyk het B É Z A wel verklaart) ~rr~. Erkentenis aldaar is^ de onderfcheiden kenr

;

n

nis der Waarheden, —- en gevoelen de Liefde^

.

Wie van dit Stuk dér Bevinding meet Begeert te
weeten, kan te regt komen by —' SPALBING.^Waaide, der
inwendige Bevinding in hét Christendom. ~.— C R A MER tegen SPALDING (met de letteroefeningen va»
1773 , p. f»3-)
M U N T E R ,» Bekeeririgsgèfchrédenis.
van STRUENSEE — ert APPELWS-, Vervolg van Aanmerkingen over 't recht gebruik van 't Èuangefie, pag. %\ e n
aa: „ M y n e vryheid wordt niet geoordeeld door- de
„ Confcientie van een ander; maar een fegetyk moet
verzekerd zyn in zyri eigen gemoed, en gedenken aan
dat Godlyk wapen tegen den JDoiveL'* tïaar is G E 3>
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Matth. I V : 4 en 7. 1 Cor. X: 29. Roni,
XIV: 5 en 22.
'Merkwaardig zyn de woorden van een wydberoemd
Duitscrf'Godgeleerden: „ D e Myjliken verwaarloozen
den geest van 't Christendom, de Deugden der Samenleevinge, en veranderen de geheele Religie in ydele Ge-
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waarwordingen.

^

Het is een fchroomelyke Exceptie, de Godlyke Bevelen, b. v.:
alle ziele zy den Magten onderworpen,
. - - zyt uwen Voorgangeren gehoorzaam,
doet
wél aan allen, maar meest den Huisgenooten des Geloof,
—— hebt de Broederfchap lief, alleen >en met uitfluiting
te bepaajgn tot die
— — die Kerkleden,

—

Overheden,
die Broeders,

die
Leeraars,
die naar den

Toets der gevoelige Bevinding voor Vroome Overheden,
——>fitoome jLeeraars, ———Vroome Kerkleden,
Vroom? Broeders, gekeurd en verklaard zyn; want met die
exceptfe kaïurien alfe Bevelen der Overheid, alle Vermaaningen der. Leeraars, alle Liefdeplichten, die van en omtrent zulken gedaan worden, die men niet voor vroom
houdt, gemakkelyk yerydelen.
En zodanige welverdiende berispingen af té kaatzen met te zeggen: „ Het is
vjaudig:",is
laag, en een bewys van verlegenheid.

9'
Mert mag, ja! moet Bidden, als van God uitdrukkelyk
geboden,-Matth. VII: 7 en 8, en h y , die bidfuit waarafftige of ongeveinsde overtuiging , dat hem zulks vaa
God bevolenvïs, die bidt, in zo verre, uit den Geloove,
als daaraan niet twyfelende, Rom. XIV: 2 3 , en, mag op
vjrhooring hoopen.
De Heidelbergfcbe Catechismus maakt Zondag 45 Vr.'
117 'duidelyk onderfebeid tusfchen een Gebed, dat .
van God verhoord wordt, —— en dat hem aangenaam is;

om ons te leeren, dat 'er wel degelyk Gebeden verhoord
worden, al zyn ze Gode niét aangenaam.
Dus begreep,
het cALVYN-ook, Inftitut. Lib. IÖ. Cap. 20. $.'15, zeg.
gende:

Alle

Gebeden behaagen Gode niet, aan melken

hy gehoor verleent?
en hy bewyst het uit het voorbeeld
van ACHAB, en uit het verhoorde nationaale bidden, Pf.
CVII. Z y waren wederfpannigtegen
Gods Geboden vs. i r .
w Doch

VAN EÉN tEERGÏSRÏGEN.
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„ Dóch roepende tot den Heere in de benaauwdheïd, die
zy hadden , verloste hy ze uit haare angften, derhalven
verhoord, niet om dat hun Gebed Gode aangenaam was,
maar tot een blykbaare proeve zyner barmhartigheid,"
„ Quod ne incredulis quidem negantur iua v o t a : " „ Dar.
den Ongeloovigen zelfs hunne begeerten niet geweigerd
worden."
Het offer der Godloozen, ja! is den Heere „ een grouw e l ; " hy fchept'er geen genoegen in, al is *t ook dat hy'
hen verhoort. God hoort de Zondaars niet:- ' t i s z o ; maar
is te verftaan van een welgevallig hooren.
1

10.

De Bidwys in den Derden Perfoon is van laater tyd,
en niet zo ichriftmaatig als het gemeenfchappelyk" bidden
„ Wy en Ons." Dit is Bybelsch. Ik k*eöin de ganfche H. Schrift flegts twee gezette ea plegtige Gebeden in den Derden Perfoon; het feene van SAIOMON
(als Koning), het ander van JESUS CHRISTUS (als Hogenprtester), en des geen na te volgen voorbeelden voor.
Leeraars.
"
Anders gemeenfchaplyk Wy en Ons. Jef. LXIV. Dan. IX,
Pf. LXXIX. Pf. LXXXV, en ïo doorgaans.
Het Volmaakt Gebed luidt even zo.
En wat grond is 'er toch om van dit Bybelgebruik af
te wyken ? Is 't een- zogenaamde ^Voorzigtigheid, om het
misbruik van Hgtvaardige toeëigening te weeren, dan
weet ik die afwyking niet vry te pleiten van verwaandheid; vermits men onderneemt iet te willen vóórkomen,
of verbeteren, dat de Alwyze en Alweetende Jefus ongetwyfeld heeft-voorzien , en, onaangezien deeze voorweetenfehap, echter, gemeenfchappelyk heeft bevolen te bidden
Wy en Ons. Zyn-dan die laatere Discipelen zo veel wyzer
dan de vroegere, ja! —— dan de Groqte Meester zelf? •
By de Bevestiging van eenjPredikant wordt h y , Artyk. 2,
verpligt de ópehbaare Gebeden te doen, „ v a n wegen de
geheele Gemeente, niet van wegen eenigen in de Gemeente , " en des gemeenfchappelyk. Dit blykt uit onze Liturgy, overal Wy en Ons, en met rede. De Predikanten zyn wel Voorgangers, maar geen Voorbidders, zomin
als de Engelen, neen: ze zyn niets meer dan het Organum, het Werktuig, de Mond, waar door de Gemeente'...
Be Qemeente fpreekt,
Ee5
De

STSLLINttlN V*N EBN I*E!MH»RIGEN.
De betaamelykheid van dit gemeenfchappelyk bidden
(daaT de Reformateurs ook fterk voor zyn) is voldingende cn uitgemaakt betoogd in de Letteroefeningen van
1778, Deel V i l , Stuk a , bladz. 282—287, en ik weet
met dat iemand der geenen, die de nieuwe Bidwyze
v o l g e n , en blyven volgen , 'ér ooit op geantwoord
heeft."
Ik befluit met .een leergierig verlangen naar beproevinge deezer Stellingen, en nodige ondeirigting , of 'er
ook iet in zy >van 't Arminianismus,. of iet anders;
want voor Entnufiasticq .zü men bet wel niet houden,
E.

E.

L.

B E T O O G , D A T » B STEENEN I N DE VRUGTEN NIETS
T O E B R E N G E N . KUNNEN
T O T H E T DOEN AANÓRÖEIJRN V A N STEENEN IN 's MENSCHEN
LICHAAM.

Medegedeeld door
• • •>

H.

w.

ROUPPE,

Med. Doctor,

enz. te

Rotterdam.

§. i . TpVe dageïykfche ondervinding leert ons, dat men»
J L / in veele plantaartige Stoffen, zeker foort van
fteenachtjge Samengroeijingen waarneemt, waar van zommige zeldzaam voortkomen, en wel eens plantaartige Beïoards genaamd worden.
%. a. Geenzins is het óógmerk, alhier gewag te maken yan eenige zeldzame en zeer harde voortbrengzels
van dien aart; alleen wil ik my bepalen tot die harde,
korrelachtige, onregélmajtige, lichamen, welke men vooral in dê Peeren aantreft, en ten onregte Steenen genaamd worden.
§, 3, De Scheikundige Ontleding dezer fteengelykende
iZelfltandigheid wïerd. onlangs door den onvermoeiden
V A U Q ^ Ê L I N bekend gemaakt, en gaf my aanleiding, om
een gevoelen, het welk in het algemeen by eenige onzer
Landgenöoten nog fteeds aangenomen i s , te wederleggen,
en deszelfs ongegrondheid proelonderviadelyk te bewyte weten, dat de zogenaamde Steenen, ïn de
Peéren* gefchikt zouden z y n , om in onze vogten eene
gefchiktheid tot het vormen of aangroeijen' des Steens.
z q n :
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in d e Blaas te veroorzaken; oni welke reden men in
Steengebfeken w e l eens het gebruik van Peeren at-.
§ . 4 . Alhoewel nu dit gevoelen, by kundige Genees,
heeien, geenzins .ingang vind,, zo aehte ik het echter dér
moeite waardig, pröefondervindelyk aan te toonen* dat
de natuur der fteenachtige lichamen in de Peeren gebeef
veffehillende is van die der BJaas: en, om hierin ordent»
lyk voort te gaan, zal i k , zo kort mogelyk, eerst eea
denkbeeld .zoeken te geeven van den aart des Steens, iü
de JBlaas zelve.
.
.< .
;

tyds in de Blaas der Menfchen aantreft, is ons nog nies
genoeg bekend, het geen grootendeels door, de verfcheidenheid der Steenen word veroorzaak*; want, behalve»
in de grootte, gedaante en couleur^, ^ vérfchillen zy
zeer, wat betreft derzelver inwendig^ramenftel, en do
evenredigheid der beftaandeelen.
ijr-ü
§. 6. In het algemeen kan men vast$bj(én, dat, wat het
laatfte betreft % het yerfchil vooral JWerm beftaat, dat
zotamige^ by het verbranden in Ijet vuur, zeer, weinig van
eene zware koolftoffe achterlaten^ andere wederom in
evenredigheid meerder aardachtige uoffê opleveren.
§. 7. By de Ontleding van een Steen der Blaas, door;
het vuur, verkrygt men niet alleen veel kolenzuur. en oüty
vlambaar gaz, maar ook verzamelt zich het grootfte. ge*
deélte van den Steen in 't bovenfte van den toeftel in de
gedaante van ,eén bruine fublimatie, welke by herhaald»
TubUmeeren wit wordt; dit Zout, het welk' het grootfte
beftaandeel vaö den- Steen uitmaakt;,, is door S C H E E I * ,
ontdekt te zyn een waar eigenaartjg^zuur, en beftemjpeJhÉ
met den naam van Steenzuur (&aae,MMque)\
'er blyft
in de retort een: gedeelte Kool ©yêr^:waarin een weinig,,
kalkaarde, en in 't overgegaané vogt Vind men zuiver,
jBèrlynjlblaauw Z u u r , (acidè Prusfifue.')
%. 8. Een Steep nu uit de Blaas kan dikwerf voor het mees-.
tended beftaan uit dit Zuur of gecryftajlizeerde Z o u t ,
e n , gelyk ik reeds gezegd hebbe, in veele gevallen zeer
weinig aarddeelen bevatten: aldus vond HARTENKÏEL
eens uit 240 gr. van een Steen alleen één grein aa*de;
en uit dezelfde hoeveelheid van een anderen Steen 3 gr.
aaide; doch wederom van een anderen 88 greinen aarde
en kool.
Dege Kool is daarenboven' zeer ongemak-

Iyk
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lyk om tot asch'te brengen, als in weinige gevallen,
wanneer dezelve een weinigje kalkaarde achterliet.
§ . 9 . Het koud water.zelve lost weinig van een Steen
o p ; een Steen echte*, fyn gefloten en herhaalde leizen met water opgekookt, fmolt byna geheel in hetz e l v e ; en van 24 greinen van een Steen zag de Heer
rpüRCROi, dat 'er zich 22 deelen geheel oplosten;
doch by 't verkoelen van het water cryftallizeerde het
Steenzuur (acide Lithïquè) in naaldvormige Crystallen uit
hetzelve; <
dus kan men ftellen-dat de- bafts van dezen Steen byna geheel in kokend water oplosbaar w a s . ' .
§.: 10. Het Kalkwater heeft geen öplósfend vermogen
op den Steen. ~ — De werking vaö het met Kolenzuur
bezwangerd water is ook onzeker, en véreischt noch veele
proefneemingén.' — • • — ACHARD vond de werking van dit
Z u u r op Steenen, die geheel aan 't vuur vervlogen, zo
onbemerkbaar, dat het als geen oplosfend middel in aan-:
merking kan komen. •
TYCHSEN zag met een ander
foort van Steenen éëhë «merklyke oplosfing.
De proeven van PAECONER,"met het luchtzuur potasch - water,
(aqua Mephitica akaïiba,') verdienen wel degelyk nader,
beproefd te wordeiu alzo dezelve my geenzins nog voldoende voorkomen; wel is 't waar, dat door lang leggen
van een Steen in aq. Mephiticadezelve -een weinig in.gewigt afnam; doch men kan zulk eene bewerking eerder
uittrekken dan fmelten noemen.
'
%. 11. Vitriool- en Zeezoutzuur hebben weinig werking
op den Steen ; doch veel werkzamer is het zwakkeen;
geconcentreerde Salpeterzuur, 't welk den Steen geheel
oplost, — ook verdient dè werking van dit Zuur op den
Steen nader onderzoek.
't Geöxygeneerde Zeezoutzuur ontbindt een fyn gefloten Steen byna geheel; doch
dezelve in zyn geheel zynde was dé oplosfing langzaam
en onvolkomen.
§. 12. Een Steen, echter, fmolt byna geheel iri h e t ^ A
cali cadfticum, en gaf by die gelegenheid een levendigeit
Ammoniac -reuk.
§ . 1 3 . Het Steenzuur (acide Lithiquè)
(§. 7.) is vast
en in vorm van Cryftallen ; in koud water byna onoplosbaar, meerder in kokend water, e n , gelyk ik. reeds,
gezegd hebbe, is dit gecryftallizeerde Zuur dat geene,
'c welk 't grootfte gedeelte, en by zommigen den gehee-.
len Steen, uitmaakt. •
Dit Zuur verft de Lakmoestinctuur weinig rood'; op het vuur vervliegt hetzelve , en
;

;
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laat een weinig Kool achter; levert met de Metalen; AhaHen en aarde - verbindingen op, die men Lithiates noemt;
heeft meer vérvvandfchap met de Alcalien dan met dei
aarden, en laat zich door het Kolenzuur uit deszelfs verbindingen ftooten. — Ondertusfchen fcheelt 'er nog zeer
veel aan, om de natuur en den aart van dit Zuur te kunnen
bewyzen. — - De Heer Ï O U R C R O I denkt, dat bet acide
Lithique eene modificatie is van het Pruisch, pf Berlynerblaauw Zuur, met dit onderfcheid, dat het laatfte meer
Oxygene in zich bevat: 't fchynt dat 't Steenzuur een fa*
menftel is uit Koolftof, Stik bf Salpeterftof, een weinig
Oxygene en Hydrogene.

§. 14. Behalven dat men door het vuur en door'tfmelten van een Steen in zuiver kokjnd water zich het Steenzuur kan bereiden , zo is echjpr de manier des Heeren
FOURCROI het gefchiktfte om dftj Zuur zeer zuiver te ver»
krygen.
Om dit te doen, fmelt men den Steen in zuiver
bytend Planten - loogzout; in vier oncea; van eene oplosfing van dit Zout (wegende 54 gr. meêjrder dan 't water
onder den inhoud van een onee) fmoïtèn 90 gr. Steen,
en leverden een Middenzout (Lithiate
de potasfe genaamd) , op. —— Door, in de oplosfing van dit Zout, ge^
deftilleerden Azyn (*) te laten invallen, vereenigde zich
de Azyn met het Alcali, en de Steenftof wierd nedergeploft in de gedaante van zware witte melkachtige ftreepen, en 'er ontftond een nederplofzél, 't welk zeer teder
was, en zo ligt als StyfzeJ; doch, van naby befchouwd,
bevond men dat hetzelve beftond uit zeer fyne en zeer
glinfterende Cryftallen, welke alle de eigen'fchappen
van zuiver Steenzuur vertoonden. — — E n , volgens de
berekening des Heeren FOURCROI, leverden 74 greinen
Lithiate de potasfe (Steenzuur - Plantenloogzout) 45 greinen gecryftallizeerd Steenzuur op.
§. 15. Deze eigenfchappen toonen nu genoegzaam aan,
dat de Steen der Blaas grootendeels bertaat uit het Steenzuur (acide Lithique,) dat, behalven dit, 'er eenige zeer
geringe deeltjes Kalkaarde in dezelve aanwezend zyn, e n ,
•volgens andere proeven des Heeren FOTJRCROI, vind men
meestal inf de Stèenen der Blaas een weinig Phosphorzuux-Ammoniac-Zout en Phosphorzuure Soda, welke laatfte
;

(*) Het Zeezout en andere Zuuren doen dezelfde nSwerfeing» (§• s i . )
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fte dikwerf in kenbaare Cryftallen tusfchen de verfchif.
lende beddingen des Steens aanwezend is.
'-'§. i5, Dit zy genoeg van den Steen der Blaas; veel
moeite, en onophoudelyk onderzoek, zal ons denkelyk
noch inleiden tot de nadere kennis van de natuur van een
vyand, welke aan het Menschdom zo veele fmerten loe^
brengt, en d i e , in weerwil van den grooten voorraad van
hulpmiddelen tegen dezelve, onze kunde noch trotfeert.
— Ik' bedoele hier de zogenaamde Lithontriptica,
of
Steenbreekende Middelen.
De Zuuren, en vooral het
Aïcali cau/licam, kunnen alleen den Steen fmelten; doch
op welke'wyze kan men deze in de Blaas brengen? .——•
Misfchien zouden infpuiöngen wel het meeste uitrichten,
én, wat deze manier aa|gaat, zo verdient de Methode
van CROSFiELB nader o$É(jfzoek (*). Alle andere middelen
zyn, wanneer

Vr reeds ten Steen

in de blaas of nieren

aanwezend is, geheel zonder werking en onnut.
•
Geen kruid of eenig ander beftaandeel van het Plantenryk kan den Steen oplosfen; noch *t middel van Juffrouw
S T E V E N S ; noch 'tlCalkwater van W H Y T ; noch 't door

HULME aangeraden Luehtzuure water, of andere middenZouten, zynnier toe in
ftaat.
Met regt vraagt zeker
geleerde, of 'er wél een Lithontripticon beftaat, het geen
mien inwendig kan gebruiken? en hy houd het voor de
beoefenende Geneeskunde nadeelig, dat men, door het
aanraden van onnutte middelen, de éeneezing uitftelt.van
eene Ziekte, die alleen door het Mes en eene bekwame
hand kan geneezen worden.
Dit zy genoeg van den Steen der Blaas, ik ga over
tot die der Peeren.
§. ï 7 . D U H A M E L heeft aangaande de Peeren zeer belarigryKe Verhandelingen gefchreeven, en heeft byzonder acht gegeeven op de Steenkorrels in dezelve, en
bevond dat zomraige Peeren als 't ware met een Steenkorst

(*y Zie Account of fotne experiments ef the method of injeC'
ting'fluids into the bladder, without the ufe of the Catheter.'
—— Alsmede London Medical 'Journal, 1792, part. 2, pag.
195. De Heer CROSF.IEID bevond, dat, weinige minuten na
tiet wateren, de Sphincïnr- Vefice zo gerelaxeerd bleef, dat
men met eene ordinaire elastique Gomfpuit gemaklyk agt
once* waters in de blaas door den pisweg konde fpuiten;
• hy deed eenige Proeven, dienaangaande, met verfchillende
Zuuren» en andere Zelfftandigheden,

-
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t o r s t of bekleedzel omvat zyn, *t welk beïlaat uit zeer
fyne kleine Steentjes, en dat het merg van d e Peer zelf
doorzaaid is met veele Steenen, welke fomtyds tot «ene
aanmerkelyke grootte aangroejjen.
Wat de natuur echter van deze Steenen betreft, zo»
wist men niets anders, dan dat z y , op het vuur brandende, eene reuk gelyk gebrand breed van zieh gaven, ea
dat veele in water en in wyngeest oplosbaar waren, —
De Heer VAUQUELIN ftelde echter eenige Proeyen in het
werk om dep waren aart dezer voortbrengzejs nader te
ontdekken.
Hy namenlyk deed zyne Proeven o p
de Steenen van eene Peerfoort, St. Germain genaamd,
welke ik hier laat volgen.
§. 18.
De couleur dezer Steenen is jeelachtig, indien men dezelve aan de lucht en het héht blootfteltj
zy zyn buigzaam en zeer ongcmaklyk om fyn te ftcfc
ten.
§. 19. ,, Eerfte proef: op een gloeijeride kool geworpen, branden zy, en leveren een zeer prikkelenden reuk
ö p ; vervolgens worden zy zwart, en gaan, tot asch over.
§. 20. „ Tweede proef: tot poeder geftoten, ©ntftaat *er
geen opbruHèhing met de Zuuren, veornaaefllyk niet met
het Zoutzuur, en de 4lealfen ploflfen niets rieder uit de
Zuuren, welke geduurende eenigen ty4 ,ep de Steenen
geftaan hebben.
§. 2 i . ,, Derde proef-' z§ grejnen van deze Steenen
tot poeder gebragt, en in éen oplosfing van zuiver Plan*
tenlopgzout gelegd, hebben, koud zynde, niets aaamerk»
lyks voortgebracht; doch, gewarmd zynde, heeft de Steen
en de oplosüng eene geele coleur aangenomen. Na dat het
Mengzel eenige minuten gekookt had , heeft men het
van 't vuur afgenomen; dé Steen was vyf greinen ver*
minderd, en het Zoutzuur fcheidde uit de oplosfing,
wel is waar, vier a vyf greinen van eene Zelfftandjg»
beid, welke veel geleek na het Steenzuur (acide Lithim
què) dat men op deze wyze nederploft; doch d i e , onder*
?ogt' zynde , in natuur gelyk was aan 't
Styffel.
Niterzuur fmolt deze ZelfHandigheid met opbruifching; en neemt, gelyk ook de
Steen, een geele oraiïjeeouleur aan : 'er wierd Niter,
Stik en Kolenzuur gaz ontwikkeld.
'Er bleven in
den kromhals veelè Plantenzuuren, als het Zuuring, Citroen- ea Appelzuur, en het Niterzuur houd een gedeel-
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deelte der ftof opgelost» het welk men niet door eeri
Alcali kon affcheiden. §. 113.,Vyfde proef: 50 Greinen van deze famengroeïzeis wierden in een retort gedeftilleerd, en men kreeg,
i . 4 Cubic duim luchtaartige vloeiftof, beftaande uit i
Kolenzuur en % Kolenzuure ontvlambare lucht. '— s. 30
Greinen eener geele zeer zuure vloeiftof, welke een prikkelenden reuk had, en naar het Peeren - houtzuur (acide
Greinen dikke, geele, zeer
fcherpe, O l y , welke eenige blyken van Koolzuure Ammoniac gaf.
4. i a Greinen Kool. Door het verelyken van het gewigt dezer voortbrengzels, blykt het,
at de vier duimen verkreegen gaz in gewigt aan 3 greinen gelyk zyn.
§. 3 4 . „ Zesde proef: de i a greinen verkregene Kool
CS- 3 - ) wierden, met toelating van de lucht, verbrand,
en lieten 4 greinen witte asch na,weike zuivere Kolenzuure Kalkaarde was.
Deze proeven zyn voldoende, om aan te toonen, dat
de fteenaartige famengroeizels in de Peeren, uit geen
Kalkaarde, noch uit Phosphorzuure Kalkaarde, noch uit
Steenzuur, beftaan, gelyk men gegist had, maar 'alleen
eene houtaartige verward gecryffallizeerde ftoffe i s , in
aart gelyk aan den boom, die de vrugt voortbragt; en
alleen vermengd is met een weinig Styfzeideeltjes.
§. 45. Bygevolg zyn de Steenen der Peeren in gee-

f

a

nen deele bekwaam om den Steen in de Blaas te

veroorza-

ken, met welken zy geen overeenkomst hebben. Zy kunnen de lieden die dezelve veel gebruiken, voornamenlyk
indien de vrugten ryp zyn, niet meer ongemak doen, dan
kleine brokjes hout zouden veroorzaken. Men kan dezelve vergelyken by de vezelachtige en grove deeltjes,
Welke in de fappen der vrugt blyven. Zy kunnen dus in
allen geval alleen maar een weinig zwaar en moeilyk te
verteeren zyn voor tedere of zwakke magen; doch de
meeste Menfchen verteeren hen wel.
, Dit geval geeft ons wederom een bewys aan de hand,
wat nuttige uitvindingen en heilzame verbeteringen het
Menschdom verkrygt van de fraaifte aller Weetenfchappen, de Scheikunde; en geeft ons hoop, van eenmaal, doem
derzelver hulp, meerdere geheimen der natuur, tot heil var»
't algemeene Menschdom, te zullen erlangen..
*E«
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&EDENVOERING", O V E R D E N OORSPRONG E N D È
V O R D E R I N G E N I N D E N A T U U R L Y K E HISTORIE
Ï N F R A N K R Y K . Door A U B I N L O U I S M I I X I N .

(Vervolg

en Slot van bl. 355.)

D

é Uitgave der beide Wérken .van Kumxus* zyn Sy*
ft erna Natura^
eri de Fundamenta Botanica, ^zette
der Natuurlyke Historie eerie niéuwe gedaante b y ; doch
het was bovenal de ByVoegine der gewoon gébruiklyke
Benaamingén, ih de eerttè uitgave van 'zyhé Species
Plantarum,
in deri Jaare 1753 , welke m e e r dan iets
anders» toehragt, om het Stelzel en dè Schriften, vah LÜ*N-asus algemeen in zwang te brengen. Alle,Volken Vati
Europa zonden Kweekelingen na Zweeden, om zich, ori^
der dien Leermeester, op de kennis der Natuurlyke Historie toe te leggen. De meeste Vorfteh dèedfin groota
beloften aan dien Natuurkenner, om hem tot, zifh.té trekken; de Koning van Zweeden overlaadde hein met Eere)
en Schatten.
Maar de Hervorriung, door hein, te wege gebragt, brak
bezwaarlyk en langzaam door in FranknL
Dè Volkstrots, de zamenverwntehis der Plantkundigen, én dè afkeer, welken zy hadden, om dè denkbeelden, aan wélke
zy verkleefd waren* te laaten vaaren»-ftrekten .tetpörzaake van die onvérfehilligheid. De Franfche Plantkundigen, die zich aan de Leerwyze van TÖURNÈF.ÖRT hieU
den, bezaten, over 't algemeen, bekwaamheids genoeg»
om het gevoelen te onderlfchraagen , 't tirelkzy wilden verdedigen^ Onder deezén telde thèn BÊRNARÜ
D E jussiEU, wiens Naam alleen aandagt eti eerbfed Ver*
wekt. Ondértusfchen vondt L I N N A Ü S te Parys.eèïleri bè*
kwaamen Verdediger in D ' A Y E N , naderhand Marfchalk
D E N O A I L L E S , die met den Zweedfchen Kruidkémler briefwisseling hieldi:, eh hem de genegenheid 'Vari L O D E W Y K
D E N X V bezorgde.: Deeze Vorst floeg. zo veel agts op
den Zweedfehen: Natuurkenner, dat hy hém Zaaden toe*
fchikte-uit zyn Tuin te Trianon.
L I N N / E Ü S vondt iri frankryk
nog andere Vrienden en
Bewonderaars. J U S S I E U , fchoon hy het Stelzél dés Zweed'
fchen Plantkundigen niet hadt aangenomen, en hatuürlyk
verkleefd was aan 't geen hy zelve uitgedagt, eri daaf
. W Ï N G . 1795. N O . i o .
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voor eet* «aam verworven h a d t , - nam -de Gemeene-Be*
raamingen over. SAUVAGE en GOUAN te
Montpellicr,
GERARD 'in Province,
L E B O N I E R te Parj^VVemaardfen
zich vóluk voor het Stëüeï van LINN^EÜSTJ èn vëelé andere Plaritkiindïgén'omhelsden 't zelve. ' ''' '
J. j . ROUSSEAU vernjaakte zich, in de uuren van uitfpanfting, met de beoefening 'der Plantkunde, en maakte groote
Vorderingen in dat vak. Schoon een Vriend van jys^
sfeu:». qmheisdc hy met verrukking 'het Stelzel van LINNJSUS.';Ött' vernuftig Stelzel, 't welk elke-Plantom^zó
te ipreekeri i 'bezielt, én . elk deel van dezelve gevoel
fchytit té 'geéVètt, kon niet nalaaten. een zo teergevoelig
t^ysgéer te t^erraagen, Hy kreeg lust om.'ër cené vferklaarfn^ eö öntyótiwm'g" van- te geeven i n zyne; Brieven
qifèt de/PIantfciiiide; en verklaarde, by alle gelegenheden y
dat dé Phi'Mophia Botanica het W y s g e é r i ^ ^ W e ^ k was't'geen. hy'kende.
•
•
-^r
' Het was D'ALIBARD, die hét eerfte voorbeeld gaf van
«Je- omhe1zrh| tie's Sexen -4§térzéls^ en •de^vérnèemihg der
Qemeéne; N^aïrièn ,,,;)n \zyne -''fltöPèldés
eHVtfoA^é'''Pans.
BARBIEK ËWBof3RG' volgde* welhaast dicmFvóetftappën.
De. erkentlyke d,ank , welke . deeze twee Nattta^tündigeri
hier door verdiénd hébben, "San ter vergoedinè^rékkén
van de .zivakH^ h t o e r Medeftjthderen, eri' hunne Naanién dienbaar maaken' by allé v/aarë*ïiefhë'Bbërèïi dèr -Linr
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„ Mfet.de ^aiffllrihikking deri)iere« fcfiëeh m t ó a v ' t eerst
min 'op,,te, hebben, , Eene ohVérfchiIHgheid, welfce men
niet. wel' aan 'jiéïs;' anders' kan toefdiryvén * 'darFaan<den
fpoéd,,mét. Reiken BUFFON,; iri'dat vak, ziefr ëefté hoogagdog'verworven hadt; wiéns 'Scliriftën betoverden door'
de töyépagtdës^Styls.,. èn de luisterende aandagt trokken
zynér X^dgerióoten, 'en van g'énëél Europa: * -Kegt flaSU
tendé w | d ë ? w e ; n a|h dè'Letterkundige be^aamhédên
van, dién'^footenjyfan, kan inenegtér niet lochghen, Of
hy.heeCt^e/voïdèring der rechtfclrapëne ^ n d i g h è d e n in
deiNatuurly^e,Bistorie vertraagdy dooï de veraStifigywél-'
ke hy b e ^ n t yan, en den afkèer^dienjlv inboezemt telgen, al wat Stëïzel heet; dqcb'zóiidei , welke déëzë W ë V
tenfchap .niets, .anders aanbiedt darr vérwarrrhg en een Onuitkómelyk doolhof.
• Met .dit alles kan men niét ontkennen, of BUFFON heeft,
in zynei Natuurlyke Historie der Viervoetige Dieren, en-,
der.yogelën,* de gewigtigfle eh veele anders weinig bekende
' -- •' by*
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fiyzonderhêdèn in dfc VA byééö géiarflfetdi fie Qnt»
leedkundige befchryvirigV 'döór' DAU*EN*ÖN' biy 'elke ties
fchryVÏng gevoegd, & géehzihs het-ra-iristbelahgryk ged'eeite geezer Venimera^"''ii-i*-'''#at-4e* Gosmögoniföi»
Romajis vari BUFFON aaijbelanéjc, deeze -ZVtt welhaast ver-*'
drongen door andere, die wéldra hét aelfile "tot boven '«
hoofd'hangt,
:
•
:••;-;•!
Doch heeft BUFFOÏ* hinde? töegebtiagt'^aïl'i'tkn voortgang der bondige kundigheden in de Ni£uurlyke Histc*.
rie» men kan hem de eere en het 'voorregiffiiet. ontzeg*
gen, dat hy daadiyk vëèl'dèedt om oen* fmaak' Voor die
Weetenfchap wyder éh wyüer te verljjreidéd; Aan hem
is men verfchuïdigd deverfraaijirig* en • vergroeiing vart
den Kruidtuin, H y wist'zyn aanzien ën-invloed te doen
ftrekken otri dien Kruidtüriien het Kabinet te verryken;
Dienstbetbojiingen, wélke' de Natuurkundigen kt een'alfopsduurend aandenken moéten houden.
-ffo'hr : • ,
Eene der zaaken, dié het allermeest toegéfeïïgthebben
om den fmaak voor dè' ^NktuWlyke'-'Historie «fverförei*
den,"was hef invoeren vari byzondèréeè^enbaare Les*
feu»
Eene Inftelling , welke meö mede peeft dank' té
weeteft aaa ÜERNARD -VALÏSSY'. Defezë Het", waoi7«ea
FranfcheKiópn,
zyrié TyKé''fcÜ keurige-.Verzameling be>
zigtigen afatt-; de zodanigen, die' de Fosfiliërf-VooH uitwerkzéls van.,den;.'Zondvloed, r ü è M e r i e n " z^gtLhün, doof
goéde be'wy^zeriv uit die'rfwaarmg te trekken;-"Vervolgens;
zyn de openbaaré Üétfétf ingéfteld.- W a t dè b l o n d e r e
Lesfen betreft, die vari YALMONT D E B ö J i & R E , B U O
QUET en 'pöuncROY,- ftakeh in nuttigheid^ boven alle
uit.
' i \
Schoon de, Woordenboeken en korte Begrippen, met de
daad, in'zékér ojtógf^nadeelig zyri Vöór dm voortgang
d e i \ W è é ) t e ^ j ^ a ^ f e ^ ' « w y i - | y . de onkunde té vfeei'voort*
Selpén jeri, der'luiheid een kusïen leggen"; ^êbbeM'zy, nog*
tharis; d£vérdiènfté eri dé nuttigheid, dat- zy eene giooté
inenigje Van. zaaken op eene getnaklyké èn 'Vaardige' wyze
aan dé hand geeven. Men hadt onderftaati, WoottJènboeken in 't'licht' t é zenden van Dróogeryéti-em gemeen- gebruiklyke Planten ; dan nièriiand in Frankhyk
tot op
V A L M O N T D E . B O M A R E , was het fti déöf zlri gekonien
Oïti een Algctneeri Woordenboekder NütuUptyki Hinofit
in % licht te 'geeven. Men heeft dien zelfden • arbeid on*
derftaan in de Encyclopédie par ordre des Ma&eret) ea
toevertrouwd aan de uitfteèkendfte Geleerden; en wy heb*
Ff a
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ben vcej grönds van hoope, dat uit hunne pennen d e
beste Werken in dit vak té wagten zyn.
In de laatfte leevensjaaren van BTJFFON , en bovenal
naa. diens dood, heeft een nieuw Geflacht, aan-het voorige dè verouderde dwaalingen en vooroordeelen oVerlaatende, de waare beginzels van het Linnaaanfche School
omhelsd. Eenige Natuurkundigen zagen na de middelen
omy ter verfpreidinge dier beginzelen, en om aan Frankryk
dat gewigt; te geeven, 't welk 't zelve in de Kennis der
Natuurlyke Historie behoort te hebbert.
Veelen bezaten'talryke en welvoorziene Verzamelingen,
met de juiste naamen benoemd, en ftelzelkundig gerangfchikfc Zy beflooten zich te vereenigen, en vormden in
den Jaare 1788 eene Sociëteit, die den naam aannam van
h e m , dien zy voor hunnen gropten Leermeester hielden,
te weeten dien van Linnaaanfche Sociëteit; waar men
de Latynfche Befchryvingen, naar Wysgeerige gronden,
en eenejpiwdeelkundige SefchouWing dei onderfcheidenë
deelen van de Natuurlyke Historié» voorlas; deeze Befchryvingen gingen gepaard met zeer naauwkéufigé Afbeeldingen. .
•
^ _
gedrukt dóór de onaangenaamheden. Van verfdiillenden
aart, welke de niet bevoorregtte Maatfchappyen, onder de
voorige Regeering, gewoon waren te ontmoeten. Eenige
Leden, bedreigd met niet toegelaaten te zullen worden in
andere Génootfebappen, onder dé Befcfierming des Ryksbeftuurs opgerigt, onttrokken zich aart dit eerstbeginriend Genootfchap ; het verloop Werd. bykarls algemeen , en dit hadt de ontfloopihg" der Maatfchappy ten
gevolge.
Eenigen tyd naa de groote Ryksomwenteling, voegden
zich' Idc Grondvesters der oude Lihnéaatifcht Sociëteit,
die het wit deezer Inftellinge niet uit het ópge yérlooren
hadden, zamen. Zy deeden nu meer, zy ftrekten bun
plan wyder uit, zy deeden de Maatfchappy herlëevén onder den naam yan Societé eTHiftoire Naturelle; e i welhaast namen alle Natuurkundigen der Hoofdftad, als om
ftryd, deel in deeze nieuwe Inrigting.
Zints dien tyd heeft de Sociëteit haare Zittingen onafgebrooken gehouden. Z y vergaderde éérst ten huize van
eenen der Leden. Talryker geworden, huurde zy de teZy heeft eene zeer wvdftrekkende Verftandhouding opgerigt: bykans alle Natuurkun-
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fcundigefi, die over den aardbol verfpréid omreizen, tot
bevordering der Weetenfchappen, zyn 'er Leden van. —*•
't Is deeze Sociëteit, die het Befluit der Nationaale
Conventie te wege bragt, om eene'Opfpeuriög te kaften
doen na D E L A P E Y R O U S E en diens Tochtgenooten; eene
Opfpeuring door de Menschlykheid voörg^fchreeven, en
d i e , fchoon dezelve vmgtloös, w t het hoo^iöogmerk
betreft, afliep, althans het voerdeel zal hebben- vaör
dienstbaar te weezen aan de Natuurlyke Historie, en dé
uitbreiding van andere nutte Kundigheden. Be* Geleerden, op dien Tocht uitgegaan, zyn alle Leden der Societeit geworden. Met één woord; zy laat niet af zich
onledig te houden met de Weetenfchap die haare wellust uitmaakt, en zo onmiddeivkeh invloed heeft op het
geluk des Menschlykeri Geflachts. De Academie der 'Weetenfchappen te Parys, zioh toeleggen.de op alle takken der Algemeene Natuurkunde j
kan geen bepaald oog en aandagt flaan op de Natuurlyke Historie; en nogthans w i s deeze Weetenfchap nooit
nbodiger dan heden ten dage.
Niettegenftaande alles wat eenige Franfche /Geleerden
gedaan hebben, is de Natuuriyke Histöde der Departementen , in welke men het Ryk verdeeld hééft, niet
meer dan gefchetst, — — D E L A MARÖK gaf eene Fhre
Franpolfe uit; maar dezelve beftaat flegts in eene Verza»
meling van bekende Planten, gerangfchjkt naar eene byzondere Methode, • door den Schryver zelve uitgèdagt. —
B Ü L L I A R D ' S Herbier de Franc» kan niet dan zeer langzaam Voortgaan. T O U R N E F O R T , V A I L L A N T , D ' A L I B A R D ,
BARBEÜ
p u BouRO, BULLiARD en THULiER, hebben
aan eene Fhre de Paris gearbeid. L E S T I B O U D O I S is- onledig met het vervaardigen van eena Fhre Èelgique,
D U R A N D met eene van Dyon,
L A T O U R E T T E en G I L I B E R T met eerie van Lyon, op te ftellen. V Ï L L A R S
heeft ons gefchonken FHijtoirc des Plantes de Dauphin^
eii G E R A R D de Hifioire. des Plantes de la Provence. De
Flora van Montpellier mag boogen op de naamen van
B E L L E V A L , M A G N O L , sAuvAGE en G O U A N ; die van Lorraine heeft W I L L E M E T en B U C H O Z tot haare Vervaardigers. G U B T T A R D heeft ^ e Planten in den omtrek van
tfEftampes befchreeven; BON AMY die omftreeks Nantes groeijen; L A P E Y R O U S E vervaardigde eene Flora der
Pyreneeh} doch dit Werk is tot nog niet in het licht
verfcheenen.
Ff 3
' . Dit
a

1

|94

©VER DEtfiOPRSSRONG.EI* D£ VORDERINGEN

Dit zyn ten naasten by alle de Bouwftöffen, byges
draagen om §&§ jg^^:.F^a-vm,jt^ank/yk.^.--y&m3Sc»
digen. Ajle zyo ?e niet Van dezelfde waarde; eenige bieden niejs aan j | a n een dorre Naamjyst zpnderuBgfchryvingen. Dan* $p^. onvolkomen ojaze Flora tot nog moge)
weezen, onze Fattna
nog veel gebrekkiger.
Uitgenomen eenige afzonderlyke Verhandelingen over
eemg€!jfpo«en.ya? g i e r e n , en eenige Huishoudkundige
yerjnandefingen. oyer -d§ Beesten^ heeft men in dit vak
nog uigt gearbjeid. Onze Vogels, onze Kruipende Die
ren, .zyflrPf*ve^;#a'.jiiet,b^ei$»;.. De.- &ftukperen omftreeks Parys alleen zyn door G.EOF»FROY befchreeven. De
Irn^e^:.bj^.f^.m$it-.-meer aandagts gadegeflaagen; maar
de Moilysqqes, en. de Zoophyten gyn ononderzogt gebleeven ;' en ondertusfchen biedt-"Frankryk, befpoetd door
twee "Zeeën,, die zo veele wyd verfchillende Voortbrengzels bevatten, veelvuldige ftpffg. aan tot dit flag van
Waaraeemingen.
••"
r.
o^l
De Bejchjyypg der Delf- en Mynftoflen in Frankryk
fchoon men 'er zich eenigermagte-op jtóeft toegelegd, is
to^nofi weinig tefkennistó gebragt;
De WatjAmlyke,Hètorie,in't.flgemeen,:zal,dërhalyeH,
h e t VOMWerp;j'Weezen van den airbeid deeze* SfieUuit;
doch z»l dezelve de aandagt meer byzonder vestigen op
dmvm
f^mkryi,
en bovena-Ko^rdie der Onm^ftreeken
vap Parys; ,zy "zal'hier van haafe hoofdbezigheid maak e n ; e n zie -bief{het Plan,; volgens 't welk zyaiefi heeft
voorgefteld. te werk te gaan. "
,, ," Het wa$. niet wel raogeïyk, aich te beperken .binnen
den grond des Departeraerits van Parys, \ . geen flegts
drie mylen in den omtrek beflaat, en van i welke de
jHoofdftad en veele groote GeboUSsfen geen gering gedeelte,
«itmaaken.
,
r;
: De Omtrek van den Grond, tot welken zich de nafpeu*
«ringen uitftrekken, z^l Parys ten-middelpunt, en den afftand van Parys tot Fonta<incbUm ten ftraal hehben, en
een gelyken afftand in alle rigtjngen.
;
- Men zal eene Plaatsbefchryvende Kaart vervaardigen,
om 'er d e Aantekeningen der .Oprekkingen en Naipeu?
ringen in elk.der drie Ryken der Natuure;©p aan.te të,
kenen. Deeze Kaarten zullen verdeeld worden in' n u \
ten, die vergroot kunnen worden qp een twe&j drie-voudige pf grpotej fchaal, naar:dat xnen zulks-zal noodig
vinden.
.:.
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Deeze -Kaarten zulleff;3at •&& Vergader^ïSats°h'an^tf;
zy zullen een kort begrip bevatten yan d ë ' weïkiaaffiheden der Sociëteit, efi;*èï' vaït-ttietkaartte- twyféfen ,
•jof zyrzullen een voorweg van ' N ^ v o l g i i ^ w o r d e n ' v ö *
«alle Sociëteiten van Natuurondeteoekefèny e | dy^VvërfëhW-4e>- Depaïtenjfefltep Van Frankryk "iwëlhaasiLdëf^èfyke K'aMten zullen vervaardigen.
Men zal voorts eene Algemeene en Syftematifche Naamlyir.'Ma1lelF?ygu"arfe de"TOOÏWerpén, tyëlke^lSeh gevonden heeft in den omtrek hier boven befchreeyen e n die
Voorhanden ^zyn in de Verzamelingen v a n - d e r d e n der
Sociëteit. Deeze Naamlyst zal h e t Stelzel van LINN^EUS
voordraagen in alle zyne .deelen, uitgezonderd de Delfftofkunde, welke U N t r a u è ïlègts ruwlyk gefchetst heeft,
en dus niet welvoegelyk hier kan geplaatst worden,
-«Jaa mèt d e uitbreidingen, welke
-door ROME, den beroemde^'Grondlegger .dér-Cristalbe•fchryvinge.
''
V De Sociëteit alsdan i n / t -bezit zynde van, dè'NaamJyst d e r bekende en gevoridene Soorten ï eh vah eene
Verzameling deezer Stukken, blyft haar alleen ten taake
'over, dè zodanige öp te zoeken, welke 'e> aan ontbreeken, en het' te-regt brengen van 't geen 'x*r orinaauwkeu<rig of onvólfcéiüen iri mag weezen. —— Oin -dit óógmerk
te 'bereifcen ? he«ft zy bepaalde Wandelirigën betaamd in
alle de ièeleiffyan 'het Departéihènt, in d^ vboWchreeve*
he uitgeftièkthèia. ,
.
< Deeze Wandelingen zullen ten mlriften allé Zondagen
plaats hebbtrf; e n , wanneer het Jaargetyde 'of hei'Weer
het dóen déèzèï Wandel'mgett 'belet, zal itiéh die verWisfeleri' triét vhet bezoeken yari-eenige openbaare of by*
zonderè -Kabmeïten, in de Stad of in het, Departement
voorhanden^ .o^'zich begeeven-ria'deTuinen eh, StbÖkkas*
fen der^l^an'thouderen, waarin trien toegang zal kunnen
Vetwerven: '•. .' • ' E t ztflieÉ nbodzaaklyk beftendig drie Societeits-Leden
in dienit' zyn, voor de drie Ryken der Natuure; alte
VréemdèfiÉiigèft, zullen met open armen'ontvangen worden»;
en'de dienstdoende Leden zullen *er zich een pligt van
maaken, <óhV denoodige ophelderingen te geeven omtrent
öe drie RVkènv daar-voorhanden;'
' Van elk dér'gemelde Wandelingen zal een naauwkeurig Verhaal worden opjefteld, wegens de aangètröfr
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fene -Voorwerpen; dit aal men onder de Societeitspapie-'
. jen, bew-aareq»
'
Dit zyn de Middelen, welke'de Sociëteit nuttig geoordeeld heeft te werk te ftellen tot bevordering der
Natuurlyke Historie;
Zy noodigt alle Geleerden uit.,
ter mededeeling hunner inzigten en, ppgedaaue kundigfieden.
"
'
.
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LEEVfiN.S^ERIGT VAN DEN BEROEMDEN HERVORMER
JOANNES CALyiN.

(Naar het Engekch.)
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„
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T "Iet Character en Gedrag van dén beroemden Hervor*
nier CALVIN zal altoos belangryk weezen, öiet aLleen ïn de Jaarboeken Jer Godgeleerdheid, iqaar tevens
in de Gefchiedenis van de Vordering des Menschlyken
Verftarids uit een ftaat van Onkunde en Barhaarschheid
tót dien van ;Kennis en Befcha^fdheid. Eene ziej, bedeeld
met de fcherpzinnigheid om de Hoofddwaalingen van een
bedorven Godsdienst te ontdekken, en voorzien met
eene oriverfchrokkenheid oni dezelve te'verwerpen., en
nogthans dérajaate verdwaasd, dat zy den roem van
eenen Naam, in audere opzigten waarlyk Schitterende,
bézwalkte', door het ten toon fpreiden van. Geestlykep
Hopgmoed, en het bedryven van Wreedheid, welke hy
gewraakt hadtin de dwaaze en. dpldrifpge Voorftanders
van Onfeilbaarheid, levert een bedroevenswaardig yoorbeeld op van de Onbeftaanbaarheden, welke men in de
Menschlyke Characters aantreft; fchoon het epnigé verzagting bekome, door de bedenking, dat de Dwaalin?
gen en Misdryven, W4artoQ veele groote Mannen, ten
dien tyde, vervielen, in zeker voege toe te fchryven
zyn aan de Eeuw, in welke zy leefden, E e n e E e u w ,
waarin de onderfcheidene twistende paityeu even on*
kundig waren van de echte en zuivere beginzelen, der-

Jn

„ Burgerlyke

::

en Godidienftigc,

Vryheid.

Een denkbeeld',

„ daarenboven, 't geen ons moet aanzetten, om, in ftede
„ van onze Voorouders te befchouwen met een oog van
„ ftrenge berisping, ons te verheugen, dat het verlichte
„, Tydperk eindelyk is aaugebropken, waarin, (Tchooij
s,- des nog veel ovcrblyve) d dwaas- en doizinriighee
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„ den der Dweeperye meer en meer verdwynen —— het
„ Tydperk, waarin men vry algemeen zamen^mt in do
, groote en zp.lang verdonkerde, of miskèndi'wkarh^id,
„ d a t een Deugdzaam Leeven der Godheid wélgevatifc
„, ger is, dan de groottte zogenaamde Zuiveïbeki én Regt„ zinnigheid 'm Leerbegrippen; en dat, wélke Vervolgm„ gen en Straffen de Menfchehkindéren elkander aan„ doen,,, wegens verfchillende Leerbegrippen in hét ftük
„ van Godgeleerdheid, GOD, de .algemeeae Vader van
, allen, de zodanigen alleen voor zyne Kinderen zal er; kennen, d i e , • door daaden van-Gpedwillighèid en Liefde
a jegens hupne Medemerjfchën, den edelffen iiivloed ten.
toon fpreidên van opregt Geloof, ongeveinsde Godsr
vrugt, en beftendige Dengdsbetragting, ' '<"
f

t

w

5

t f

JOANNES C A L V I N , een der beroemdfte Hervormere»
dér Christlyke Kerke van de dwaalingehe:tt;.b,ygéloQvig-.
tóleri, door deri invloed en.'t gezag van Rome ingevoerd , werd te Noyon gebooren, in dat gedeelte van
Frankryk,
t welk voorheen denynaam droeg; van hls
de Frame, en» naar.de nieuwe Vefdeejlingi hét Departement
pQife heet.' H y zas daar het leeyeo&ent op den tienden
yan July des Jaars MDIX, „
In de be,gm^elén der Letterkunde werd hy te Parys
onderwëezeh door M A T H U R I N U S • PQRQERIUS , Qpffeller
van de welbekende LatynfcHe ,2$mcnfpra4kcn; by zetto
zype Leeroefeningen, in de Wysbegeerte v o o r t , onder
èènen Spaanjchen Hoogleeraar , in het Collegie van
$dontaigu.
Zyn Vader, die verfcheide blyken van vroege Godsyrügt in hem pefchoüwde» (bovenal dooriteekendeinzyne
veelvuldige . b^wpingen der 'Ondeugden zyner jeugdige
tvdgenooten .en medemakkejerj^): fcbjkte hem voor de
Kerk, èn Verkreeg voor hem in den Jaare MDXXl een
Kapelaansplaats, in de Kapelle, van Notre J>ame de
fa Gefine, in, dé Kerk te Noyon. In het Jaar MBXXVIT
kreeg hy de Paitory van Marteville, welke hy twee jaaren laater voor die van Pont FÊvcque, naby Nayan, verWisfelde, .
Vervolgens veranderde zyn Vader van plan met zyn
Z o q n , en wilde een Regtsgeleerde van hem. maaken.
Onze jonge Gódgeleerde, die nooit in de Priesterorde
Ff 5
ge:
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gSffeaka --ms , en--wiens, eenige 'Vöfbfnténis 'mét de
K^rkr 'beftmdl' inr^e? tKruiijfcheeiinf i ö B t v a n g è n te hebbenjwgehoorzaamde '-l»eiMr,»rilvwo^:- :«yiient.yader,. en
döedj.^ijtand vaadeli Kerkdienst,in d e ö J a W M D X X X I V .
',Ree<te had CAI^VÏN leenigrooten wederzin «opgevat tegen
dé' JP&fipW-.,v. in gewélg» van een n&arittg fcezen en beoefenen d ^ H e i l i g e iSfehrüten^'en aan^deeéè omftandigheid
hjadt ?yn V-aderi-der -vaardige: voldoening zyns Zoons aan
^ n ê JN§&\mr*m<-vaa.Beroep
te'^èrsmaeren,-flank' té
wfiêt^h... -,
-...f.'.v.
••>• " •
;•
. t Orar zjch; in; de ilegtsjgeleerdheid - te -oefenen < werd.: hy,
eerst»i^- Of/?4^»-oa-sérvolgens n » ' Êtwfgw gezonden*
Örpe^é^orderingen jnaaktè» hy- in>dh vak* i h ^ y n e .byzoridère"Studien.^evlytigdebhy a i c ^ ' « p - c t ö Godgeleerd*
heid , waarin hy met geen minder fpoed vorderde. T e
hour ges lag hy zichvraet *yzoridereri• vlyt toe op de GrM-,
fche T a a l , onder den Hoogleeraar WOLMAR, , een DpitMsr ,:onetlde-':geveétéhs van toTHÈjrf'Jngcaoiaeó'. • Dit
deedt -ife\zaaden -^ahi-Ke^heTvcTOi|%' ï h d e n boezem van
cAi-viN>meer«en nieer'-kiemén. - '
"
'
: Cm&ist was ohdertBëCcTfenr *s Hervormers"'weezenlyke,
n a t o n i i e t ï deeze ^ S ' c / H ^ v ^ N j d Ö c h V in den oüderdóni
van .wicsr^twjntiijaareh^ d é twéè '-Boeken; van "SEHÉCA'i
«n^-.c^xx^^'fMMS^^^;-' vntgej^ród'' he^hóidQ, veria?
tynde h y , door een vlaag van ^ugdigen' trotsrgedreeven',
z y n 'haam ' # Ölea' v¥ti ^Advmuis; zich op dén Tytel
vandit'fcerstdobr he*n-ttitge£eévén Wïrk^bènKndexTCiüS
C A t v i N é s , CtvisRóniaptts:
en zints ï s h y : b y d e n t»aara
vah.~cAi.vacNüs, ©f>4en 'Verkorten CA&viN» bekend'..'ge*
wcest. , •
•' ••' ' '•• '
'» ,
Naa - zyns Vaders dood keerde CALVJN na Noyoh ^tragged 'en, daar eettèn korifcn t y d zich opgehouden'hébbena&f veftrok hy na 'Parys.. Hier'wéird Jiy;/welhaast | » è ;
kerid.toyi, en met oriderfeheMihg b é f i t ó f c l d door, dézodai
nigeni, -die te \ geheira <teri#er der B É 5 f # d è n óraheï$4
hadden.C/X
' ; .' ;
,
: , Bene-Redenvoering van N I C H O L A S eoj>, Rector def
tiMf^a^HMft te Pafyss £ t c r welke C A L V I N ;dé;ftoïrV had^
bygedraagen-,) t grooten aahflöot gegeeven heplfttde,' aan
Sark^aeiéa-lm
Fariemeftthj veroorzaakte éetié'Vetvolgin^
tegen de Proteftantens
en CALVIN, die, ten .naamvén
noode, uit'het Collegie 'van Tortelt het gevangen neémen
ontkwam , vondt zich genoodzaakt naAngmlëme-few^i
kén j „-Waar hy» gelyk-een Kpmn^CaihoM
Schryver
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^ a f i <n zyne

- V a ^ j l i i e r ^ n g c e A W K f l o t i i t e ^ / n ^ ™ ^ JMJ wederom
^ ^ « > * / d o c j i ,[gyD,i<eÉilatkdjildaaryhofcjjst gevaarly* ioor?
deelende, keerde hy na Bafcl, in Zwitzeriand.
' Het
» r \ W $ » te d i ^ t t j ö e v ^ «egt de eten é*ö$e&aaïde. Weotdóntó8|fchrysfer,* ^'dat
ihy J n 't Latyn Bit^;«jr»&veel g é
» diugts n^afetó*erïÉ^«s«tóffgw i t e ^ d ^ / s ^ i i l y fchrsef dit
« Werk, têr Yerdfedigirg ;det Mcrvamska^ >doccr FRANCÏ£éENjttea vwafe gedoemd.;, Het.behelst den kêrïél
«hinh^ud ^yneJriigehefitejLeere^ HefJocekte ten Leerboek
mvm-mi
z^e^Leeiihngen. H y fchynt ia zyne oegrip»«fenosiel. v ^ l ^ v t n ^ i H E i L ' t e i v e r & b i i l e i i i ^tech'tgtót
*? Meei rverdter. ."ij©e^utoezeolyke régerwoöKligièid r vaiï
, , CHRISTUS Lichaam
by het Avondmaal is h e t e ^ n i g
h gvrg vwiaria «ys Aiat; m e o A e i m i i e i u ^ ^ ^ é n * . C A I >
ti ViN„is. hfife;,Licha^-mz'es' ZaJigmaakèrs- #eezenïyk in
jae» Hejuelr allee»... ^Dau, terwyl w y d e i dwaalingen, in
i^djif/Boek/VBCya^s naMaken, kunnen wy Jöet'flalaatéö dé
»> MverJaf&d ,eji fraaiheid'yan ^ e n " f l ^ ? , ^ ï i n
'tLatyt?
j^a!» i n , \ ^ < m ^ ^ w m x te rcieéierw-'-Wy e»tdekfeén?êf
^.ten%s i n , : e e n e ^ i ) ^ e ^ k t e . k è u n B itr-de Schriftuur etf
de'Kerlfvadejeffii' dpch d e e ^ ütóriöntende hoedaj&ig&e*
a den:worden djjoevir bezwaHct;.dooi-mangelaarlöardêei»
^ i ö d e keuz$aynerT^grir#>en, 'door te yjottö óordeeitelsi
linden, : e n ^ f i l d i ^ u k v a a r i B g ^ t e a e n anders denken-»
„.dsjfc-jr—* DenKx^naamfl» öwaaMgéa ini dit W é r k ,
,,?a3s.mëde ia zyne; 'Verhandeling ovöti^hèt Avondmaal,'
y, z y n , dat d « Frye, W ü geheel veHcs»én w a s door de
to Zpnde, enttflatDÖoé. de>Menfchefc gefthapen hadt om
„ een prooi des Duivels-tc weezen; niet om dat zy zulks^:Verdiend hadden ; d o o r htnae m i s d r j ^ n , -maaröm dat
«dnét zyn, welgevallen is, jEeden, d i é ' b y d e n Doop uuV
^.vgeflooten, • befidioüwt hy al* dwlHglandseh. Hy* w£I^ s e e n operdyken JCetkdienat, geen Aanroeping der Hei»
, , - % e n , geen ^'gthm Hoofd der Kérke, - geen Bisfchop^ e n ^ PriestesK^iEiÈestóagen, Kruisten,i Wywater, noch
i, -e^nige van die. tóHge Plégtigheden,'wélke de Keik zo
„ n u t t i g keurt in "den Godsdienst, en welke de Wysbeto geerte erkent: zo nóodzaaklyk te weezen voor de Men^ i c h e n in den tegenwoordigen flaat, -ifl wélken zy zich
'. ' \ .• ' • - ,
• • ;'
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„ niet kunnen opheffen tot de Aanbidding van het Óp*
perweezen, dan door tusfchenkömst der zinnen, Hy
; e r k e n t flegts twee Sacramenten, de Doop en het
„ Avondmaal, H y verzaakt de Aflaaten, bet. Vagevuur;
„ de Misfe, enz."
. Dit Roomsen Cmholyk Berigt van.de Dwaa/ingm deezes
grooten HerKonners zal zeker den Ptotejkantdoen "ghmfachen. 't Zelve behelst nogthans een erpft-ige les-voot
alle Se&eni» om niet voorbaarig zich de zogenaamde
Regt zinnigheid, als huh in byzonderen eigendom behoo»
rende, toe te eigenen, .-—^ 't Zelve toont bös niet min
dujdelyk, hoe weinig men afkohne op de opgave van
Party, ten aanziene van Gevoelens, niet zelden zo/inger i g t , dat het een. het andere als overdwarfe eri óniver
ftoote.
.
.. ::• •
Naa dat CALVIN eemgen tyd 'm Natte en Zwitserland
sefleeten hadt, liét hy zich overhaalen om
tor zyne
Woonftede te ueemeri, waar hy verkoozeh wc-rcf en toe
Hpogleeraar en tot Leeraar der Kerke j dit viel voor in
<ïen Jaare MDXXXVI, In het volgend jaar deedthy al
het Volk verklaaren, by eenen afgelegden Eed, <Iat zy
toeftemden in eene? öeloofsbelydenisfe,- welke eene Verzaaking des Pausdom behelsde; en, daar by bevohdt dat
deeze ^ e r v o n m n g in Leere nog geenen genoegzaamen
invloed hadt op de Zeden des Volk», en niet ilrekto
ora dien geest van tweefpalt," welke; de vöornaamfte/Familien tegen elkander tweedragtig maakte , te dempen ,
verklaarde GAL V I N , in zamenfietririnng met andere- Ministers, dat hy het Avondmaal niet kon houden, zo- lang
die onderlinge vyandfcbappen oiider bun beerschten, en
zy. de Kerktugt m é t voeten traden.' ,
C A L V I N was egter te Geneve nog niet ten hoogftèn
tpppunte van Geestïyke, Heerfchappy opgeklommen. ^Verklaard hebbende, dat hy zyne toerfemming niet kon geeven aan zekere fohikkingen, door bet. Synode te Be** ge~
maakt, met betrekkina: tot de viering dés Avöndmaals,
gaf het V o l k , op aanftpoking der Syndicivan Geawe ,
de toeftemming tot zyne verbanning, in den 'Jaare
MDjpCXVIII.
•' :
Na Straatsburg de wyk neemende, richtte h y , in die
Stad, eene Franfche Gemeente o p , , waar h y d e e e d l e
Leeraar was, en tevens tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aangefteld werd.
Geduurende zyn verblyfj te
Straatsburg-, gaf hy;veelvuldige blyken van zyne géné|énn
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tiefd YQOr de Kerk te Geneve: dit blykt iazondöheid uil
fër Antwoord:, 't welk h y , in den Jaare MDXXXIX,
fcbieef op den fchóonen doch listigen Brieye van den
Cardinaal S A N D O L E T » Bisfchop \*a Carpentras;
de Inwoonders Van Geneve uitnoodigende om in den fthpot
der Koomfche Kerke weder te keeren.
Twee jaaren laater werd C A L V I N gekoozen om tegen
woordig te zyn op eenen Ü y k s d a g , welken de Keizer
vastgetteld hadt te Worms en te Kigmbttrg te houden,
om de Godsdienstverfchillen by te leggen. Hy ging
ha den Ryksdag, vergezeld door B U C E R U S , en hieldt een
geforek met M E L A N C H T O N .
. Eene verandering in de Regéering té.Geneve
de Re|;eeringsleden, die zyne Verbanning, bewerkt hadden, uit
Eet bewind geweerd hebbende, hieldt het Volk met zo
Veel ernsts aan op zyne wederkomfte, dat hy 'er ten
laatften in bewilligde , en, in Herfstmaand des Jaars
M p X L I , te Geneve wederkeerde, tot .groote blydfchap
beide van de Magiftraat en van het Volk.
„ M i e r , " zegt de meermaals aangetobgene Schrvver,
wérd hy ontvangen als de Paus eener Nieuwe Kerke.
„ Geneve werd, toen ten tyde, het tooneel van het Cal„ vinismu{. Hy ftelde een flrenge Kerktugt in , met
„ een Kerklyk Regtsgebied. Hy deedt Byeenkomftea,
i, houden; Oudften, Diakens en Opzienders» warden van
„ h é m aangetteld. Hy fchreef de Gebeden vocir, de
„ w y z e van Prediken, van Avondmaal houden, van Doo„ pen, en het begraaven der Dooden. Een gevaarlyk
„ Godgeleerde , maar een uitmuntend Regtsgeleerde-i
„ vormde h y , in zamenftemming met de Magiftraat, een
„ Stelzel van Burgerlyke en Kerklyke Wetten, 't geen
„ de goedkeuring des Volks toen erlangde, en nog wordt
aangezien als een Wetboek der Republiek.
Hy
„ deedt Meer, hy richtte „eene foort van Inquifitie o p ,
„ -eene Confiftone , . bekleed met het regt van ftraf-.
„ fe en bah. Deeze Godsdienst, welke men oordeelde
gunftig^er te weezen voor die Vryheid, • die weezenlyk
„ eigen is aan een Gemeenebestbeftuur, hadt ten Inftel„ Ier een Man, die ftreng was, tot dwinglandy toe.
„ M I C H A E L S E R V E T Ü S , een Geneesheer, aan hem eeni„ ge Brieven gefchreeven hebbende over de Verborgen
h e i d der Drieëenbeid, maakte C A L V I N 'er zodanig een
„gebruik van, dat hy deezen ongelukkigen leevend
1, deedt verbranden; vergeetende, of met bedenkende, wat
:

t
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ij-'hy'zèlve^ V4»rbcenJ tegen het K^ferverVölgèi-gèïbnYêi'
„: ven- hadt.' ' MaSar vertchillènde-Tydfen4*aa^vWcnB.
diende Zeden.* <la Frattkryk zelve vervolgd* «Sireer
j , h y t e g e n - de'-Onverdraagzaamhwdi! Gèëstiyk'-^feter„ vorst ite- Gmcye- zynde> drong hy 'aan op de nöo'dküK'„ lykheid, óm liedeil, •die niet van zyn gevoelen wVëh ,
„ ten vüüift té doïmèn'(*). •VAÏÏEN-TVN '<&miMi> 'dei:
„ AiiaarifcUe^ tiegtiprJèri- toegSdiMi, eénigën- o^Stf'kósal,» kendey'deedt de Patriarch v a r t ^ M ' c ' d ë e z è n ' vaftëri'i
^noodzaakte heni' zynei geveelens'té hëftoépeh,' én rA
^ i j y o w de-wyk te'neemen." •-' •« •
;•••>',
Geen Protefiant, dip beftaanbaar* mét zyne èlgéhe :be»
ginzelen hMdelt,-1ian dit verflag 'VarieALViN^wa&B^elöof en wreedheid leezen, zonder ïeTirik. ' Het heeft 'niét
alleen (blykens dit aangötoogerië]) aM-èë-RoötefdMn
ëéSi
groot voordeel gefchoriken* wannéér de ProtepJanïén feö'fi
den .vervölgendeh geest der Paaperyè'tèh'
laste Fè'gj&nj
tfto&r- hêë is eéhé byzondêrhëid, waÉi*" medé 'de 'Bljstèh.
niet hebben nagelaatèH' hün voordeel 'te dbén'»', en^éfc'fcy*
te brengen als. eeff oöderwerp Van 3ÉhiÈop en zegepraal
tëfFens. V O L T A I R E • 'hééft, in zyrie' H'antekëöingên :^op
BECCARiA's'i'röüVfi'owr dè Misddddé&'èh SfVdffeh^pet^'vOt
deezer voege uitgedrukt; ^Eeft C«/v*«ifs¥«5CöLeertar'vdiè in
„zekere Landfèhapperi van /V<m^^v^r l^-V^lk'-p>e«
,» dikt, wordt, indien men hém, ontdekt; met 'deri' dqod
1
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'(*) Ia deeze opgave Is zeker i^-töbn &r paftyf(fh^p«
merkbaar, te hooren, fchoon men- niet 'köhhe4öoljeilenVdat ''e*
veel waarheids ia: ligge epgeflooteö; CMt'het'TctèeWWênd.
geval yaa SERVETUS verdient naageflaageny ite< wordeè 't'-géen,
de Èerw. MACLAINE, id MOSHEIM!S Kerklyke GefchiedètrisfpiJilX
ï>. bl. 326", des gezegd heeft* ten.flat betBigi?nde: „"Het is,
•» niet mogelyk het gedrag- van CAV/U\ in de zaak- yftVbföK:
„ V E T U s te regtvaardigen ,
wieas dood een onunwiscWaapre*
vlek zy». zal in het Chanfter van dien grooten eri «itmun^
„ tenden Hervormer. Het éénige, dat, niet tgr uitwirfehlnge^"
„maar ter verminderinge ,, zyner misdag kan worden aan,', gevoerd, is, dat liet vpor hem geénè' ligfe' staak 'was, zictf
,» op eenmaal te ontdoen van Uien Geest van Veryólginge
„welke zo langen tyd. aangekweekt en vérftèrkt was'dool?
den Paapfchen Godsdienst, in welken n'jf was opjpvo«jèi
„Het was een overbfyfzël- van &exi
vw %tv pdtif*
„ dam; in het hart van CALVIN , hét welk zyhètf QÜtfflriïtly-r
», ke* Yver aanftookttt. tegen-den elendigert sEft^WB*.'*'
u
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H geftrafrVén Jfy, die hem te eeten-of huisvestfog^eWen*
wórden, VoGr-al'bÜB leeven, na d e Galeien igraöödëhr
» — In andere Landen hangt'men eerï $efait4'dïe • zich
i, het predikeö'onderwindt, op. ' l i het om'devztófeeVan
GOD te handHa&veflen, dat deeze) C J ^ f v / ^ e f f i d ^ f e ê i ^
V fitit ten dood gebragt worden ? Hebben beide deeze
„ Partyen zich gegrond op die Euangelifche W e t : Indien
., hy unlet hooft, hy zy 'ti'dk^ik 'WkleTt^en^^pyik„ hdar'C*)T Maar b y den EüatigeIïst word«;öfetmvo.
« l e n , dat-:die-iBde^t'en'To/^«iWr^èw.fetóngien wQr-„den.
Of vdgen zy
fiet/.y^d^/Xtewy'
in het Boek
Deüiefonomjumle^^^'Jnmn'ond^:u\eén'Propheet opfiJadt,
A?*
t
. vèjk. hy. geffroqÉcn"
heeft, komt, 'tn hy tot u,zegg£.s laat phsi ande^eJGpden'
„ navolgen én, dié dienen,, zoda/iig^^n Próphetffsai•~..ge«jL
a dood wordent -want hy heeftjm
ffvalgefprofkctkïtêgeth.
„ den HEERE uwen G O D : gy zult hem metipJeehftnifieem-i
6gen,dat'hpjteriye.
(f)?> Maarynoch déeaöïC*/?/,,'mst,- noch deeze $efuit, heeft tot-a g e z e g d ^ ó n ^ l a s t i
,y ons vreemde'Goden dienen. De^ Raadsheer fiOBOURGV
,v'dë géweezétï Monnik GALVÏN , de ' SpaènföW'
Am
'SERVÉTUS,-' en d é CalahrffeB'^iu'mJsl
diénderf 'aF*
^ ï e r i denzélfdèn God-j nogthans deédt de' Preïïdént' Mii'
», NARDI dèö ïUadsheer DÜBÖURG v e r b r a n d e n e r i
,i"ÉouRG's Vrienden ieéden ^MIWARD ombïenge|i. ^
1

1,
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:

' (*)

MATTH. X V I I I :

17.

:

' ':" "

: / !

J

• (f) Deuteron. XIIL '

;

(j) DUBOU^G wa* een Kerklyk, Raadsheer
k«f pafjem^nfc
van Parys, ine'zich onderfcfreidde door zyne" verkleefdheid
a'tó de zaak via deft Hervormden God$dieqst. ,1 J)$et,$ ÏÉfiWi'**
zj? vinden „wy 'opgetekend ia de méérmaals aangenaaide JV$5,
Vjeaiiï Diüiónüire y ' ; ; m e t veel klems, ten voorteelt vin
,^'yöorftandery d«r7 Heivorminge gefproökén hebbendé, wérd.'
1M{ van; ^ófltóg H E N D k i ^ p E t f M', gevat, ajs ieo ïC,e«ei
^.Vervolgdvan. dè:Pr.fesferlyke Waardigheid beroofd» te Parys
„gehangen: en V&pfittA, in dén Jaare 1559, itf.'den oüderdönl
n„va» acht en dertig,jaaren.'*; >_--,. , ^ y werd ,ver^agt. gfafa*
*,dén," voegt 'ér deeze Schryvex nev.ens, „yan deel gehad te
»ï tobben, in 'den tobord van deti.Preyd^ut ÏÏIHA'RD,, èëtien.
:

t

,,'.4je., van andéw Calvinisten.
Die;ftrafoefcpingj»ii,deeden
^nieuwe Ketters gebpören worden, in' ftëde van! "dè. ou'S
. ; t o k aiR«te, J'aaeen', en bragtóft dë zameöz^eering je w»;
p„0 tfan AMBofsk,; ea aaar op Volgende BürgercJoMogemr" ÏA
M

ïiEfiVE-KSBEWöï
hadt liet genoegen om S B R V E W S te doen vejt*
branden, en fmaakte hy ook de vertroosting van de
voornaame bewerker te weezen dat GENTILIS het
hoofd verloor (*)*. en de Opvolgers van CALVIN ver-:
braadden ANTHONY ( f ) . Was het R e d e , Godsdienst,
» of

„ CALVÏN

„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„

DUBOÜRG, een goéd Magiftraat» eea getrouw Vriend, een.
ftreng JJrjestar, moeten wy de Dwaalingen befehouwen eri-'
kei rfi. de uitwerkzéls van zyn onverzettelyk Chara&er*
Hy was niet in ftaat.anders te ipreeken .jian hy dagt, eri"
onbekwaam om een. gevoelen, ééns door hem omhelsd, ter
veranderen. Ongelukkig voor hem, liet hy zich verleiden"
door de Calvinisten, die hem onder het getal hunner Martelaaren aanfcbryvea." — — Een voordeelig getuigenis Van
Party; ongelukkig Zonden wy van dien Schryver mogen zeggen , dat hy niet genoeg verlicht was om der Waarheid en der
Deugd regt te doen.
.
{*) Naa dat GÏMTILIS zyne begrippen herroepen hadt, leefde
b y , eenigen tyd, in rust, te Geneve; doch., zyn toeftand daar
onaangenaam vindende, uit hoofde van den haat, dien de on"
verzoenlyke CALVIN hem. toedroeg, verliet hy die Stad. Naa
in verfcheide Landen omgezworven te hebben, waagde hy bet,
»aa den dood van CALVIN, een bezoek te Bern af te leggen;
doch hy werd daar gevat, en befchuldigd van de Verborgen*
heid der Driëenheid te hebben aangetast. „ Hy ftierf," zegt
de Schryver van de meermaalen aangehaalde Dfóionaire, „ God*-'
„ loos; pochende, „, dat hy de eerfte Martelaar was, die het
„ , leeven verloor voor de Eer van den. Vader; terwyl de Apos, „ tels, en andere Bloedgetuigen, alleen voor de Eer van den
, „ Zoon üierven.'"
( t ) De -Gefchiedenjs v«h deeze» ANÏBONY is eeöe der zon*
derlingfte, weike de Jaarboeken der Krankhoofclighéid optekenen. Hy .was gebooreu te Brieu, in Lotharingen, van Cafhefyke Onderen , en opgevoed by. de jefuiten. Hy omhelsde
i e t Próteftantendem te Metz. Te Naniy .wedergekeerd, ,wérd;hy'
vervolgd als een Ketter, en zou daar, was hy door eénen
Vriend niet gered, zekerlyk opgehangen geworden zyn. Hy
vlood na Sedan; daar, voor een Papist gehouden, ontkwam hy
den dood ten naauwen noode. Ondervindende door welk eert'
vreemde lotwisfel zyn leeven niet veilig was, by Papistenjof
Proteftanten, toog hy na Fénetïe, en werd een Jood. De
ooien deeden hem, uit vreeze van ftoorenls te zullen wekkert
y den Raad, de Befnydenis niet ondergaan; doch hy was
niet te min een Jood. Hierop ging hy na Geneve; waar h y ,
zyn Geloof verbergende, Leeraar en Voorzitter werd van het
Collegie. De geduurige tweeftryd tusfchen de Leer van CAU' ' VIN,

2

VAN

'JOANNES CACVÏN.

405

„ of Régtyaardigheid, die deezé Moordeli-"deedt piee„ gen?"'
-v .- - - . . v . * .
-;
De ftreögheid, waar mede CALVÏN, by, alle gelegenheden, deRfigten van zyn Confiltorie handösiftiei verwekte
béfn veele-vyanden, en véïoorzaakte niet zelden in Geneve
groote beweegenisfen.
Maar niets was in ilaat zyn onverzettelyken-aatt'te doen buigen. En heeft-meri zich
hoogst te verwonderen, dat h y , te midden vaöjzö veele
bezigheden en beweegenisfen t'huis <, zo ,veal zorgs op
zich kon neemen, ten aanziene van buitenlandfche,Kerken,
in [EngelandFrankryk

, DuitscMand

ent Poolen.

Nog.

meer deedt hy door zyne pen dan door zyne tegenwoordigheid; zyne raadgeevingën envoorfchriften A»y. Brieven
verzendende: terwyl die zelfitehand onledig was met
Werken te fchryven.
"
ƒ
By zomm^e gelegenheden, egter', deedt -hy. zich in
Perfoon gelden. Zo t o o g h y , in den Jaare M D L V I , na
Frankfort^om* de gefchillen, welke de Franfche Kerk in
die Stad verdeelden, te beflisfem Onophoudelyk was hy
bezig; meest zag men hem met de pen in de. band, zelfs
als ziekte hem aan zyn bed kluisterde, en hy was van
eene zwakke gefteltenisfe; op 't laatst zyns leevens mety
veele kwaaien worftelende. In deezen werkzadmen yver,
om alles te*doen voor de Kerken die zynè .Leerftellingen volgden, volhardde hy tot den dag.zyns doods, op
den zeven- en- twintigften van May MDLXIV^ vier» envyftig jaaren en ruim tien maanden bereikt hebbende.
De Werken van deezen onvermoeiden Man zyn te gader gedrukt te dmfterdam, in den ;Jaare M D C L X X I ,
in
welke hy verpligt was te prediken, en die van MOSES ,
welke toen de;.eeoige Godsdienstleer was welke hy geloofde,
bragt eene langduurige Ziekte voort. Hy verviel, tot Zwaajrgeestigheid , en ejndelyk tot volflaagene Krankzinnigheid ; in
welkeir (iaat hy uitriep, dat hy een Jood was. De Stadsraad
deedt de Geestlykheid zamenkomen , om te raadpleegen wac
mén zou doen met deu ongeluKkigen ANTHONY. Het mindertal, der Geestlykheid ftemde dat men medelyden met hem zoo
hebben, en liever tragten hem te geueezen , dan te ftraffen.
Dè Meerderheid beftoot dat hy ten vuure zou verweezen worden; en hy werd, In den Jaare 1 6 3 2 , verbrand. „Honderd
„ jaaren van Rede en Deugd " fcjiryft Vo> TAIRE, „ zyn naauw„ lyks genoegzaam om zulk een Schanddaad te boetent"
VIN,

M E N G . 1795.

N O . 10.
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io negeb.JteefenV in Folio.
zyn zyne Leeringen

Dejvpo^nmft§mfa&2$v$

van den Christ lyken

Godsaientf,

in,

% Latyri,- eriijzyne Verklmr.irfgen, vm-M LMti#&
iÈyn-ftyl fciiBeftignen •.-befchaj©..- ^yn/ggfstptéjffpeg-,
moedv én. daar. uit voortvloeijende hoogstlaakiiaaie. be<%+
ven^aptgwonderd, '.was.-by yporbeeléiyk -ia zyn gedrag,
Godsdiennig, oiaatig, kuisch, naaritig, ep pojnhaalig.
Men viadte van hem aangetekend, ajs iets-bewpjidering-.
waardigs^ Vyanden zouwel ais Vrienden geeven^jdit ge,
tuigenia, dat CALVIN, die zo veel rpems en agtjngs'verworven-had*,, flegts; eene Jaarwedde yan .honderd Kroonen
voor - zypen dienst trok,, en- weigerde eene höogeje wedde
te tieiflben^ idat^hy, naar;een reek§r yan, jaaren jmet dq
erootft? ipaaïmmh^idi getónd tg. hebben, mot.sneer dan
driehonderd Kropnen aan zyne Erfgpnaameh naafjet, e«
«nder -deeie~ fcaajaatenfehap rwa$efc wm. Boefceiir$r.die ten
Jwwgé^piyte verkpgt wejjde.%'begreepen.. Als een forke,
trèk-zyner onbaatzugtigheid*'verhasds BAYLE , dat, wan»
neer CALVIN van' •Straatsburg' vertrok,. om. Wi-QeUm. we»
der te keeren»;de vStraatskmgen .begeerden,•,dat. hy het
Vöorregt Mén Burgerfehap dier Stad zou" behouden, alsmede• :de.fnkomftenjvan. eene ^Prebende, hem toegefchikt;
de eerfte. deezer aanbiedingen aanvaardde - h y , «.doch de
Jaatfte floeg diy volftrekt-.-ifI;i Gierigheid of, Injhaallgheid
w a s h y dusïiiet.van jte béfchuldigen. Zyn geestlyktf Hoogmoed en Heerscbzugt ovërföbfeöiwden alle. ande>eDrift
ten,
. j\ : ,,.
,'
C A L V I N trouwde, toen. hy omtrent dertig jaaren bereikt .hadt,. op. aanraadeui van zyn Patroon MARTINUS
;

v

:

S0CERUS, te Straatsburg,
IDOLETTA VAN B U R E N , W e duwe van J A N S T E R D E R , die, tot de Wederdoopers behoord habbende,; tot de';'gevoelen» van CALVIN wis. over-

gegaan'.'" Zy hadt Kinderen by haaren eerften Man., en
baarde haaren tweeden één Zoon, die jong geltórven is. Eter
Moeder/ ftierf in den Jaare - MDX'LIX. Het blyict uie
CALV I N V Brieven , dat- hjrzéèr het verlies dëejzêr Egtge?
noö.te b'éttprdel Niet orïgëpa'st is hier de- taaFtieezes
Mans, op .het; vërvdyf, den Hervormeren door dé'Roomfchen gedaan, van den Oorlog tegen Kom om dezelfde
reden te hebberj aangevangen als waarom .dé" Grieken)
dien tegen 'Trqjd- voerden, ^/we^éa"' .óm eene Vrouw te
l«hben.. ^Zy, die dit vertieren," fchryft CALVIN, „ m o e „ ten my daar van tea «ujiftefl uitaoaderen. Ik was onder
!
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BSWtyH? T y r a n n y , waar uit de Heere,my verlbsjt
„ heeft, vry "om eene Vrouw te neemen-; ik neb d k • r ^ ^ e n j f t a a j i d e veele jaaren ongehuwd geleefd, Naa
| è p dood myner Huisvrouwe,.eenyborbe^d yandeü^i
„ In dé da^a? 'is het reeds aridéfhalf jaar dat', ft* w&foofo
vrywÜiig ongehuwd b l y v e . " In deezerj prigeh|i^Ö%i
flaat is hy tot zynen dood gebleeven.
, x
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BY V E R S C H E Ï B E VOLKEN
MAALTYDEN.
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{Uit het Framch.y

D

e Inwoonders der Maldmfchè Eilanden» eeten alleen.
Zy verfteeken zich in het verborgenftè gedeelte,
hunner Huizen, en trekken de kleeden, ditrtot venfters
diehen, neder, ten einde zy onwaargenomen egtenraoogen. Eenigen geeven voor reden van deeze zonderlinge
gewoonte, dat de Wilden, in den eetften "tyd dei- Maatfchappye, Qm te eeten zich verftaken, uit yreeze dat een
ander even hongerig, doch fterkér dan h y , mogt komen
en hem zyn Maaltyd ontrooven, — Daarenboven zyn de
denkbeelden van Betovering wyd en zyd Verfpreid onder
de?ze Eilanderen, en zy yreezep niet weinig, dat 'er eenige Beleezing in meer openhaar gebruikte fpyzen mogt
geworpen worden. - — Anderen geeven nog eene andere
reden op van dit eenzaam eeten. Zy'verkiezen niet, zö
verre zyn py yerwyderd van het denkbeeld dèr Gelykheid, fpyzë te gebruiken mét iemand, die "beneden hun
is in geboorte, rykdom, of aanzien; en, vèrmids het zeer
bezwaarlyk valt deeze Gelykheid te bepaalen, vindënzy
zich verweezen tot deeze ongezellige leevenswyze. "*
Het tegenbeeld van deezen leveren de Inwoonders qo
^an de Philippynfche Eilanden. Wanneer een hunner zien
zonde " gezelfchap vindt om met hem te eeten, loopt h y
zo lang zoeken tot dat hy iemand aantreffe om met hem fpyze te neeme'nt én men verzekert, dat,'boe fterk zyn honger Wéézen moge, hy het niet waage, zonder een gast,
aan dien trek te voldoen.
De Tafels der ryke Chineefen zyn heèrlyk gevernist, en
overfpjeid ïnètr keurlyk gewerkte tapyten. 'Zy kennen het
gebruik niet van iüesfen df vorken; maar erke gast heeft
Gg a
twee
?

?

;
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VOLKEN

twee, kléine yvoiren of ebbenhouten ftokjes, met welke"
%y zeer behendig weeten om te gaan.
' Hoe zeer de Otaheiters yan eenen gezelligen aart zyn,
en vryJ^fchaafd in hunne manieren, eeten zy elk afzonderlyk,. Op het uur des maaltyds fcheiden de Leden
eens Hüisgfezins zich van eikanderen af; twee Broeders,
twee Zusters , en zelfs Man en Vrouw, Vader en Moe*
d e i , hebben ieder hun afzonderlyke. fchojel, Zy zetten
zich op den afitand eeniger voeten van elkander neder 5
keeren, elkander de rugge toe,, en houden dén rnaaltyd in
dé 'diepfte ftiltè.
De gewoonte, om te drinken op verfchillende uuren dat
men eet, treft men aan by verfcheide wilde Volken, Dit
ontftondt in den beginne uit noodzaak! ykheid. Het was
eene hebbeiykheid geworden , welke: ftand bleef houden,
ook als'"zy -een Fontein digt by zich hadden. ——- Een
Volk , in een ander klimaat pvergebragt, behoudt menigmaalen. iets van den opripronglyken ftaat, waarin het
leefde. Zo onthouden zich de Indiaanen var\ Brazil zorgt
vuldig van eeten, als zy drinken; en van drinken, wan^
neer.zy eeten.
Ö p plaatzen, waar wel voegel ykheid, of befchaafdheid,
niet heerscht» is. de Man, die zyne Vrienden te gast
noodigt, zeer verlegen om 'zyne Gasten hoogagting te he^
w y z e n e n eenig vermaak aan te doen; de vreemde gast,
oordeelt h y , legt hem onder deeze verpbgting. —
By
veelen'der Arnfricaanfche Indiaanen, is de Gastheer onophoudelyk en onvermoeid bezig om zyne. Gasten tot
eeten . aan. të zetten ; doch raakt zelve geen fpyze
aan, -rr-rr:. In Nieuw Frankryk mat hy zich af met lustig
op te zingen, en, op dit gezang, de Gasten, terwyl zy
eetea , , t é onthaalen,
In een, verder gevorderden ftaat van Befchaafdheid is
men *er. op uit om blyken van vertrouwen, aan zyne
Vrienden te geeven; men behandelt ze met vertrouwen,
als bloedverwanten.
Men verhaalt, dat het in China.
de gewoonte i s , dat de Gastheer, om een blyk van zyne>
beleefdheid te geeven, zich uit het vertrek verwydert,
terwyl zyne gasten zich aan zyne tafel vermaaken,en onge-ftoord den maaltyd houden.
De betooningen van Vriendfchap in den wilden -en ön-.
befchaafden ftaat hebben niet zelden iets grofs ejo ruws.
Zo trekken de Tartaaren iemand by 4e poren, ,pm hem.

tot
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tot drinken aan te porren: en zy houden aan mgt hem
op deeze'wyzé t é . pynigen*. tot hy den mond openu
Als dan klappen zy in de handen, en danfeh voor hein*
,Geené gewoonten ffchynen belaclüyker, dan/die plaats
Vinden by ëen Kamfchaidaxihr,
wannéér Jry wenspbÊ
iémand ten vriend te maaken.; H y noodjgfr hem eerst,te
èeten. De Gastheer en de Gast begeeven zich ui eeÜ
H u t , die tot eëhe hooge maate verhit is- Terwyl dé
Gast de fcVze néémt ^ welke hem opgediseBi'wordt»
ftöokt de Onthaalér het" vuur zo fterk'aan-, als hém
mogëlyk i s . . De Genoödigde moet. de overmaat deï
hette zo wel als van de"',«pyze • V e r ^ u i ë » j ' " ' ^ £ .geeft
ibrns tienmaalen Over, êe? ,üy het jvil gewonnen geeven : eindelyk, verpligt te erkennen dat hy overwonnen i s , begint hy by te komen om de taak te
ichikken. Hy Verzoekt eenige oogenblikken verademing
door een gefchenk .van Kleederen en. van..Honden : want
zyn Gastheer dreigt hem d e . Hut nog fterker te zullen
ftooken, en hem te verplïgten te eeten-.tent;;dat.-hy fterft.
J3e dus onthaalde Vreemdeling heeft het regt van wedervergelding, H y behandelt hem op dezelfde wyze, en- vordert dezelfde ^eichenken. Jndien de Gastneera.de; juithoodiging van zynen Gast niet aanneemt * dien, hy op voorgemelde wyze onthaald heeft^, m i deeze koinen«n: in zyn
Hut woonen-tot hy de ge&henfcen van hem-gekreegen
hadt * op eene -zo zonderfinge wyze aan 'héW gegeevén*
Van deeze allervreemdfte wyze van onthaal ter Vriendfehapsverbintenis heeft men deeze reden gegeeveh. Meri
bedoelt 'er mede den Perfoon, wiens Vriendfchap men
zoekt, op de proeve te zétten. De Kamfchatdaaler,
dia
dè kosten doet van het vuur .en. den maauydj »>verlangt
te weeten, of de Vfeemdéhn'g itefkte genoeg, beeft om met
hem fmert te deelen ; én of hy edelmoedigheids géhoég
bézit om een gedeelte zyns eigendoms aan hem af te
Öaan. Terwyl de Gast bezig is met zy» maaltyd te neemen , is hy onvermoeid bezig om de Hut fterker en
fterker te ftooken; e n , tot een uiterst blyk vah des
Vrèemdelings ftand vastigheid en verknogtheid, vordert
h y meer Kleederen en meer Honden. De Gastheer ondergaat , op zyne beurt, dezelfde onthaaleöde plegtigheden in de Hut des Vrèemdelings; en hy toont * op. zyflê
beurt, met welk eene maate van fterkte by zyn Vriend
kan verdeedigen. In dëézervoege zouden de gewoork
Gg'f
tefl,
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dié óns het allerzonderlingst VoorkoWerr', eenvoid^
dig worden, was het dén Wysgeer mpgelyk, /dezelve
dp de ptëaVy Waar'ze gebiuiklyk z y n , té befchoüwen. '
- By de -'Negers van Ar dra is het een onderfcheidend
kenmerk van hunne Hoogagting, wanneer zy met iemand
fcn zdffderj tyde uit éénen Beeker d r i n k e n . — D e
'ffymfchaidttaler. doet dit Vriendfchapsbetooripp èene an^
êdté 'itryzé; hy kriielt voor zynen Gast neder,, en Inydt
van een Zeehond; hy propt- het geheel
fit deri' inéhd van zynen ' Vriend ; ionder dit bedryfi
ëf ftérk'iSiegehrk, roepende; Taha \ — . \ (dat is, 2 W r ! )
éfr; affit^dende wat by de lippen nederhangt, fhydt hy
flit af, ërt '2wélgt het met de grootfte greetigheid in.
1
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Aan de : Sckryvers de* Algmeenë Faderlandfche Let;..'. ;, t
tèroejtmngtu.
tvh.et9.il
„i \Tètgit& «ry i u het volgend' Stölfje, het geen eerie waare en
V iJedttaioedige Daad, door my WnstJoos op het papier ge»
„ifteW^bevat,.toe te zenden, met verzoek, öin hetzelve door
ji,nw*igwcta:-M9«ndwerk : der ;vergetelheid te onöiftte». ——•
Bevalt hers,verwacht..dan.meer van myne hand
u
Zie hier'bj*z«ive: terwyl ik blytVnw'. getrouwe» Leezer*\ '
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Onlangs" overleed iri het Franfche Hospitaal te \Bosck een
Zwkzërsch. Soldaat aan zyne Wonden, welke hy, ih' Hólland.
(*) Die Stukje, benevens het Hmdfkmt
Zusterliefde, in 'onze vex*
rjge No. geplaatst f » ) , hebben wy oiet.'jetroegen ontvangen. I Wy b i b .
hen gelegenheid gehad, om ons op de Egtbeid vau dit Uatfte Geval te
informéeren en bevonden, dat deeze edele Daad, verre van vercierd,
eenvoudig en naar waarheid is opgégeeveto.
Ën daar de oris onbekende Bojrget P . L . , by bet zenden van een sndee Stukje, fcaryftt
„ lk verzoek , deeze Stukjes ten eerften te plaatzen j dan zult gy m»
en anderen aanfpooren, om u ttieer Stukjes, van tyd tot tyd, töq'te
,i Zendén i da» behoeft gy geene fchoüne * Characters by andere "Volkeri
& te zoeken, en dezelve in uw Maaodfchrift te plattzens" zo ,berig&a
wy by deeien , dit. h» . op onze bereidwilligheid kin
fttMnaakciB•
en verzoeten- Hem~vrtetnKlyki dat hji 4f£è' belofte géiïiwd doe.
Zie boven, bl. 3 7 c
: ^
y
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:
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ftnen dienJt zynde, regéri dè.FrMöfchW, dntvangisii Ml, D è ^
Zwitzer had aan eenen zyöèr Officieren, die. zien toen in
*s BostA bevond, gezegd, dat hy een verre Nefff* nét naame
in die Stad had woönen, \V'elké hy wensch'te te ipr^èken, en verzocht, zulks aan deezéri zynen '-Neef' bekend .'te
maaken; dan
die Officie?"vertrok, én vergat zyne;pélofte, aan dén Stervenden gedaan, Dezélfbe ?^Wèr""k«f.'aafl_
eenen Sergeant en adderen gezegd, dat zyn Neer........'»".ZJM
Erfgenaam moest weézen, (Hy bézat nóg eenig Geld;^eó. éene
Obligatie van eenige honderden pp de Provincie"jfiföïfe»^)y«hé'
Sergeant verhaalt dit eenige dagen niérna aan dien Man.; zy
£aah te lamen' den zieken Zwitzer opzoeken ; ^doch hjr ww
niet meer, hy flras reeds begraaveri. Zy zien hf|ropzyn g'Öêd
nar, vinden, otjder andere zaaken», zynen. Doopbrief, ^aariïfi
ïtien zyne geboorteplaats ontdekte. —^-De Man, de vermoedelyke Erfgenaam van den Overledeneny zelde hierop tot deri
Se'r'geirit: „ ik'beby volgens uw 'gètiii^his, I w'éf allé reohf
„ op deeze Nalaaten'fchap, en zy Zöp p y zeer wel te P** koj; men, want ik heb niets meer V' (in de bèlégérwjj v§rj
*sBptch is zyn huis afgebrand, hééft hy eene fchade van meet
êm 4 0 , 0 0 0 gulck gehad , en is niet meer in öaa| Öm Jiyn |ifi|
ténerfteltên), „ tfair — wie weet of 'er géenè.Vaèje'ondat
zyne Familie 'iyni-die het nog toeër.dan ïk,noodig.heb&e^l
Hy -fchryft tóetóp naar ZWitzèf^t^ Uft'tö" KferSe^rajg
van de geboorteplaats des Overledenen,,,, en.:'jnie^.'^'^hjèeUs toedragt dér ztóèrr. Éenïgeh". tyd WeW ^n«Hu1^t te è@fi
antwoord: dat dé Ouders van den" Overledenennog.le.éVen-|
doch'zich ih ëëneij zeer armoëdigënfta9t'...beylnden,'"^Jlydft
b'vér deeze ontdekking", en verneugtï dat hy deeze dngeluk*i«
$eV kan helpen', 'fchrvft' hy, dat hy dè Obligatie tot geld zat
maaken, en alles, zajjoer 'er eëné duit voor té, eifchen, 'aair
•2*ihttrkmd z^l; fcVefeèïMen. -—^- Dië, ongelukkige, doe*
derigdzaame, Mah heelt; reeds Zyne belofte vervuld»
drii
aan'die arme Óuuers'net. verlies van hunnen 2oon éenJ'gzïnfj
verzacht, door hen uit huhne armoede in eene ruimere omft»ncftgh'eid.te plaatsen.
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at de zugt tot Spel uit Gierigheid haaren oorfprong
neemt* is eene ontwyfelbaare waarheid; maas dezelve
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ontftaftt uit eene byzondere foort van Gierigheid.., van alle an'éaé' verfthillënde. SALUSTIUS heeft, ..bet/ Ctarafter van CAt i L l N A fchewende, oös des eene juiste"bepaaling opgegeevan,
aiè hy het met korte \Voordep in deezervoege uitdrukt:
AUemi apptens fiif profufys, „ Gretig, na 't geen .eens anders
„ is, en kwistig van zyn eigen."
'i)e jaminetzalige gevolgen van deeze",Speeldrift zullen zich
b r volle grootte opdoen, in de Volgende korte zeer treurige
Gefchiedeuis van LTSANDIR , dié, behalven 'de Naamen, o p
waathèld'gegrond is.
'
LYSA^PER, een ongelukkig Jongeling, w$s de éénige Zoon
yan HORfENsios , "een/.Heer in zeer ruimen "döëne gezeten*
Met 'ïen "zoYgvuldig ^adeWyk óog. floég 'h'y de Opvoeding
fcyWs Zoons gade, erf verzuimde niets,',w« (trekken kon, qm
zyn'éénig Kind een, rfuftig, eerlyk êh gelukkig;, Lid .der"
Menschlyke Maatfchappye te doen worden.
"Onder zulk een töevóurzigt groeide hy op in alle wenschlyke ett beminnenswaardige Volmaaktheden. Hy was beval,
lig van Gelaa'd, fchoon van Geftalie, an aan dit voorkomen
beantwoordden de Zlelsbékwaamheden j vlug en ichêrp va»
VTïriland;,* zagt en aaiïgèiaao) inden ommegang,, Qoor eigen
Vrytbètöon, onder het opzigt der besté' Leerineësteren, maak?
te hy'de Weiischlykfte vorderingen ,in dén kring' der Weetenfetotppetrj. en niets ontbrak 'er, óm tjem" geheel te vormen,
*tn hét doen 'eener Relic/
,i,
' Men b/efloot dar hy'^e Touf dóór Epropa' zo»' doea, 1a
het gezeifebap van een*, gefchikt Perfoon om op hem té/letten.
LYSANDER toog met zynen Reisgenoot op weg.
Onnóbdig en overtollig agt ik het aandoenTyk afichei^ vari
2utk een Vader en Zodn te befchryven. Dit tooneel Iaat zicfc
beter voelen dan met woorden uitdrukken'.
fie Vader'noRTÉNsiüs hadt, fe midden yandft feed des affchetds
de vertroosting, dat LYSANÖËR'waarlchynlyk allé
wenschlyke voordeelen zou trekken, etf, naa zulk eene fcheiding voor eene poos, t'hüisbrengen.
O n « Reizigers zetten de reis na FrJtikryi voort,; (laken;
:

1

te Bouvres over, om rechtftreeks na Parys te gaan.

Hier

hadt LJT|ANDER met zwaarigheden te kampen, met verzoekiagën te worftelen, die hem voorheen als onbekend waren ,• opgevoed in de fchaduwe der eenzaamheid, in vergelyking met
de woelende en wemelende tooneelen, welke, hem daar omringden , hadt hy geen' denkbeeld van hel leeven der toenaaaalige (*) groote wereld in Parys.
LYSANDER. vondt zich verrukt door de vermaaklykheden ,
welke deeze Hoofdftad hem in een verbaazenden overvloed
( » ) Bet geval is eenige jsfaren geleden gebeurd*
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4i3

Wtiboodt,* de openbaare Wandelplaatzen booden hein geftaag
nieuw gezelfchap' aan; zyne K'ennisfen vermenigvuldigden by
den dag. Hy dommelde Zich fteeds dieper en diepér in de
hem voorkomende wellustigheden ; en kon hy dit te Qube*
lemmerder doen, door de ruime Qeldfommen hem medege»
geeven, en van tyd tot tyd door zynen Vader verftrékt,
Vrugtloos hield de hem toegevoegde Opziender de onyooraigtigheid zyng gedrags , met alle de gevolgen, hem voor
*égèn) Ingenomen ,'geheel ingenomen, met de nieuwheid van
•lies wat hem omringde, was hy doof tegen alle vfrraaantngen', Taadgeeyingen en waarfchuwingen,
" Hét droevigst jammer van alle was, dat LYSANDER ?ich liét
betoveren dopt de aanlolMykbeden eener Vrouwe van het al,
lefflegtfte Charafter; die, binnen korten tyd , hem in de noodZaaklykhejd bragt, om op nieuw Geld van zynèn Vader te
vraag'en. — r - De toegeevehde HORT. NSILS maakte hem geene
geringe Ibm over, met by voeging van eénige beftraffing over
zyne kwïstende leevenswyze, en vermaaiïingen om het Geld
beter te raade te houden,
- B é nieuw verftrekte Geldfomme kon niét toereiken
om der greetige ïrihaaligheid eener verfpillende Matresfe te.
voldoen. LYSANDER fcbaamde zich om zjch weder om Geld te,
vervoegen tot zynen Vader; en, ten einde zich uit die ongelegenheid te redden, aam hy de toevlugt tot het Spel. Dagelyks
zat hy aan de Speeltafel; en , wel in zyn fchik met eenige
kleine behaalde voordeelen , in de eerfte dagen, liet hy alle
andere uitfpanningen vaaren , en vondt geen ander vermaak
dan het rammelen van den Teerling
Valfche Speelders waren
sa zyne - eenige metgezellen geworden; zyne jeugd en onbedrevenheid" maakten hem een gereede prooi voor die roofdieren onder het menschdom.
Met het onuïtfpreekelykst hartzeer vernam de Vader dit
kwistënd gedrag zyns Zoons, Hy deed hem onmiddelyk
t'huiskomen. Maar, helaas! het wederkeeren in zyn Vaderland
deed hem tot zyne voorige zo geregelde leevenswyze niet
terugkomen. De zagt tot Geleerdheid was, met alle goede
beginzelen van een braaf Gedrag, geweeken; gretigheid na
Geld, om het te verkwisten , hadt zyne ziel geheel en al
vermeesterd. De vermaanende beftraffingen van eenen Vader,
zo teerhartig als HORTEFISIUS , waren te zagt om eenen dermaate afgeweekenen terug te brengen. Hy voer doldriftig
voort in het Spel, en zyn wangedrag deed 'sVaders leevensdraad dunnen, én iri 't einde breeken,
De dood van den braaven HORTENSIUS maakte, in 't eerst,
eenen gelukkigen'indruk op het gemoed van LYSANDER; en,
hier door tot denken gebragt, deed 'er zich eenige hoope
zyner beterfchap op. Om de goede belluiten, welke hy voorgaf
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o f genomen te hebben, te verfterken, raadden zyne Vrieadm
£em aan, zich in den Egt te begeeven. Die raad dagt hem
góed, en hy vervoegde ziqh met een Huwelyksvoorflag by
j»s>AsiA, eene jonge Juffer, fchoon , deugdzaam 'en z^agtaartig. Zo veele bekoorlykheden konden niet nalaateu eenen
indruk te maaken op een hart, reeds eenigzins vertederd door
de iróuwe over het verlies van eenen Vader.
L/YSANDER. benende waarjyk ASPASIA ; hy trouwde met d«
voorwerp zyner kuifche liefde. Zy wist, door een yerttauf
tig en iyóórzigtig beleid, hem af te trekken en te houden yag
de verkeering met de voormaalige medegenooten zyner verkeerdheden. Twee jaaren verliepen, 'er in dien gelukkigen
ftaat, en ASPASIA bragt hem een Zoon ter wereld, Het Kind!
bad 's Moeders fcho,onhe$ en 's Vadei?
LYSANDER
i'ïfg het menigmaal aan met, verrukking, en traanen van Vadety
lyke tederhartj^held kwamen in zyn oog pp, terwyl zyn hart
den wensch (laakte;
Alleen , myn Zoon! fchuw de Hap.
pén uw$ Vaders, en bet geluk zal n qp uwen weg volgen*
én fteeds vergezellen!"
Qraftreeks deezen ty4 riepen volftrekt noodwendige bezigheden hem na Londen. IVaauwlyks in die Hoofdftad, vol verleid
dings, gekomen, ontmoete hy, tèn zynen ongelukke, eenige
van die laage en fnoode fcqepzels, met welken hy voorheen
verkeerde. Zyne al te gereed omzetfcjaare gefteltenisfe, lier
zich beweegen am aan hunne aanzoeken het oor te léeiien»
èn hy dompelde zich, op nieuw, in den poel van dwaasheid
en 'ondeugd.
,
ASPASIA, verwonderd over bet lang uitbleven haaw Egtge.
nooïs, begon wegens hem bedugt te worden. Zy fchreef
hem een teder^n Brief; maar op denzejven wagtfe, zy te verv
geefsch antwoord. Vol angstvalligheid ', en met een hart dop»
komnjer «aneen gereeten, ging zy haaren LYSAJSDER opzoeken. Lang duurde het eer zy eénig ippor van hem kon ont*
ekken. In 't einde, by toeval, de plaats zyns yerblyfs viPr
ende , vloog zy , met de onverduldigrte b'ydfchap, na zyn,
kamer, om den lang gederfden ea vrugtloos gezogten Bgt?
genqot te omhelzen. —— ftfaar, helaas! wie lian de boezem-i
fmarte, wie het verdommend leedweezen, befchryveo, 't welk
zy gevóelde op het gezigt van LYSANPKR , gewenteld liggende in zyn bloed , met eén afgelpbopten Piftool in zyoét
hand! — - Dien eigen morgen had hy een einde gemaakt aan zyn elendig Jeeven. rr~— Een Gefchrift va*
zyn eigen hand lag' óp tafel ; inhoudende, dat hy zichzelr
ven, zyne lieve Vrouw en beminnelyk Kind, bedorven had >
en dat het leeven hem een ondraaglyke last geworden
was!
;
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' A He zulke Volken,TCöningryken,Lafideri of SentenêbéfföL
J\ waar de Deugd in een alsemeene veragtiijg " i f j R a a r
inen de zulken 'vervolgt , die' Vaaf en deugdzaam, zyn ,1" ^
•wear de Onfcbufd verdrukt jj gehaat én yèrvóïgd' word' .-W-^
•waar men het regt niet handhaaft, maar de,fteindés .Verdrukkers gJden moet; daar neigen zulke Volken, ^o«fagrly|eo
èn Gemeenebesten, tot hunnen gewisfeö öti^er^ang. •4^^'a.a^
t&me '
laat Spatte en Athéne Bier vatf. gfcyiigeqze • ,z.ujr
Jen de waarheid van myn gezegde beveriger),
- Toëa
$ï peugdzamen Rome moesten phtvlugfèn. .•'——*- toen de
Sffheners en Carthpgers de Deugd vervolgdeni,,'en . uit hunne;
cjëmeenebesten banden, toen was al ras R0e Rome 'nïsr. meer, j
$parte en Athene , zulke bjóeijènde R^bliekep, WÏerde|}
Verwoest, e"'hun geheele Burgerftaat omgekeerd, -r—— Zo
gaat, het als de, Onfchujden önnozelheifl geene befp^erai|i|g
Vinden —— als 'er. niemand, 'is, wie de zagk .der verdrukieo
durft handhaveri, —' zö gaat hst als de öjiaèugd zegeviert, én
4e Deugd vertrapt eh vervolgd word, — - Maar niet. zelden
ipötd het t|an de tyd, dat dé Almagtige zy.pe pjgén zaa,k handhaaft; dat Hy zynen Verdeif Engel uitzend, pm het Land
der Godloosheid te verwpesten, en allen te verdelgen, 'die ziek
tegen Regt en Waarheid verzetten.
fOüze beftemtoifig in 'deze' Wereld,, is zekerlyk, pm;'orjdwfing niet elkandereri in 'gemeenfcJiap , te leven; rnaar'_d#a j«
ónze groote beftemming ook, om ons dat. getneenlchappelyk
léven zo aangenaam te maken als wy met mogejykherd kun?
«en,
Dit levep rjiaken wy Pns e' kanderen aangenaam j
dan , wanneet we alles toebrengen tot elkanders geluk,
wat wy met rriogelykhëid ktijnnen doen —— als we elk^tj
3y#en kring pr^s I?eneèr0igen, om het leven van onzen eventfiens'ch geqoegélyk en aangenaam te maken
biertoj*
moeteii wy allés vermyden, wat in ftaat zou kunnen zyn, de
just, en «Jus hét geluk» van onzen Evenmensen, té ftporen.
Alle nyd , alle haat, wangunst envervqlgzugt, moeten we
afleggen, •——' Men moét niet nydig zyn, dat het zynen
èaasten welgaat, — Men moét niet Vervolgen, om in de plaats
gefteld té "wprAen van dien men fJ8U voet zpekt te u'gtepf
z'o te handelen is tè leven glad tegen onze beftemming, 'vlak
Men onzen pligt, aan. ——• Liefdeen Kendragt zyn déyastigr
heden van eenen Staat. ——; Wa?rliefde wpont, daar woorif
rust &——.en w»r rust.wqoht, daar wil God wooneg — ^
en aldaar fchenkt Hy overvloed, welvaafd en genoegen» Waar
tweedragt woont, word rust en vergenoegen verftobrd
•
de blyde welvaart raak} aan 't kwynen, alle genoegens worden
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JEDELYitE BEDENKINGEN.

uit de harten gebannen, men leid een onrustig, een jammerJyk, een ongelukkig, een kommeriyk, leven.
God verlaat
lie plaatzen van wanorde , van tweedragt en onrust, en fpoedig, ja zeer fpoedig, neigt alles ten val en ten verderve, waar
God de hand van aftrekt.
Wat, U Godsdienst ? waar in beftaat eigenlyk het ware Krïstendomr Is het gelegen in het afleggen van eene belydenis',
'welke de mond heeft leeren naklappen , zonder dat het hart
*er eenig deel aan beeft? — Is dezelve gelegen in deze of
die pitty aan te kleeven, dezelve fterk voor te ftaan , zyne,
gevoefëhs doof te dry ven, en wie ander? denkt voor onregtjzinnlg te honden en te verklaren ?
Is het gelegen, bloote»
jyk gelegen , in den naarftigen kerkgang —— geen openbare
godsdienstoefening te verzuimen ; maar dezelve altoos, tydig
en ontydig, Waar te nemen? — Of eindelyk is de ware Gods*
dienst gelegen in het aanleeren van eenige klanken, van welke
men wil, •dat de vroomen zich bedienen , en die men de tale
kanaans noemt — - is dezelve gelegen jn de dagelykfche "YWkeering mét de zoogenaamde Vroomen -—- in zich te laten
vinden in hunne byeenkomften, gezelfchappen èn oefeningen'?
—— Indien dit waar was, dan had de Godsdienst weinig óm
't lyf, en was zeer gemakkelyk aan te leeren. Maar niéts van
dit alles kan den waren Godsdienst uitmaken , indien 'er het
hart geen deel aan heeft.
De ware Godsdienst beftaat in,
waarachtige Liefde Gods ,'eii des Naasten, en daar uit vloeit?
voort, dat wy alle onze bedryven zo aanleggen, dat daar door
deze Liefde openbaar worde.
Deze Liefde is de ware
jjiyfveer , om alle onze bedryven daar benen, te ftuureo,
ëat wy ze aanleggen ten meesten nutte van onzen Even*
mensch," en ter bevordering van onze ware, en wezentlyke, belangens; dat wy ze zo beftuuren dat wy daar mede,
Jütoos doen zien, hoe men waarlyk met indrukken bezield is, oin te leven ter eere Van onzen grooten Maker en
weldadigen Onderhouder; zo dat al wat wy doen, al wat wy
bedryven, ons op dien grooten, jdien gedugcften, aller dagen,
wannéér alles zal openbaar worden, zelfs de verborgenfte gedagten ónzes harte; dat dit alles, zeg ik','ten onzen voordeele on$
tot onze beftendige gelukzaligheid mag toegerekend worden,
— 'Maar hoe zal daar zulk een verfchynen, die met eenen gloei.
enden haat zyn hart vervuld heeft tegen zynen naasten, dienj
i'y met bittigbeid vervolgt ? zal zulk een niet met ziddering
van dien grooten dag te Tug zien, naardien een hart, vervul?
Jnet ^wrevel en haat tegen zynen Evenmensen , hetzelve ais
dan ledig zal bevinden van de ware Liefde tot God ?
naardien hy, die zynen Broeder haat, nimmermeer God kan
beminnen.
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OPHELDERINO
het Arabisch en Hebreemsch meest uitgelaateit heb«
zo onj^te bekorten* als om dat,.aonder hetzelve, de
meenïhg des Hoogleeraars, waar het voor uwe Leezejs jtneest op aankomt* zeer wel te verfjtaan is. ——
Ik b l y r e , " enz.

~tn JIET 27 ys. des XXX Hoofdft. van SALOMONS Spreukcnboekrz Ut .Springhamen hebben geensn Ktming, nog'
thans gaan zy alle ait^zich verdeelende by hoopen,ontmoeten
f wy se&befchryving van-een fatVier êmefc, ^dïe, fchoon
yan de klein/ten der AtHrde-, egtef gezegd worden, wys en
met Wjyffcid.wel.verzf'en.jejyn (vs., 3 4 ) , of, gejyk veele
dér "iOmir. vértaalihgen' d i t , met veel meer nadruks en
klemsOverzetten,
wyzef, Bdan
de Wyzen'
8
Cf o o r t
ywJptmteanea.
dikw y l s i h dè Scnriitüjir Vefmeld, eèi, gelyk A B E N - É Z R A
den naamsöorfprong' afleidt, zó genaamd vaa wegen derzelver Aantal of Menigte. Reizigers hebben waargenomen,
dat, in die Gewesten, welke door'deeze Kéren overvalJenjwerdenv.dezeivp metj zulke verbaazende ^werme% of
' ^ ^ ' ^ 9 f l ^ i ^ ' ^ * - - W ? y v i ö - t ó i i | % vliegen*, het
J j c ^ a $ Z $ r w ,'vérdo^kerenv eri, als. zy op den gfond
'nèflMlrvipH* dehzelven in ztflker vbete.be^ïitwp, dat,
I r ^ ï ö i z e a g è n "van mosjés ,'"déèze DiSffl^be^effèndé,
^ i ö D . ' X l ' ^ ; te bezieenj zy bet gtzigie 'dei Imds bedek'hnTflM.dat
men de Aarde niet zal kunnen zien. J a ,
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éfif
fyfc te estate?oorsake* als medé uit hoofdd V a t t e * V e ï nièlingi»'welks zy aanrigterr, dat ze door ö o » geno«ind>
wórden*' *»jrw grovt ffcir^*)* en door möhAmmsèï»*-ifr
een iêtf g e z e g d e n hem doorgaans toegefcbreeVen*
JSfei'j*

•ywtnden Grovteh G&ck

Het Character in ï a g u r ' s Spreuke Vaft de fttytheiditit
Natuarïyke Schranderheid,vm dit Infeft, beftaat dawuj»
dar z y t fchoon zy j-tftfw» Koning-hebben^ (geeJa HoofüaanVoerder, om httririe Beweegingen te beveelen o f t e Ijeftuui»
tert*> ö o g t h a n t v o d r t v a M e n ïn h u n n e Krygsuittoötetó wjiiylt
meii Wil dat het Werkwoord KX' dikwyis h*»kttnt>
^ ÏÏtnv o^it de meefliög vaü welke ttfdWflflrfoi d*
^ h r l f w ^ é r k i a a r d e r s zeer VerfëhIHendk WgftjpjH» loès»
" ï e h k é f t vattésii het Woofd JftÉft-kip in dè ktéfósflië Vaft
»rf ètTSchfei of J»j/,;vemaan.het van dé^BfeWeegiötf
aeezéi: Öierrjès, en zetten het óver,
fchitten •vvm <m
Py/em -f- Anderen geeven de Voorkeuze aan de beteken
hi$, Vah .jtSJK; dffn$en of -knne^mi
la tfcet *üX»
éii W usVi* ih *t breeds,, als hy fchrjitl ,v ött
- gpringhaanen hebbeö geen Koniög om huh j u èenéVer>
„ wm&k te Brengen, en nogthanis,|aah zy tejto Voortf
Op zulk «e^rjepaaadeiï Ijfd.
flj*.iff'v^1y£ j^. .,onï*
tot bun voedzel, dè groene Vrügteh des, jaaM*af.té fhy|
.den*** -rn A*£M-Ez^,geeft, w a t % Voorde ^eeöiiig
hptmute; kénnen, in de
i^Wotit^BJ^^
zamer) vergaderd at épeeé phtoptj *o begrypt hét Oöfe
de ChaidMtttyche Üitbrtiek*H.]fat ^heéftv-Jp xythótk namen
vefgaderd; -descelykr d e Syri/ëhe Ovetfetdng^ welke dezelfde woofiferïiheeft; b&imede demt de j&n&fykhe Ver»
taaliög op «Sari
óVeieeitv
.: / >
'Maar b p deeze 'Üitlè^ingèft hebbeft zömmigeö* e» »
zo \ my to^fchyflt, n i e t z o n d e r reden». aangemerkt * dat
«y het 'ooginerK de* Spreuke niet treffenf;., sfe^voraufr
öende alleen die bedryven der Spfihghaanen, w e l k e zy
zo wel met als ionder een Koning, o f Hoofdbevelhebber»
koöden uitvoeren, waar in. zich n i e t s mericWaardigs. o p doet, o f 't geen de opmerking van dea wyien M w v**«
dittide, i n Sanse vemgtirigen.
H
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(•) JoêL lis i$.
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OPHELTJERING

Anderen hebben, derhalven, o m deeze TegeöWerpfrigJ
te öntgaan^de betekenis van p%r\ willen afleiden van H S n
verdeelen of fchikken, en om den zin te vol topijen Vullen
z y - ' ë r ^ J n [in hoopen].
N o g anderen Jjarteir het pp
Van het verdeelen van den Buit.
Dus doet de eên de
Wy sherd'der êpringhadncn .beffaasn in d e , geordende: v$rdecling hunner Magt, om op de vrugte»<des -velds aan

t e vanen'; de ander in hunne gelyke .en voorzigtige v*rdeelïné win den Buit, naa d a t zy zich:daarvan meester
g e p a p t «hebben. Beide welke; byzonderhedeni men houdt
VvOorJtfKtne onaangèfegeneideelen van het: Vïooruijteigt of
fyet VcKjH^fitjdes. Konjngs of Opperbevelhebbers e n die,
meegf Btetê)ds eg öjaderfcheidmge vorderen dan gemeenjyk
pïaats vhidt by dén gemeenen Soldaat. V a ü hét ecrjte
gevoelen waren onze Engelfch^ Overzetters., .che in i$eff
Text hebfcen, nogthans ireMex

zy voort :by gekderïn
y

r

volginde daar, in de Vi*lgita^, TEPit is ook {^t'j^grip' ge-;
weest,qvti&t Nedcrduitfche Oyerzetteren:

Nogihanfiaan.zy'

alle, pil, zich yerdeelcnde [fahoofénj^

— j a n n e t laat-,

rie gevoelen is de beroemde BOCHART, die deeze plaats,

nevens atideren, vergelykt met NU*I. XXXI: -èrï waadde'
Heëre'MÖSEsbeveelt,

Buit in twee deelenteivefdee^n>-

Meü riem lternt overeen <&;zëèr geleerde- A k i f e ï t T ' S C H $ L 3

tófW'fclioöri

hy voor, ée'rctdccling,

óf'dè ^Bèfèhikk^tg v

J

vüH'oen••*Büip op éefi? andere wyze -rédéri'geeft ; ' < %
hcea$ï%&' woord'I^DtÜ^a <febetekenis van ccnrPyl, ge-^
J

jfyk ' w y bóven aaflgeirrerkr'nebben-

dat het' 'ook door

anderen'• gejiöïnen W o r d t , en hef van gelyke betekenis
ïffitakaidè met Araèifche iroorden, dte betékenen hyhet

M'<vendeelen4ii

de

Arabieren : waren . by

het

lówtn^^èmoti Pylen te gebruiken 5 wélk gabrt»k
COCK in 't breede befchryft ( t > • Waarom. h y , in;
ftede 0 vaö- elk yerdéefende,
wH hébben-v »K het lot
trekkétideX-'t
Geen hy"bekragtigt .met. een; Arabisch
Werkwoord, 't welk in zekere Conjugatie betekent, by
•'

'V

''.'•'

'/let

(*).Djb" oiidite Nederfoitfchè Overzetting, té De/fr, in êea
J a a r e ' f * ^ , gedrakt, welke wy hief eens nafloegen, heeft*
Die jpelthane en heeft ghene eonie , en tornt al Wt JH fin*

ftart.

Qi) PococK, Specim. Hifi. Arab. p. 324.

WAK SmiEBKEK X X X : 27»

4**

't lot verdeelen, als mede met een Naamwoord, 't Welk
HitdruklykXo/te verftaau geeft ( * ) .
-»••:.•»;•
Deeze zyn de voornaamfte begrippen over de-betekenis van het woord y y n . Ik zal ' e r , by wyze van gis>fing, nog ëén by voegen. — Niet verre vm hzt Araèijmt
woord, door den Hoogleeraar SCHULTENS aangehaald*
ontmoeten wy een Werkwoord, 't geen betekent, aanhfa.
!

zen .opwekken,
raqdcn, aanmaanen,
waarvan het Naanjr
woord Opwekking, Aanraading
of Aanmdaning,
Indien
9

wy nu de vryheid mogen neemen om te veronderftëÜ
l e n , dat dat woord j j j f n , in AGUR'S t y d , dergelyk
eene betekenis had, (en 'waarom zouden wy het niet mogen doen?) dan zal zyije meening weezen:: .
De Springhaan
^ge, op het Alarm

heeft geen Koning; maar gaat ten Kry*
van zyn geheele Leger,
,

T e meer belde ik over om de betekenis van dit Ara?
bhch woord in opmerking te neemen ; dewylJiet eenigermaate rede geeft van het Griehch der L X X , ** welk een
dier oude Overzettingen is, welke BOCHART zegt, dat'niet
gemaklyk met het Hebreeuwsch is overeen te brengen.
Dezelve luidt A3««Ï>.*UTOV esiv: $ aupic: JU» impeërmsi
ttCy èvos Heteva-yLiiTOS evrcwrui , door den
Latynfcheh

Overzetter dus vertolkt: Sine Rege eft, locusta; §c pergit hi acie ab vuna jusfione ordinate. De Springhaan heeft
•geen Koning,

vel,

en trekt ten firy/Ie voort, geregeldop~ één be-

Dr. pctcoci?, die deeze Vertaaling fchynt goed te

keuren, heeft, zy gaan ten 'fry de, geleid door één alarm
pn in goede orde,
waar de uitdrukking u<p' èvos xthaualAxros, op één Alarm^ Bevel, qf Order, bykans het zelfde

is mét op 'het Alarm van zyn geheel ILeger^ gelyk* ik
hier boven de Vertaaling gaf. En in deezen 'zin fchynen
dezelfde Vertaalers, RICHT. V: i ï , het woord Ü ^ X n l a
genomen te hebben, 't zelve, overzettende aysHTsyAevwov,
van «va«p8jx«/, *t welk, vólgens CONSTANTIN, onder ander e n , betekent, aandringen,

dwingen,

aanzetten.

Uit dit' oogpunt befchoüwd, hebben , de woorden
& 3 V X n een zeer fterken nadruk ,en geeven ons een leeyendig denkbeeÈ van eene Welgeregelde Krygsbende, zich.beweegende, gelyk de Grieken zeggen, nctvovSm; alle in één
Jichaam, met vereende kragt en raped, en in de fliptite*
or( * ) SCHULTENS Aplmadverjiow

Philplag. p

W i» J 0 3 , , p . itfp, enz.
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OPJfEtBBltfN'ö VAM ««lïüKEM XXX: af,

flfde, 'iZfe aty« rang houdende en niemand den 'ander verdringende, gelyk Propheet joé'L hun voortgang beft!hryft:'er zyn
4P veeje ltundige Officieren als Soldaaten; alle zó bekwaam
om bet bevel te geeven, als zjr gereed zyn om bet te
©btVangen. Uit hoofde van deeze verbaazende eenfteifr
injgbeid, vastheid en geregeldheid, met welke men ziet-,
4%t zy zich zeiven beftuuren, *t zy loopende, 't zy vüe*
• p n d e , in zulk eene menigte, %o opeen gedrongen en
jamengevaegd als in deeze Spreuke veronderfteld wordt,
Jpreekeq de Arabieren 'er van met een woord, 't welk
$Q' yecl zegt als te ssamen 'zetten, of in arde voegen,gelyk
ïde pmrleqin
een halsfnoer. Om deeze zelfde'reden gebruikt de H , HiERONiMUS, die een ooggetuigen geweest
was van de be weggingen der Springbamen, eene dusdanige
Vergelykende wyze van fpreeken; van deeze Diertjes zeggende, yi dat zy zich zó beftendig op hunne plaats hou# d e n , wanneer zy vliegen, als de vierkante fteenen ifl
een welgemetzelden vloer, zonder dat -een derzelven
„ daar uit gaat:" volgens POCOCK'S Vertaaling (*), Dit
mogelyk eenig licht kunnen verfpreiden over eene an.Üere Xtrjekfche Vertaaling, die van SYMMACHUS naam*
4yk, die het overzet Q« dyji^'f •xue-a. Ut calculus (vel la*
-fillus) wiverfys; Als een enkele fteen.
n

(*) Zje

Comment, in joët, p,

5 9 , als mede BOCHART 4»

HVAAB.NEEMINO WEGENS H E T GËNEBZEN VAN »EN(

KWARTEN sTAAR, (Amaurofis),
S

«OOR B E E.LEC-

TRICITEIT,

^Memdrs of the Medical Society of fynden, Vol, III.)

E

gne Dame, omtrent dertig jaaren oud, werd, zonder
eenige blykbaare oorzaak, door eene zeer zwaare
hoofdpyri aangetast, die, met weinige tusfehenpoozing, drie>
d^gen lang aanhield,
Na dusdanig eene geweldige
myn 30 lang uitgellaan te hebbem, bemerkte zy, dat het
§ezioht van het flinker oog derwyze verzwakte , dat
| y geheel buiten ftaat was, om eenig voorwerp, hoezeer
qjugiddelyk voor hetgejve geplaatst, te kunnen onderfëheiden, Het rechter oog fcheen tot dus vewe niet go.

gen naderhand, Uit hetzelve evëh goed te zién; als te
vooren. Doch weldra werd ook ditoog o p dejfelfdé wyze ongefteld, en, ruim achttfageh ha dfcn eèrftèa aSnvél
van hoofdpyn, was hét••gööohtvuit beide dogen zodanig
verzwakt, dat zy naauwlyks de vlam van een groot
to; ftaat was 'te qnderftheidfcn, — ^ Zö 'veel echter
kon zy met het rechter oog nog onderkennen, d$t zy 't
vétfehir tusfchen licht en donker ontwaarde. Doch ook;dit gering overblyfzel van haar gezicht duurde riïe't lang»
e a weldra kon "zy met geen van beide oogfen'*het rhinïtè
meer zien.
•"»•'•
n'. :
" N a drie dagen dusdanig gefteld te zyn,
zy my
raadpleegen. Ik vond beide de pupillaè velMizénCverw y a , en deeze verwyding bleet even fterxy hóewei ik
'ér 't fterkfte licht voorhield. Ik begreep, dat'djs Electriciteit het gefetóktfte middel kon zyn tot berftel van dit
ongemak, en liet dus een fterke ftroom van deeze vloeiftoffe door de beide oogen, omtrenf tieh minuüten l a n g ,
heen gaan, Hoewel
waren, deezen ftroom niet flegts in het oog, maar zelfs op
de hand, zeer duidelyk gevoelden, fcheen de'Lyderes 'er
flegts zeer weinig van aangedaan te worden. Verfcheide
dagen ging ik öp deeze wyze voort, zonder dat de Zieke eenige beterfchap gevoelde; doch, ruim een .week-na
dat fk de eerfte proeve genomen had, begon z y , in 't naar
huis gaan, 'na géeleftrifeerd te zyn, eenige Voorwerpen te
ontwaaren, en dien zelfden avond was zy.in ftaat om
het licht van de kaars te onderfcheiden. De hoofdpyn
met vry veel geweld blyvende aanhouden, deed ik drié
bloedzuigers, en naderhand een fpaanfche vliegpleister,
aan beide de flaapen aanzetten, en nu en dan een zagt
laxeermiddel toedienen, waar door ook, de pyn vry veel
verminderde. Dai* daar het rechter oog alleen en flegts
in een geringen graad, eenig vermogen herkreeeen had, begon ik weder met het toedienen van de Ele&riciteit;
ftelde de Lyderes vry op een bank met glaazen pooten
voorzien, en trok kleine vonken uit de bekleedzelea,
die het oog omringen,\' terwyl ik ter zeiver tyd den electrieken ftroom. door de beide oogen liet doorgaan. Hierdoor was het gezicht van het rechter oog« na drie weeken, in zo verre verbeterd, dat zy in ftaat was om
groote letters met hetzelve te kunnen onderfcheiden.
Niettemin bleef het flinker oog, geduurende al dien t y d ,
Hh 4
r

0&
göhael bHnd* eijrde Lyderes bleef nog gewéldige hoof&r
Syrie^, ypor^laan de ftink^rzyde, behouden. . N o g vees.,
tien, d f j ^ i Z e t t e ik de ele&rieke kuur „.voorti, zondèp

byq^ d§ b.oop op-, van verder niet dit middel te. zullen
magen..
<
,;
'
Dan cle voorgaande uitwerking, die ik van hetzelve
gehad had, deed my echter befluiten» om 'er nog eenigen tyd mede voort te gaan, en ik had bet genoegen,
*3at deéze poógingen pok eindelykv gelukten; want, ter-s
^ y l 'ik eens bezig wa«'pm Vonken uit het flinker oog
te trekken, rïèp zy met verwondering uit, dat zy eeni-:
ge fchemeryig van licht ontwaar wierd , even als zy
te vroren' met het rechter oog befpeurd had ; en fchreef
djt {oe, dat j k thans een vonk getrokken had uit eene
plaats, van het oog , die te vooren nimmer geraakt
$ra§. ptai volgenden dag begon zy verfcheiden voprwerA
pen te onderkennen, en na dien tyd befpeujde zy dagèlyks beterfchap. <Na weinig tyas. was het gezicht
met beidé'de oogen volkomen herlleld, en, naar maate'
ïjét gezicht wederkwam, verminderde allengs de hoofdpyn*
| n yerdween eindelyk geheel.
1

yERWANDELING OVER D S , V E R A N D E R I N G E N , WELKE;
ALLE GESCIiAPErf WEZENS ONDERGAAN,

T P \ e . befthQHwing der gefchapen N a t u u r , en dat met
J L / eerrijgé nauvykeurigheid, is, zeker voor een redélykf
perkend wezen; een der' aangeqaamfte verlustigingen; om
^at'déze bron géftadig 'nieuwe ftof oplevert tot yoprtjeffelyké en Godyèrheerlykende befpiegelingeu, waariyk
•p édel 'in' zich zelve, als. yeraakelyk voor den geest.
Want Bepaalt men zyne "aandagt by ' t onafmèetely^
ke van V Heelal 1
, waarin de afftar^en en de grootheid
yanVommige gefchapene voorwerpen ons bedwelmen —
of overweegt men*dié ontzaggèlyke ruimte, waarin zoi,
Veele werelden'zich beweegen, zonder ^elkanderén in den,
loop té fluiten, of tegen "den anderen aan te botzen, ge?
merkt de onberekenbare afftanden,, in welke zy ge-:
plaatst zyn, of Het zy men de onberekenbare verfcheiden-.

y^KAmsum

óvm
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:yan ftofdodtjes, waar uit ey zyn zamengefteld, nagaa*
•JX— overal treft'men een onoegrensbaar veld aan ter be-i
fpiegelingf > +-vWarrt de vèrfehèidenheid der gefchapenWé-»
pens is z a t a l r y k j dat, hoe dieper men daar indrinee,' hóe?
'Jneer men-beïpeurt^ dat dit'een onuitputjelyké bron is,
In deae befpiegeïing hebben wy ons ïn vorigen tyd
verlustigd ; verlustigd in de oneindige Grootheid, Alv
magf en Wysheid, des Scheppers (*).
Dan geen
minder bewys van 'sMakers:oneindige"Grootheid
Qtqüi
ter dopr in die onderfcheidene tooneelen van verander
ling, welke wy dagelyks, en onophoudelyk, voor'oogen
hebben'. M e r deze my in eene «n andere Verhandeling bezig re houden, zal mogelyk myne Leezers»
eenige ^ogenblikken aangenaam kunnen wezen, om dat ze
menigvuldige byzonderheden zullen opleveren, die,met op->
merkzaamheidbefchouwd^dubbelonzeaandagt waardig zyn.
• Alles, wat ons omringt, is der veranderiykheid geftadig
onderhevig
ieder gefchapen Wezen,van bet grootftö
tót het allerkleinfte, is een louter zamenweefzel van toe:

ebgenblik eene vaste, eene heftendigei geduurzaamheid
plaats grypt. — D a n de oogmerken dés Scheppers in
deze veranderiykheid zyn vol aanbiddelyke,Wysheid, er*
ondooïgrondelyke liefde; want het aangename zou, t©
lang en zonder afwisfeling duurende, laf eri fmakeloos,
worden, eri'hét verdrietige wahhoopig maken ; dus isï
deze fchikking allerheilzaamst voor den mensch.
- Alles is dierhalven der verandering onderwoipen , e »
daar aan met de wysfte-oogmerken onderworpen. Niets
is 'er beftemjig in 't Geheelal, geen Wezen hier van uitgezonderd. Al .vrat éénmaal geworden i s , moet .ook éénmaal weer vergaan. — ' A l wat op het tooneel verfchynt, gaat 'er op zyn tyd-weer a f — - dit brengt d e
gefchapenheid'natuurlyk met zich. — Voor den mensch,
vaat het v e e , voor alle de beesten des velds., voor dé
yogelen des hemels, eii ;voor de visfehen der zee, is 'ereenrtyd om geboren te worden, en we€erom eeri tyd van
t ^ J f t e r V e n v o o r kruiden, voor planten, voor allés*
wat'^p en onderde aarde is
voor alles wat zich
i n d e diepe wateren, en onzichtbaar voor \ oog in deri
dampkring* of elders, bevind, is 'er zo wel een tyd om;
r

De-

}*6 , Y l R H A N D l X t N a O V E R m

VRRANBÈftürSEN,

Deze waarheid is vast en onweerfpreekelyk * fen heeft
plaats omcrent alle Wezens zonder onderfcheid, - — D e
Sïatuur bevestigt deze waarheid dagelyks, met ons gédnurig nieuwe voorwerpen op te leveren, dewyl men
zyne aandagt op geen enkel voorwerp vestigen k a n , of
men ontdekt daarin al aanftonds een ongetaoflyk aantal
van verbazende op elkander volgende veranderingen —
dan in het eene voorwerp gaan zy met zeer trage, en in
befe andere met verfneldere, fcbreden voort. Er,zyn, hide
NafttUK • Wezens voorhanden, die zo duurzaam zyn, en
in-welke de .verandering, zolangzaam voortgaat, dat zy
i*d»ei:ig€heel onzigtbaar is; als by voorbeeld in die ontjsaggeiyke gevaarten van bergen, klippen en rotzen,
die* na zo veele eeuwen geduurd te hebben, nog dezelfde
zyn
doch, boe ftandvastig zy ook zyn mogen, ze
zyn nochtans der verandering, hoe onmerkbaar ook, onder*
hevig, - Hier is de verandering zo langzaam, dat.zy daar
van den naam dragen van eeuwige bergen en heuvelen.
——Andere voorwerpen zyn weer van eene tegengestelde .geaartheid, waarin de veranderingen zo fchielyk o p
elkanderen volgen, dat z y , na opgekomen te zyn, flegts
zo veele ogenblikken beftaan, als nodig zyn om hun Geflagt in ftand te houden, e n , dit verrigt zynde. Weer verdwynen
• welke voorwerpen men even zo in het
Planten-, als Dieren-.ryk, waarneemt.
. Dan laat ons de aandaj
ogenblikken by ons
zei ven, by ons menfchen, nepakn, en wy zullen dra overtuigd «yn-, dat wy zelve niet anders, dan een zanienweefzel .van geftadige veranderingen, verdienen genoemd
te worden. W a t is de mensch tog van zyne geboorte af,
tot b y , weder het tooneel dezes levens verlatende, nederdaalt in het graf —— wat anders, dan de ware beeltenis san wankelende onftandvastigheid. —
In veele
^wakheid ontvangt hy het leven, en rekt hetzelve kort
of lang; doch, regt ingezien, hoe lang ook, flegts eene
reeks van oogenbhkken
en welke verbazende, e n ,
zo de bevinding 't*ons niet dagelyks leerde, welke onge»
loofbare, veranderingen hebben 'er niet plaats in '« menfjbhen korten leeftyd.
Geen voortrefFelyker Wezen
dan h y , onder alle de Wezens hier op dit benedenrond.
Munt dit wezen niet uit in fchoonheid, in voortref*
felykheid, in de uitmuntendfte natuurgaven, dan wel by*
zonder wegens zyne redelyke en zedelyke hoedanigheden,
boven alles * wat ons in den kring der gefchapenheid omringt.

WÉLKE

ALLE

CESCHAPEN

WEZBNB

ONDERGAAN.

4117

t i n g t , ~ — Het listigst, het doarflepengd, Dier fchietnog
ver te kort by der» dorattqj, den onvernüftigften ,
Mensch.
-<_Dan, hoeveel vry menfchen ook mogtaj vooruit - hebben '
boven alles, wat in, deze benederjgewest&rgevonden wórd
r - met dit al zyn wy, by de eerfte intrede in- de wereld,
zeker de onvermögendfte en zwakfte aller Schepzelen ;waöt
geen onder alle de Wezens, welke ons omringen, is by
«yne geboorte magteloozer, en lange?: rnagteloos, dan- deraensch, — - Zonder hulp onzer ïvatuurgehooten, bezwe^
ken wy uit magteloosheid even zo fchielyk als wy geboren waren, en üieryen weldra, zonder eens bewustheid
gehad te hebben van ons beftaan. ——• 't Is waar, het
meeste gedierte moet zyn kroost ook een tyd lang behulpzaam z y n ; ©f-,*, by gebrek van ouderlyke zórg, en
by gebrek van 't op zyn tyd te voeden, loopen de
jongskens gevaar -van goedig te fterven. De moederJyke ?org moet -oven", deze' gaan , wiöen fey dezelve
niet 4oor onagtëaamheid verliezen — h e t geen wel
tot béfchaminé der menfchen , veel" minder by het
redeloos vee, dan onder de redelyke Wezens, -plaats heeftj,
want men vind,, onder de laatften, zommigen laag genoeg,
om haar eigen kroest t e vermoorden, daar men de eerfte
paar jongen ziet befchermen, aelfs dikwils ten'koste van
haar eigen leyen, .
Blyft nu zommjg gedierte lang rnagteloos, en heeft het
langen tyd de moederlyke zorg van nooden
nochtans
HyTt geen Dier zo lang rnagteloos den onderftand vorderen van anderen, dan de Mensch. — - Eenige jaren
yelfs verioopen 'er, voor hy op zich zei ven kan ftaan, en
de hulp van andere misfèn ; en hoe lang duurt het
piet, voor. men zich van de noodzakclykfte noodwendigheden kan voorzien .—— en hoe lang dat raeö nog door
onraagt , deur louter onvermogen, zou Vergaan?
In'dezen weiland Hyft de mensch eenige jaren zelfs,
¥Q lang wel *.ls de ganfche leeftyd vair: zöthmige andere
gedierten diwrt,
i Dan welke verbazende veranderingen ondergaat men
piet van zyne geboorte af, zyn ganfche leven door! —
g a l m e n van alle menfchen, welke ter wereld komen,
T ~ — »al men 'er wel een enkelen aantreffen, dien men
k§nt, wanneer men z e , zints hunne geboorte, niet voor
ge hunnen volkomen wasdom ontvangen hebben, óóit
intusfcfecn gegien had.« zou men 'er uit 20 veele duizenden
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den wel een enkelen meer kennen.?.--i— gewis geen eqkel
(eenen. Zo groot is de verandering, .welke ieder fttensoft
ondergaat in de tusfchenruimte van eenige weinige ja.
ren
zo ontwikkelen zich langzameHiand de deeien —— zo ook de zielsvermogens, tot zo lang, dat
ïtnen ayn volkomen wasdom ^ beeft
tot zo lang *
dat men tot een volkomen Mensch is opgegroeid.
' Z i e t , d a a r zulke verbazende veranderingen- ondergaan wy
allen,'geen, uitgezonderd. - — • Dan'laten'-wy ons nog by
eenige, andere'omftandigheden ftil houden, en.ons bepalen by; den mensch in befchouwing als wereldburger, b y
zyne eerfte intrede in dezelve.
Ziet men hem hierop het tooneel verfchynen met luister - i — met vorfte-lyke pragt - — met-die vóortreffdykheid, welke hem,
boven alles;, waardoor hy omringd word, doet uitmunt e n ? - — Niets van dit alles 1 — - Het is 'er in tegendeel zo ver van daan, dat h y , by zyne geboorte, veeleer
onder de minfte der gefchapen Wezens geteld moet worden.
Geheel naakt komt hy ter wereld
en
dus vertchynt hy op het tooneel, zonder glans —— zom
der luister —— zonder kragt — z o n d e r eenige de min-*
fte vermogens —>— even zo wel zonder natuurlyke als
zedelyke.
Met eën klagend geluid geeft hy zynen
drukkènden nood te kennen'
een klagend geluid ,*
waar mede hy tevens zyn onvermogen en alendc fchynü
t e " bewëenen. —— Maar wie zou nu., na verloop van
eenige jaren-,-zeggen, den mensch in zyne voortreffelyk^
heid'befchouwende, verrykt met de uitmuntendfte gaven
- r — - - natuurlyke en zedelyke —— "wie zou zeggen dat
aanfchouwen, dat teen te voren zo
magteloos, nad zien liggen
zien liggen buiten Verinogen om zich zei ven' iets te kunnert toevoegen; »o§
pnlangs zonder gedaante
. nu zo fchoon en luisterryk
- — • flus zonder aanzien, en nu ftapt hy met het 'hoofd;
naar boven, in eenen verheven ftaat, m e t ^ n e n fiereri
moed, daar henen, en blinkt nu in luister boven al 't gefcbapene uit.
- Dat zelfde onmagtig Wezeri onderzoekt?
nu de geheime fchuilhoeken der-Natuur -—— * het beftaan
én de vermogens van het gefchapene, en deszelfs wyz©
béftèmming.
Welk eene verbazende verandering! —
éérst minder te zyn dan reen kruipende aardworm, en
daarna een Wezen te worden, dat de beftemming dér
Schepping zelfs leert doorgronden!
Dusdanig eene verandering mag men in de daad groot
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.ÊÖuverbfazend noemenden rdst-afe-roe ijgrn, ware men aan
Jdez.ete'e dooi: gewoonte niet ongevoelig geworden; J C * .
J)an;.deze grotye verandering "heeft? ordocnehbaar plaats,
Jjff/ een ae^>^de^'uitZEriidèiiag'-«r-^. by-deft eenen
iraat. ze. wék met trager* eh by den anderen met fneiler,
Schreden voorts maar meestal op eene-bykans onmerkbare wyze* — - Hoe ongevoelig, en lchier onmerkbaar *
ontwikkelen zleh de vermogens,; zo .Wel de natéurlyke*
als zedelyke* der Kinderen, tót zo lang dat zy gevormd
zyn tot volkomen menfchem:
De ligChamfcii zetten
zjch ongevoelig uit-, door de langzame vermenigvuldiging
der,
ftofdeeltjes»De
Jigcnamen .groeijen aan • in
^ikte eii lengt§.^-ttnï dus toe*e&iende> hebbtn-zy allengs
nitgerju&éV.yolumen noodig,, itnrt'dëze aangroeï*ingi£lyft v p o R t d w u r e r i , tot JZO lang* dat de ligcbanétt
wane volkornea g r o o t t e hebben. — - In i d c z e d d y k ë
yerrn^ens_4èï5 wenfchen, word geetie mindere, vérande"
$mg bespeurd. - j J — Met dezelfde langzame ifchreden
gaat- deze ver&ndlering 'voort —*» De vefftandsvérmogens groeien, aan?; doch ontwikkelen zich üangzaam; ëfi
deze vefftarjd^vermogéhs wasfen ook zo femg:. aan y -lot
$y, ë è n e ; z e k e r e M o g t é bereikt hebbende* weder afneemen^
jan dit gefcbieöiHöwestal levennïip zo een* ©nmisrkbaf^
«wyze a V z e zyn^oegenoomen. • • > -x\
.
s-'ftet daar -ejsnigA v^anderingerlIöpge'geVeó * .welke de
pjënsch pnd#rg4sgn uto^t vóór hy gevormd is tqt die >vofc
r n a a k t h e ) d * t o t Welke mes hèm ziet^pkümmen,::om on*
der al 't gefttp^eee uit -te blinken* en toüeen meester*
ftuk in d e .Nardus te worden.*-! dat.alom; den haam van
zynen Maker^veflftreid"* en groot maakt
tot eeri
toeesterftuk in.de-Matüuj* waarin zich als in een kleine
Wereld, in «^„middenpunt zameri: Vergadereft alle di'ö
Schoonheden* welke.'zien, afzonderlyk vferfpreiden in: a l
het g e f c h a p e r i e - ••; r - , waarin z i c h alites zaant vereenigt*
:

;

:

Ï

y

r

!

;

Scheppers t§ verbreiden —— verëenigd, pm den Mensch
ook zelve te'doen uitmunten bovön jalle zyöel medefebepi
zelen — b o v e n de redelooze beesten — b o v e n alles
Vat in de fehepping gevonden Wbrd ~ — om te doea
izien deri venen' afftand tusfchen hem en het ryk der miïieraleri , tusfchen hem én het groeibare, tusfchen hemen al het overig - gedierte - — daar tog het plomrjfte
Mensch.nogJn ftiwMs, om hetdootfepensd Dier te be->
Öwiagen én te beïtteren,
^
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Daö.in
veele andere gevalfeöo»dergaat.da««nÖ8»
Ven vaak de Meösch n k » de grootüe verandeiinge».
Op: Sarde is, 'er. geen ft^t»'hoe gevestigd oolc, befleadigii
onze ftanden zyn aan oneindig, veele wispeftuufig»
anderingèn onderhevig. Van daag teven :wy kï vreögo?^^
hebben d e vervulling.,onzer begeerten — — e n n ^ g è j i
oompejf; ons eéh' onvpQizicn geval inï de otittööStbaafife
droefheid. - — lieden - beeft; men* van* > altes>' overvloed,
e n ' morgen lyd me»'aan alles gebréki," i — ^ Hedew-iiraea
ïykt^- en heeft zyaé: fehatten opgehoopt als bergen
en, morgen is men som en berooid, 'i-r** Van daag ziPöë
Vorst nog vast, eny^nhot-fchynt, ofiwankelbaar^op zyneft
Throon* **timorgeo tuimelt hyuit de hoogte in de laagte J
in l i e diepfté en:daagftèb veragting uieder.'
Heden•-f$
hy .«dg Mie tóejuichjngHies V o l k s . —'rantoi'geniveirkêërJE
dézelvesin-de grootfte fmaad en' vervloekingen-^—-^Heden, zit/hy nóg vol; Mtjefteit, gekleed i a Anpcfy^efWyl
eene iêhdenr Kroon zynen fchedél dekt — e i * morgëft
word laf, omhangerit toet het kleed varidle difpuWernetfe*
«ing.:«-; Heden ttist de Vorst nogijop het aagtfte Zwariëh*
dons,— en morgen )W ja morgen l i ^ » % i n ^ ö e n è lage
eene veragtefyke bderew'ftulp opeenjbawdvof ftroö'-^ tfi£

vei*

;
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2e-oodergaart, is des te\greater V « ï des;te •trfeffeödêi'V
wam» fchoondeze veranderingen ook plaatt hebbeh óh
dere lagere rangen e n klasfen Van menftfhérjj is dfcéïvé
nochtansronder de eerfte nog- oneindig ödfètïder en gevoed
liger, dan onder <Js laatfte. — Onder deft lageten er? ramderen: sang van menfchen. heeft ook '4e- *Ve*j*aörleïihr Vajj
ftaat e n ftand veekl plaats — z o ziet flieö dageiyfep
dezen yeraederd eagJrênen v e r h o o g d . — ^ HoVvetelege?
goede> lieden worden niet verarmd» die kort te vore» nóg
m tyken overvloed geleefdAebbén —— e n , in tegendeel j
hoe vèêle anderen ziet m e n , uit de" laagte opgetrokken, na
in voorfpoc&deeven ••, die nóg kort ,te vbreji met veetó
te^êiiheden en ratnpipoeden te wörftelëh hadden,
itarting Salomo had Heeren te Voet zieri gaan, en Kneg.
ten als> Heeren t e p a a r d zien ryden
zo wislelvafliè
is het lot der ftervelingen.
Aldus ondergaande mensch, ia allen opzigte, zo veéle
en menigvuldige veranderingen vari zyne aUeieerlte vd>
;

;
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-bet -JWOBsd des leyefls*;tot h y va» het zei»
VB wedefom-afftapt.r'—; Dan dit afftappen van h e t too.
Heel .i#, *eker_het a|lerj^rj^ ^rty#un&i en in welk d e
jprpotfte veranderifig gebeurt.
:£ktën en ongemakHen dogn d e a m e n s i b o o k eene. groote verandering onder>

t

gaan , zo du yeelemen&heu, na eene langduuxige ziekte
geheel onkenbaar zyn; dit zelfde vindt ook dikwils plaats
b y .iwederwafödigh4den of.getedtn ongemakken.;
H y , d i e onfeeggöog de fohoonfte gedaante h a d , en zjph
vertoonde in de btóejendfte gezondheid, is thans e e n ^ e - ,
rraamte, en fchier teoeenemaal on&enbaar geworden* •-——Duizende ongenoegens, wederwaardigheden en ziekten, beftryden yajik .éen .^eryeling
folteren hem geweldig ,
zo dat zy hem niet zelden zyn geheele gedaante ontneeflüö, misvffffiren, en geheel
'-fio
dikmalen vertoonen zich zulke verfchynzets niet, en hoe
een groot a'ahtéf
men 'ét hi dë zameShtevrng > Wdk
onophoudelyk met -ziekten moeten worftelen, en die
even daardoor aan ^de grootfte en veelvuldigfte veranderingen onderhevig 2yn. - — Zo is de mensch dan van
zyne geboorte a f wankelend, btiftaadvastia e n zeer j a n
verandering onderhevig
geerië
ge
fl^ndvastigheid, is by hem; want 'zypë gefteïdheid-is, zbSr%,; dat zy -hem vatbaar maakt-VoÖf allé
vvi^lèlvallighédéh des levens, met'Welke mérl dagelyks'të'
kamperi' h e e £ r ' ' ^ ^ t H w y l • duizend bykomeridë
déze oTiteft^óMsheiü nog des té £roé*ér maken, "en me~
c^vuldiger, waawdef ^h 3 e daad
ganfche; ï e e n y d vatr
den menscheen onafgebroken tooneel van op elkander voegende vérahderihgs?epfêvert, .dfé^ eyeh gefyK de:golveh der
•&e, door de^'Win.J-'aangezetf oöebHoüöeïyk 'de eehf-^étP
ariderea' vbïgt;
Deze verandeffifrgen, wélke ieder
ftjénsch geduurende zyn leven «jndögaat,/worden zéker
nergens meer doór verineriigyiïldifel dan, dbör.'bngehialr>
k é n , zfekten, toevallen en" .weÜerwaaMighedeh, wélke y
als fchaftëls aaneen 'hangende, adeftt mensch tot - een alf
leweranderlvkst en. onftandvasügst Wezen maken. • •.- '
Dan efiraeryk'^eefii-'de mensch zyhïaatrl&föl op'her,
tooneel, om 'er yoor altoos af té flappen. -i-f4 ' H e t 'g#f-'
dyn zal vallen
'éi dood veffchfht — alle föUerr zyn
ultgefpeeld, en dim'gebeurérr *er de alleïgwóffte' v é r a n ^
ringen., T— JDëÖood, en allez^ne gevolgen,misvormt
léh eenemaar¥et'I»icbaam. i—ü'^Het' venfoaerHrt-S-efE
•
toer-

attoetfmi zoOga*'
'^fö&é
!

MÜétH&igM&Y
ioem\éty"ëS
tóm}t8i
l

1

'^lf-'
v

:

r

4!&

VËRÖANDELINS

OVER DB VERANÖERÏKÖENi

ÉMi

ïoerlods Lyk - — al ras ontbinden' de zaaffiveteeïiigdS
deeltjes ; worden vaneen géfcheiden-, ^eh'kéerën''tot $&
aarde, onze algemeene Moeder, weder -^—> Welke, ntf
den Geest van het ftof, met welk ïfetT «g ^efMrito- zönauta
vereenigd Was, afgefcheiden te ^hebben, hefcwetk einde*
lyk voltooit, en de grootfte verandering den Mensèh-döe_l
ondergaani
• • • . < • i>-\\ ;•!-•'' !v,;'-><> ;-..ur'^
Ik zal deze > ftof, indien God my Wst éfl-geaéödheid
ifchenkt, en my daartoe de gelegenheid en tyd niet'benomen worden* vervolgen, en dezelve «ragtBn in tWttV
Volgende Verhandelingen af te werken, >'
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T^eeiën,nebben verlangd', één feoit, eri aisiriééöopÜii
V . alles in 't oog. dóén vallend,,Uittrekzel van ' L A V A I
*TEk*s .Werk te hebben/.' Ik héb my gezet om 't zelvef
te vervaardigen,, en te vctfy^ardïger deèzèo.^beld. OJ»',i$tó
genomen» dewyl net* tóCóoiU in deeze dagen allërtfóoch
zaaklykst is* Menfëheri te keririeri." :Én de Weèt^nfehap*
der IRbj^oöorhie * altharist tot eép 'zekér'gunt, dhs:tót die:
kennis opleidt.
.>,'.,..
.•,- JjyiV T j ' < ' - 1- ""<
Deeze Weetérifchag, den Ouden, ,pékènó% heeft v4s$
en ^ekjre beginzels.,.; Elk Mensch' be^.dê^elve,ih éërtë
min of. meer volkomène maate/. "Eéii Eind zélfs heeft ét!
iets vari. In een kring vari onbekende llédeü intieddendé'i'
zal het zlch niet .z^tterJtiby iemand ,va>n eén'ftuorsch é^.
ftreng üitzigt., Altoos/zal nét zich vervoegen by dén z"pV
danigen , j wiens gelaat i goedheid 'an'"|ginzaanin^d; •';«&&$
duidt.'",,":' '. . '.' -, ' , •„;'.,,,„ ''
;'
jMaar dé toepasfing deezer WëetènjLch^ jsVqfvéri. ai$4ie*
4er\Genee§k"ühdë, zeer'bezwaarlyk.".'"..'f;'... ,
.
M e » hebbe, dë Phyfioriomie uit twee* algetóéefte
4tó>ifi^4.<>i^d^(^cléji, té befclkMjw^S; ;.'
'
- H e t eeri heeft betrekking op dé e e ^ ' v o r m i n g Vaitf'
^ o s é l l ï è t Lichaainj dcteU voóriiaamlyk Van het poöfd^
i
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Het ander behoort tot de Opvoeding, de, Hebbelykhe*
d e n , de Leevensomftandigheden , het Staatsbeftuur, den
Godsdienst, de Gezelfchappen, de Lugtftreek, het Voedzel»
enz. enz.
Niemand is onkimdig hoe zeer Veel alle deeze Uitwen^
dige ootzaakén op dén Mensch werken, en de eerfte hoe
danigheden wyzigen, die ihët gevolg moeten weezen vari
's menfchen Natuurlyk MaakZëh
Hét is dit Natuurlyk Maakzel* 't welk dë eeffte over-'
eenkomften, van welke wy gefprookeh hebben, dóet ge*
böorën worden. Deezë Mensch word fterk en kloek * gëenö
zwak en teder, gebooreh.
Deeze Mensch brengt by zynë geboorte 'mede ter
wereld eeli Natuurlyken Aanleg voor Gevoeligheid;
—
Een ander, in tegendeel * is Van Veel harder Geaard
heid.
Dè eenë Mensch brengt mede ïër wereld ëëri Hoofd
't welk ëén groote menigte yan Gewaarwordingen kart
bevatten, die samenvoegen * éh nieuwe overeéhkomften
ontdekken; met één woord alles om éen Qehk te worden.
— De ander brengt een Hoofd mede ter Wereld Waarin hy flegts een zeer kleinen Voorraad van derikbèelderi
kan bevatten*
*
Maar de Opvoedihg^ de Leevensomftaridighéderi, de
Verkeering, eri ëifldelyk de geheele Lëevenstrariti wyzigt
alle die hoedanigheden;
H y , aan wien de Natuur alles gegeéveh heeft het geen
vereischt wordt om een Man Vari Genie te z y n , kan een
Domkop wotden door mangel aan Opvoeding * dbor zich
op niets toe te leggeü. •
Terwyl ny, aah wieh de Na*
tuur veel min gunftig geWeëst is* vëfel kari aaiileeren door
langen en onVermoeidett arbeid.
De groote maate Vari Aandoenlykheid * Welke dë Na*
tuur aan CESAR gefchonken hadt, Werd vèrftompt door
zyne Eer- en Staatzugt; en hy deedt misfchien meer dan
een Millioen Menfchen in de Oorlogen die hy voerde,
omkomen.
De Natuur fcheen niet gunftig geweest të zyh aatt
SOCRATES. —— Arbeid en Bevlytiging heeft van hem
een der beste menfchen gemaakt, die by het Mehschdom
zeer veel verdiénd heeft.
Ondertusfchen wagte men zich oni het denkbeeld te
omhelzen van HELVETIÜS : Dat ttlh Menfchen, He goedé
1
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Zintuigen

hebben, eene gelyke Bekwaamheid

van Geest bezit

ten. Deeze Stelling behelst eene groove dwaaling. Ik zon
hem vraageri, waarom, onder zo veele duizenden goede
Wiskunftenaars, die doorgaans goed bezintuigd z y n ,
flegts maar één NEWTON gevonden wordt?
Waar
o m , onder de duizenden van goede Dichters, van welke,
men 't zelfde als van de Wiskundigen, wat hun zintuiglyk geftel betreft, zou mogen zeggen , maar één
'HOMERUS, één'VIRGILIUS, één SHAICESPJSARE, één
N E i X L E , wordt aangetroffen?

eoR-

De waarheid der zaake is, dat de Opvoeding en de Ar
beid , tot eea zeker p u n t , het gebrek aan het Phyfiek
Maakzel kunnen vergoeden; maar het niet geheel en al ver
helpen. — - Even zo kan Opvoeding en Oefening eenige
Licnaamsfterkte aan een Mensch byzetten, fchoon zy 'er
nooit een HERCULES van zullen vormen.
Deeze onbetwistbaare waarheden wel ten grondflage ge
legd hsbbende, zal ik nu voorts eenige denkbeelden van
den Heer L A V A T E R , van hét Natuurlyk Maakzel der
Menfchen, betrekkelyk tot de Phyfionomie , médedeelen,
en 'er myne byzondere waarneemingen nevens voegen.
Hoewel het geheele Lichaam eens Menfchen iets Phyfionomisch hebbe, én de Schilders en Beeldhouwers het
oog Haan,op alle deelen, van den hoofdfchedel af tót de
voetzooien toe, heeft de Heer LAVATER zich voornaamlyk bepaald tot het Hoofd, als het voornaanitte gedeelte
van de Phyfionomie.
H y verdeelt het Hoofd in drie deelen.
, i . Van den Kruin tot de Oogen ingeilooten.
a. Van de Oogen tot den Mond ingeilooten.
g. Van den Mond tot het begin van den Hals.
Het eerstgemelde gedeelte d r u k t , volgens LAVATER ,
de: bekwaamheid uit der verftandlyke Vermogens.
Het tweede gedeelte drukt de fchoone zedelyke Aan
doeningen uit.
Het derde gedeelte wyst de grovere Driften aan.
Fan

de

Phyfionomie met betrekking tot de Bekwaamheden
van den Geest of het Ver fi and.

De bekwaamheid der Verftandsvermogens doet zich
imeest aan het Voorhoofd kennen.
Een breed Voorhoofd, en een Hoofd een weinig groot
naar
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ntiat evenrefligheid des Lichaams, zonder egter' oVerftallig
groot te zyn^aikundigt doorgaans Talenten en Geest aam
Een breed Voorhoofd» niet al te hoog» bykans perpendicular.,!^, een Hoofd aan den grooten kant naast,
ftrekt taniibljfke van. bekwaamheid om te denken, vair
geï'chiktheid tot rekenen en Wiskundige Weetenfchappen.;
Een Voorhoofd min breed dan het gemelde» nieer verheeven, en; éen. weinig agterWaards vallende, dat wil zeg-»
gen zich van den perpendiculair verwyderende, kundigf
Verbeeldingskragt aan* Dit is het Voorhoofd der Dichteren en der R'edenaaren.
'
.
.
Een hoog Voorhoofd» agterwaards wykende» doch.
naauw en gedrukt aan de flaapeft d
Hoofds» duidt»
eene, leèvjéndige j losfe, Verbeeldingskragt aan, en eene
overhelling tot Dwaasheid. Dit is het Voorhoofd der kleine Poëetcn.
..-.
•, •
Een rond Voorhoofd, voortvaards gebuid$ büiteri den
loodlyn vallende, ftfekt teitbètoone van, wéinig oordeels.Het kan zamengaan met Talenten»' indieö het Hoofd
anders groot is.
.
..
Een klein» final en laag» Voorhoofd kundigf weiflig Talenten aan,
\ '
De tusfchenftanden tüsicheh* deeze' vyf Hoofdbyzonderhedefl' geeven ons tösfchenftaiidën van bekwaamheid, én
onderfcheide. graaden van verftandsvermogens. -..',
' H e t Voorhoofd» by. voorbeeld» *t welk tusfchen het
eerfte en tweede opgëgeevene invalt ^ zal diep denken
Jöet Verbeeldingskragt, paarenf dat wil zeggen':,' dat èeri
breedgénoeg Voorhoofd, 't welk verheeveh, eftagterwaards
wykende^'iS'»' èene bekwaamheid..aankundigt- tót denken,gepaard met Verbeeldingskragt, Dit is he« Voorhoofd vah
den MetaphyfiCus, vaft den Zedemeester» Vaft dqft grooten Redenaar $ den üitftéekenden Dichter ; Menfchen
die4tètffcbitterendé der Verbeeldingskragt met dè bondigheid des :0ordeels paaren". .,
.
't Geen invalt tusfchen het Voorhoofd v'afi' dé ttyëede
eft" de derde -föort, verfchaft ons de Koppen der Dichtereri, Rédenaars eh Künftenaars, vaft den tweeden rang.Het Voorhoofd, «yoorwaardis bultig eh rond,- kan» indien het'.breed is en een weinig verheeveh, zich met
denken vëreenigeii. •• ,
jDit zelfde Voorhoofd, zoude*' zó breed te zyn,- hïaaf
als het verheeven is, kan .nog Talenten bezitten.
Eindelyk, die vier foorten van? Voorhoofden,- aan hef
ïi »
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Iaatstgemelde naderende , dat wil zeggen, Verminderende
in uitgeitrektheid en breedte, wyzen de onderfcheidene af*
neemingen van den geest, in alle foorten, uit,
Het A'gterhoofd, meer of min uitgebreid, kundigt
desgélyks meer of min bekwaamheid van den geest
aan.
„*
Fan de Phyfionomie mét betrekking tot de Zedelyke
nigheden.

Hoedo-

De / Zedelyke Hoedanigheden doen zich meest ken*
nen aan de middelfte en benedenfte gedeelten des Ge"
laats.
Men onderfcheidt hoofdzaaklyk de volgende deelen,
I. Het Oog. .
.
II. Het Ooglid en de Wenkbraauw.
III. De Neus.
IV. De Zigomatieke Boog.
V. De Kaaken.
VI. De Lippen.
VII. De Kin.
VUL Het Oor.
IX. Het begin van den Hals.
t . Het Oog i s , naar het. zeggen van allen, die den
Mensch ten voorwerpe hunner bétragtende nafpeuringen
efteld hebben, de Spiegel der Ziele. Geen deel des
Menfchen fchildert in dier voege de Aandoeningen,
Men onderfcheidt, een leevendig O o g , een ftoutmoedig O o g , een fier Oog, een hoogmoedig O o g , een ge
voelig Oog, een goed O o g , een droefgeestig O o g , een
vrolyk O o g , een wellustig Oog, een geestig O o g , een
dom Oog, enz. enz. De onderfcheidene hoedanigheden
van het Oog doen zich kennen —— door de grootte,
. — - door de kleur —— door de beweegingen ——
door de leevendigheid des Oogappels —— den opilag —de helderheid.'
II. Het Ooglid heeft veel invloeds op het Oog. Indien
het fyn i s , met goede hairen voorzien, zich metftoutheid
opent, duidt het goede Character-hoedanigheden aan.
Een naauw en hangend Ooglid, in tegendeel, ftrekt
ter -aanduiding van gebrek aan Character.
Een welgevormde Wenkbraauw, niet te dik , niet
te fchraal, van hair voorzien, wyst Verftands-hoedanighe
den aan*
Een
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Een weïgehairde Wenkbraauw ftrekt ten blyke eens
Mans van Character.
Verheevene en uitgeftrekte Wenkbraauwen duiden Trots
en Hoogmoed aan.!
Hangende Wenkbraauwen zyn tekens van Zwakheid,
> De Wenkbraauw noch te uitgeftrekt, noch nederhangende, is een fchets van goede Hoedanigheden. •
Alle.zger boogswyze gevormde Wenkbraauwen geeven weinig bekwaamheids, of niqtsbeduidenheid.» te kennen.
Langwerpige Kreuken tusfchen 'beide de Wenkbraauwen, en op het Voorhoofd, kundigen een hard Character aan.
'
,.
Rechtftandtge Kreuken tusfchen de beide Wenkbraauwen, en op het Voorhoofd, (trekken ten betopn^van een
fomber, onrustig en agtetdogtig, Character.
Oogen, te wyd van .^elkander ftaande, als mede te Veel
van elkander verwyderde Wenkbraauwen, heeft men te
houden voor een teken van een gebrekkig Character, en
geeven een plat voorkomen.
i Oogen, te naauw aan elkander naderende, duiden meer
qf min Dwaasheid aan*'
'• III. De Neus is een der fehodnfte gedeelten van het Aangezigt. Dezelve biedt ons twee voornaame Characters aan*
Een dunne en tedere Neus kundigt veel Aandoenlykheids' en* Soherpzhwigheids aan * bovenal indien dezelve
vry iangisv;
Een dikke en ftompe Neus geeft mangel aan Aandoenlykheid te kennen. —— I n dit geval zyn veele tusfchenftanden in opmerking te neemen.
Een zeer kleine Neds kundigt geringe Bekwaamheden aan.
De Arends-Neus ftrekt ten blyke van goede. Hoedanigheden.
De opgewipte Neus, dat wil zeggen, die aan het einde
opwaards kromt, duidt Ligtvaardigheid van Character aan,
en zomtyds. Onbezonnenheid, bovenal by de Vrouwen.
Het naattwe en boogswyslöopende Neusgat duidt iemand van Character aan.
Het wyd openftaande Neusgat geeft woeste Driften té
kennen.
Het open en hangend Neusgat fpelt Zwakheid.
De overgang van het Voorhoofd na den Neus verdient
mede gadegeflaagen te worden. Is dezelve volftrekt plat,
li 3
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dit duidt Zwakheid aan,.en wdnig. Vermogens^ jmaarsfniee
Goedaartigheid. Dit treft men aan b y veele VroHwenbééa»
Render-Öttdheid.
;
- : •
.: .
-\j;r..';
, Deeze overgang, al te diep gegroefd, tekent Gebrek aan
Óórdeel.
••' .'•;:"'.';'.'. :\ /,'
-nr!-L
'Èene-middelmaatige holte beduidtBekwaamheden .en
talenten.•
c:>.
;:
-' ÏVv Dè Zigomatieke Boog,, wel uitgedrukt, dnidtceh
^lah-vaHiCharacter-aan .: . 0 ?.U..
rv
Deeze weipig zjgtbaar, betekent Zwakheid en GoedaarflgSejd^,'"'^
' ' . t"'.: --t;; r : _ . V
• •••-RRR/r/R.;
•~ Vi'^Di Maaken, welker Spieren geipannen ,zyn,' geeven
iemand van Character te kennen.
.
-""Wanneer dë^piéreri wéinig gefpannen zyn, mag men
i e t Zwakheid'befliiiten./
V I . De Lippen, de zetel'eener groote Gevoeligheid,
•Fdiïldèrén Ons meer byzonder d e ' zinnelyke 'Driften af;
'als- Liefde tot de Vrouwen» Trek tot het maaken van
goeden d e r , enz. Niet:tö'nw-"geeven • ze ook andere N d gingen Je kennen.
.::-'".)••
Dikke 'Lippen 'ftfêkkön ten betoon van'Geneigdheid
tot zinnelyk Vermaak, tot Tafelwöeldë e n Wellust. - ..->
• Iridiéri/de Lippen zeer dik''zyn, en als omgekruld,
kundigen ?y ,dié Génèigdhë"d# in eene zeer bobgemaa»
"te aan. '';'
.'•
>•••••<•
•:•••".<;; .-. ,
• De 'Bêiiedénlip verder- dan
Bovenlip uitfteekende",
en een .weinig nederhangende, beduidt de hopgile:: maate
van grdve Driften. ' •
'
•' Dunne Lippen duiden Gevoeligheid aan, . : - . ; . .
.Gelyke trippen, van eétté tt[iddelmaatigé grootte, en
'de een niet over de ander heenfteékende, fpreeken Voor
een goed Character.
. ,
Dc Bovenlip over de Benedenlip heenfteekende, ^duidt
Goed- en Gulhartigheid aan.
.
.• De opehftaande Mond is het teken van een Botterik.
Regte Lippen'en een geflooten Mond betekeoeh.vastheid van Aart en beftendigheid van Character. ':
1
' Geflootene Lippen, die eeh boog maaken, duiden
strengheid aan.
Öpgefchörte Lippen geeven een Ipottenden Aart te kennen.
.
•
Aan de hoeken, nederhangende Lippen duiden Verfmaa# ) g aan, '
.' ' 1 '
;

r

r

:

t

;

,;

t

r

r

:

]

r

;

r

< ' '©VER D ï "PMYSIONOMIg.

'

43$

' D ë Nyd Vertoont zich door het opligten 'der Lippen
aan eene zydè.
' VIL Dë Kin -en het onderfte Kaakebeen,.waarvan de
Spieren zeer zamengetrokken z y n , duiden Vastheid, en
zelfs ''Strengheid-aan. .
De uitfteekende Kin is een teken van Geestkragt, iri*
dien dezelve-van eene middelbaare grootte is. .
Een uitfteekende fcherpe Kin geeft List 'en* Loosheid te
kennen. , '
"
De Kin» bchedenwaards ingetrokken, ea zich van dan
f ophoog verwy derende, geeft doorgaans- Zwakheid/ te
kennen.
"
;:.! •;• ,
•::
• Intusfchen kan die zelfde Kin by een, vasir Character
plaats hebben, indien het Voorhoofd teffefts agterwaards
trekt. '•-"~'
••
Een rechte K i n , die noch uitfteekt noch na agteren
trekt, tekent doorgaans een goed Character. .
MI.'Het Óor, welks Zoomen geflooten a y n , betekent
Marivah Charaéter.
<
Het flaphangënd Oor is een teken van Zwakheid.
IX. Een Hals-, eer dik dan dim,, waar van de Spieren
"zich gefpannen vertoonen, beduidt Vastheid en 'Sterkte
Van Character.
Een dunne lange Hals, met flappe Spieren, tekent
Zwakheid.
.
'
Dit zyn de voornaamfte Phyfionomifche Characters
van de zigtbaarfte deelen des Hoofds.
Doch 'er doet. zich eene zwaarigheid op.' Een gedeelte duidt zomWyïén eene hoedanigheid aan, terwyl een
ander gedeelte het tegenovergettelde te kennen geeft.
Men moet -.derhalven weeten - te > onderfcheiden , welk
yan die beide het meest heerfchende is. Deeze ongeïykaartigheid ötttftaat doorgaans uit tweede oorzaaken,
als de Opvoeding, Hëbbelykheden, enz. By een Mensch,
Wiens dikke en als omgekrulde Lippen eene overheerfchende neiging tot zihnelyk vermaak aanduiden, en
die, door eene geftadige oplettenheid, dier neiging wederftand gebooden heeft, waar toe zyn natuurlyke aanleg hem vervoerd zou hebben, zal de Phyfionomie eene
andere uitdrukking aanneemen, en de Lippen zullen onggP
lykaartig zyn met de rest des gelaats. - — By Perfoonen, die het van hun belang vinden zich te vermommen,
gelyk de Hovelingen, treft men veelal ongelykaartige
üëelen aan in hun gelaat.
li 4
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Het is alleen door zeer naauwkeurige-Waarneemin-.
gen, dat men in ftaat wordt om alle die fchakeeringen,
te leeren onderfcheiden, en dit maakt de Phyfionomie zq'
moeilyk.
•
\
Men noemt eene Phyfionomie gelykaartfg, wanneer,
alle deelen dezelfde Driften aanduiden.
De Phyfionomist zal ook agtgeeven op alle de Hou*
dingen des Lichaams.
In 't algemeen, zullen Spieren die veel uitdrukken,
en een vasté Tred» een Man van Character aanduiden.
Een oava&te T r e d , zwakke Spieren, die weinig ujt-i
komen, duiden Zwakheid en Kleinmoedigheid aan.
Maar ƒ 'er zyn veele tusfehenfehakeeringen, De Tred
van een braaf en moedig Man is de Tred niet vap een,
Trotsaart, die, vol verfmaading van anderen, zynen weg
vervorder* — f c h o o n zy beiden eep vasten en ftevigcu
Tred'hebben,
' D e Phyfionomie behoort de uitdrukking der Driften ga*
de te flaan op het oogenblik dat zy zich, ontwikkelen,
Z y fchildercn 'zich alle in de oogen en in de andere ge-,
laatstrekken. Dit is het tydftip van het Maximum van
derzelver. uitdrukking, Deeze beweegingen. der gelaats*
trekken, zich dikwyls vernieuwende, drukken eihdelyk iq
*.t .geheele.gelaat die merktekens: en dit is oorzaak der
Phyfionomie van den tweeden rang, of van die, welke,
enaïhangalyk is van de eerfte vorming des gelaajs.
Men moet désgelyks wel agtgeeven op de. Tetr^pe
fanienten.
By Menfchen van eene droefgeestige gefteU
tenisft|,eh bovenal de galagtige, die gefpannen Spieren,
hebben, zal,; men doorgaans werkkragt vinden en Character „ e n gevolglyk fterke Driften, en doorgaaps QeesU
vermogens.'
By Menfchen van een Bloedryken aart, en bovenaj
by de Slymagtigen , die veel zwakker Zenuwgeftel'om-»
draagen,zal men min Kragts, meer Zwakheids,vinden, eq
zagter Driften aantreffen. Doch zy hebben pok^opr*
gaans éen mindere maat yan. Talenten,
T

LBEVBNSSYZON0ERHEDEN VAN M. LUTHER.

fyX

JJE VOORNAAMSTE LErEVENSBYZpNtoERHEJHpj; VAJÏ;;
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ti T)laatfl:en wy kprtlings, inqns •MetigcJiterk, eene t e e *
„ J T vcpsfchets vap den. Hervormer. j<r CALVIN f * ) , on*
ze Leezers zullen w e l , als e , » W w e f g a d e , willen,tófer
„ zen het Leeven yan z y n e n / M g « % v o ^ e r en voprS
„ ïooper, MARTINUS LUTHER^idie ee/ie Öfflk$ejriag m de)
M Begrippen des Menschdoms
aapzjipe^yae 4m:$9$Sr.
„ dienst te wege bragt, wélke akops,gedejakv^ardigis,
«, en zal blyven,. Voor ons zyn dé Chftr^fters van grqp„ te Mannen, door, wier .Yver , Qaye^agdheid. .en Mh
„ Handigheid, geen gering gedeelte dcs^Men.Schdoms veifr
« lost werd van dQ $ v e « ^ i i ® a ? g der; Onkunde, en; de$
^ B y g e l o o f s , enrgeleerd o p ^ e n e meer r^delyke^^ywié
óver den Godsdienst" <e.. jteafrfiH/ a3«^.;éeipwprdig.
„ Brengt «en» gelyk zulks 4sMede dpi zaake wiïfëtU„ de Tydsomftandigbeden, m>jiw$.ke @h telden, b y j b n j
„ hunne Gebreken, ',die niet ontkend' kunnen, wordéii,
„ t e verminderen, óf ,eenjgziös<
.vergpélylcejn ;* m ^ z #
„ pok moeten erkennen, datdeeze e^genfté T^dsomftm„ digheden dienen om het ,bezef ,;van hunne «Deugde?
„ nog te verhoogen: want die Deugden moeten.zeker vaa
,» eene verhevene.foort z y n , , d i e , n i é t t e onbaa^tzjiigtigfte
„ oogmerken , * fteeds worden u^gep^fend in ^4en vap
„,oogfchyniyk en dreigend gevaar. - — Doch,,$at,ge£n
„faeeder. vpbrafTpraak;.ops? ophöijde,";
,
t

r

MARTINUS. ; L U T H È R , een beroemd 'Hervormers, wiens
onvermoeide poegingen een gedeelte van Europa vap hét
Pauslyk dwangjuk ontlastte, en hét.knellen daarvan in
andere verligtte, dl»? de grootfte en heilzaamfte Hervorming in de Begrippen des Menschdóms te wege bragt,
zints de Prediking des Christendoms,
was gebooren te
EisUien, in het Mansfeldfcht,'m den Opperfaxifchen Kreitz,
op den tienden van Slachtmaand des Jaars 1483,
;
Zyn?
(*) Zie, hier boven, bl. 396,
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»*Myns»Vade?s fcefoerr"was"dat eens'"Bergwerkers. De
eerfte beginzels zyner Opvoedinge ontving hy ten huize
zyws"^a^r«; ^(>eh, dirtién ja?reS^ber?M'Heobefl'de,
V e r d ' h y ^ MèagdenUurg^\t\ ScHóolè gelégd;' Hfer'bleef
h y flegts één jaar; x a n t ^ ge,lyk MELCHIOR ADAM verhaalt, waren zyne .©Üdè» zb- a m y dat L U T H E R gebedeld brood moest eetén, (mendicato vivere pane) (*\ —
f
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,

n

W hé|^déi1de^- iiD|S -ïé*'Beö- Van'by üé Blóbdvérvvafiten
zynet M#eder, te weezeövdae"' van ééhe oüdè^ftiët briaan*
zïëhMëJ Fam*Ke't^!«feï'iSt'Mërafifemde.' ^ t ^ d e n * Jaare
ièó&êm&hfhmê
^nwerfit'eit te "^f7«^f,'in \ 'zelfde
J

j;

v

;

EtótfciftP megmm<^&.-••>•••

•" •

•

op de ^-égtsgeteerdlKidtoe lie ^gett , w ö b rpléitzaa"! té;•'-betreedén/ Dan wetha^t^efe^hy'dip^
van een zeer
^dëèrïïyk-voorval;' ^ëjyk-vin zyne vroegfte jeugd af,
m Hf ffflgt'cwfc Blykèrï vari '<eM kWek erifèherp vernuft
WatouSlykwas hy-vatbaar yëor «ëfcerhftfge gevoelens, ea
h y hadt- ftts-van her- zwaaimoédig gbdsdïenftJge, 't Welk
v e r m a g behept-in dé ^eftëaamhëid-,"eh overhelt tot het
èè\irige dés eenzelvige» Kloosterleevöns. De dood van
tèri^zySefMédeftüdéïitéw, door. deii„Blixèm aan zyne zyö è dÖödgéjUaagen, maakte'op zynen geest "eenen zeer dieY ^ M r u k , werkte mWzyrie . natuurlyke. geaartheid m&§ey"ëa -'deéd t iiém beflUiteil o m m het Klooster der Jugus'iyYi&fflottrtjiken té'gaan. •'••;
' ' L W H E R was toén reeds ^ndèrweezen'iri de Schoolfche,
"ten dien tyde in Zwang kyflde, Wysbegeertej doch welhaast kreeg zyn npuurlyk- gezond Vèimnii éen; afkeer
van deeze in fchyn zo hoog vliegende,' clecfi in de daad
zo laag kruipende, Weetenfchap; hy zogt een beter bron
van kennis en deugd iri*de Heilige Schriften. Een By,bel, die agtlops weggefmeeten lag.jto, een hoek ,der Kloostef-boékerye,. gevonden
'gaf ny "zich aan de
leezing daarvan oyer,; trret zulk eene bevlytiging, dat dè
Monniken dés verbaasde ftonden,. dje niet gewoon waren hunne Godsdiénftige Begrippen Uit die bron te fchep0

' ^^Tm&im'^m^Q ^
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On, ,. (f) Het' is waarfchynlyk, dar LDTBER'S 'Vaders'oinftandigheéiea eerlang verbeterden ; want hy was naderhand geea onaaB..
zienlyk Magiftraatsperfoon.
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' ^C^angenaamhed»
ditfcbrikt e hete niet af.
En de vorderingen, r-weike hyt maakie
in deeze toen gansc-h óögëWöone»%etteroefe™
'derden dêrmaate het'uitgasMegera.^V'ZOi'vanzyneOeHiga
^Is'Van zyne Geleerdheid, dat ^k^ÊRiïcy^euïfOïst'Vah
•Saxènytbnt Univerikëit te iffittttibtfy opgerigt *ebbënS d e , ; 4 t i T « E R •rkSpV ön*'-?ereerst dê-WySfeegeertévJeh vervolgens de •GóSg&eerdfeeid^ te leemren: • jHtefvan^kweet
-hy-'ïieh in dièrvöegé, da^ hyUw$^aw^vo|>r''fcet'i>Joal&
^eraaSi^iet-'liJfliVerStëit gefeoudenvwerd.":.;^* • </. <->Un
L O T H E R bêvon&i z16h ^^^iï-ho,ö^efe>aïa^.Va«b«ög.
«<^jhg,'en d*fr ïW'ièeëVeftrealg^fifr üfvtóed* .in'ifleipfjfoe
ïVv -het Tydpeft ?wan'neef hynae févaarlyke taak Mm
Ètvöróier óp'^feh naSft,. izöfldeV'zelve 'ééeigzin^^''4ai
këri, Öf-té -vötapéléh, 'tóf %eflcfrëeö«-v^ibaazerKJi^itsaftrekth'eid' zyh'^Aarfg^Wéödé poo^hdetoziöfc:: loQ^opjfe.
breiden. "• Éëri istèmv vifll GodSdifenstbelyöenlsfë, • ge>
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^aéiSfetóa - döör" $tiem#<m
Van- kuhflertaaryen, e» geV
fèW^gd door 'werëldlykë'' magt,""Leernjgefr-Van eenen
'daaf'' mede geheel''ftrydigen aart en ftrekking/, inderzeU
tfér. plaats, in 'k&tyóeitto »'4h dit daa£ 4e $ëJfeft' 'zonder.
Uitwendig geweld, zya werkzaamheden, die Gefchiedfchryvers, minst tot ligt- of bygeloof overhellende, toefëhryyén aan 3ië VoófeièfiigteMy''welke, mët bet giQötfbé'gemak, GehétirremsFeh'daarftett^, -die Voor 't rnwiscKIyk.'*v^r)^d:(^aióg6iyk'' fdiynen.'
.;, ^ijèmels tüsfchenloïmst: ten '.ybo'rdéele. yin den Christf
fy^en 'GodsdienstV'-'w^heëf dèkelVe 16 den' aanvange gepredikt werd, vetöoope ^BL'ift''^dridê*#er'ken'en Vboïzeggingen, gedaan en gefgrooken,, ter bevestiging van
4«z«b7eH.!-.',Schflioni geen, de*tjervormeren de Gaave der
Wonderwerken bezat» of voorgaf te bezitten, zal eg:
t?r :die' zeldzaame. voorbereiding: der omftandigheden»
welke de genïbédereiar der Menfchen; vat-, en ontvangfeiar- niaakte öm de Leerftéllingen < der Hervormerea
aan' te nèemen-} die zonderlinge zamenvoeging van oor*
ziakëii, welke den opgang, Uien zy maakten, verzekerde,
ért Mannen, veïfïÖÖkbn van'Magt en Staatkunde, 'in,ftaat
fièlde om te zegëpraalen over hun, die de uiterfte kragt van
tyude, tegen de Hervormers te werk fteldén, mogen aangemerkt 'worden, als geeti gering bewys opleverende, dat
deielfde hand, die iet.eerst den Chris'tlyken Godsdienst
plantte, het Heryormd Gelopf befche|;mdq eh diéPiltót,
J
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van zeer zwakke beginzels af, dermaate koestenle, dat
dezelve tot eene vcrbaazende hoogte opwies, en eene
verwonderenswaardige rypheid verkreeg,
. Üit oorzaaken,- fchynbaar toevallig, en uit een beginzel
van zeer weinig beduidenis, volgden de magtig groote
uitwerkzels der Hervorminge,
Paes. L E O R E X vondt
de Pauslyke Schatkist ten hodem toe geledigd, door de
groote ontwerpen zyner twee Voorgangeren, A L E X A N D E R
B E N V I en J U L I U S D E N I I .
Zyn 'eigen zugt to\ praalver-,
toon, zyn lmaak voor de kittelingen des wellusts, en
zyne ryklykheid in het belaonen van Mannen van fmaak,
wikkelde/t hem, van dag,tot dag jdieper in vérbaazende
uigaven. •• r-r Om een Foods, hier voor te verfchaffen,
teproefde, by aHe de kugftenaaryen, welKe d'e vindingry»
k e : geelst der Priesteren hadt uitgedagt,. om de ligtgeloovige Gemeente geld uit de beurs te Ugten. "Onder andere hulpmiddelen nam hy zyn toevlugt tot het verkoopen van Aflaaten'
Het regt om. deeze in DuitschUnd uit te venten, met een gedeelte van het voordeel
uit dievverkoop ontftaande, was vergund aan A L B E R T ,
Keurvorst van Ment%, die » tot zyn voornaam werktuig, om ze. in Saxen a,anden W *e helpen, zich be»
dien*
:

L

a

(*) Volgeas de Leer der R»mfcke Kerkf, zyn alle de Ooede
Werken dér Heiligen, boven die zy 4eeden ter behoudenisfe
hunner eigene Zielen, en daar toe PQQ^zaak'yk waren, met dia
oneindige Verdienften van JESUJ CHRISTUS i0,eeo önultpiitlyke
Schatkamer byeengebragt, IJe Sleutels Van dezelve Zyn' toe-,
vertrouwd; aan 'ÓY.' $iÉ£sa en diens Opvolgers, de Pausfen van
'R.ome,Aïe dezelve, naar welgevallen, kannen openen, e»,doos
eeri gedeelte van deeze" overtollige Verdienften. aan een byzonder Perfoon te fchenkén, voor eenë fbrame Gelds, kan hy
daarvoor of vergiffenis verwerven'van zyne eigene Zonden,
of iemand, in wiens behoudenis hy belang fielt, van de pynen
des Vagevuuw verlosfen.':
Dusdanige Aflaaten werden- 't
eerst uitgevonden in de Elfde Eeuw, door ÜRBANUS BEN II»
als beloajiing voor de zodanigen, die, m perfoon, het verdienst~
Ijk werk op zkh name» 'om het lieiUg Land te. heroveren*
.Naderhand werden ze gefclionk'en f.m die een'Krygsman
huarden tot dar. einde; en vervolgeps aan hun , di.e Gejd,
fchooten tot het volvoeren van eenig Godvrugtig Werk, door
den Paus ondernomen. JULIUS m I I fchonlt Aflaaten ain allen
die Geld gaven toe den Opbouw der Jf/. Pleten Kerk, te'Rame; en, dewyl LEO dit kostbaar werk voortzette, wis zyne Af'
laatvergunniiig op dien eigen grond gebouwd.
T
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diénde van T E T Z È B , een Dtminicaaner Monnik, wel los*
bandig v a n .zeden, maar beroemd d o o r z i e lüidrugtige
en volkbehaagendè Welfpreekenheid;
OrJdejrfteund ' d o ó /
de• Boniinicaaner Monniken* volvoerde by zynen last met
groötèrt'yver, en eenen daar aan g e ë v e i i r e d i g d e H uitflag'}
doch met zeer weinig befcheiden-' en welvoetolykheids
en, fchoon z y , door het bovenmaatig verheffen van dé
wéldaadige kragt hunner Aflaaten, en het Verkoopen
Vah dezelve voor een zeer laagen prys, een zeer uitgeftrékten handel in deeze zonderlinge Koopwaare dreeven,
onder de onkundige en by geloovige menigte * gaf, egtér,
en de ongeregeldheid huns gedrags, en de oukempoorigheid,waar mede zy hunne Waar aanpreeMhi in 't ein*
d e een algeraeehen aanftoot (*).
De Vorften en Edelen werden verbitterd op het zien
dat hufcien Leenmannen zo veel gelds werd afgetroggeld, om de Koffers van een kwistigen Paus te vullen.
- — - Godvrugtige Lieden betreurden het bedrog, den Volke gepleegd, 't welk men leerde ter Zondvergiffenis op
deeze Aflaaten te vertrouwen* en dus niet dagt om Goede
Werken te doen, welke het rechtfchaapen Christendom alsj
de groote hoofdzaak vordert.
. Zelfs de minst bedagtzaamen ergerden zich over het fchandvolle gedrag van
T E T Z E L eö diéns Medegenooten, die, menigmaal, in dronkenfchap, fpel en de laagfte verkwisting, het geldverfpilden, met zo veel Godvrugts gegeeven, tot erlanging van
Eeuwig Heil..
Allen begonnen zy, te wenfchen , dat
'er paal en'perk mogt gefteld worden aan een Handel,

zo

(*) Dé woorden, welke zy bezigden om die Koopwaare
aan te pryzen , gaan bykans allen geloof te boven. „ Indient
„ iemand," zeiden zy, „Aflaatbrieven koopt,'kan zyne Ziel
„ wegens de Zaligheid gerust zyn. De Zielen in het Vage„ vuur, wefker verlösfing men koopt, ontkomen, op 't eigea
„ oogenblik dat het Geld ia de Kist klinkt, de plaats dec
„ Pyniginge, en vaaren ten Hemel. De kragt der Aflaaten is
„ zo groot,' dat de (fehriklykfte Zonden , zelfs het fchenden
„van de Moeder Góds, (indien zulks mogelyk ware,) daar
-;door zouden verzoend Worden. Het Kruis, door de Aflaatver„ kondigers opgerigt, is zo kragtig als het Kruis van CHRIS„ Tus zelve. Ziet! de Hemel ftaat open 1 indien gy na niec
„ ingaat, zult gy nimmer kunnen ingaan! Voor twaalf Pennin„gen kunt gy de Ziel uws Vaders uit het Vagevuur vertosfen; en zult gy ondankbaar genoeg weezen om de Ziel uw»
g, Vaders niet te redden?" enz. enz.
M

t t

zo fchsdelyk voor de Maatfchappye als verderflyk vocf^
den Godsdienst,
,
"Zodanig wis het gunftig tydftip, en zo gefchikt waren
de gemoederen van L U T ^ E R ' S Landgenooten om na igyne,
Leer te luisteren, wanneer hy', in 't Jaar I5i7,'(de.)sfagt
dér Aflaaten,begon in twyfel te trekken,, en>uk te yaa-;
ren tegen het ongebonden Leeven én de yalfcbel Leëfir^-.
sen der Aflaatverkooperen. H y z a g , met de grootfte
deelneeming, en de kunftenaaryen deryerkoopérép, en dè^
eenvoudigheid der kooperen, van Aflaaten.- De begrippen
der Schoólleeraaren, op welke de Leer der AÜHLteri ,gefficond was- hadden reeds by hem veel van derzelver gé+,
;

aan te zien 'als de groote maatftaf van- Godgeïeerdej
"Waarheid, leende geen ileunzel aan eene hande^wyze,
die even zeer ftrekte om Geloof als om Zedepgte; be*,
derven.
. L U T H E R ' S vuurige en driftige geaartheid liet hem niet'
toe,'-.zodanige gewigtige ontdekkingen langen, tyd bedekt
te houden. Van den Kanzei, in de groote Kerk te Wh*
tenberg, voer hy heftig uit tegen de ondeugden der Monniken., die Aflaaten verkogten^ hy waagde hét, deLeerfteh
Üngen,, welke zy predikten, te onderzoeken; en wees den
Yoike aan, het groot gevaar, om, in het ftuk der Zaligheid, Óp'iets anders te vertrouwen, dan 't geen G O D ,
in zyn Woord, ten fteunzël^yan vertrouwen gegèever^
hadt.
De ftoutheid en nieuwheid deezer Begrippen,, aange*
preezen door het gezag van L U T H E R ' S perfoneef Character , en voorgefteld met eene naar 's Volks vatbaarheid
gefchiktecn overreedende welfpreekenheid, maakten *efl
diepen indruk op zyne Toehoorders. — L U T H E R fchreef
desgélyks eenen Brief aan den Keurvorst ALBERT, hem
ernftig over dit onderwerp onderhoudende; doch hy vondt
deezen te diep ingewikkeld in die misbruiken om hem
te regt te kunnen'brengen.
Hierop gaf LUTHER in 't licht zyne zo veel gerugt»
verwekkende zeven- en- negentig Stellingen, of Thefos'i
's Mans toenmaalïge begrippen over dé Aflaaten bevattéiv
tende. Hy droeg ze enkel voor als ftukken Vin onderzoek, die voorgefprooken en betwiste konden worden, Hy]
bepaalde een dag, op welken hy 'de Geleerden uimóodig^
d e , om zé met den monde, of by gefchrifté, te betwisten;
by dit alles voegde h y . eene ftaatlyke verklaaring yaft
:
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2#q ontzag voor den Apoftplilchen Stoel, en van zyne blinde gehoorzaamheid.en onderwerping aan hét gezag ën de
uitfpraak van denzelven. r-— Geen Tegenjpreeker yér*
fcheen op deri. bepaalden, tyd. Deeze fhefes wérden,,
met een verpaazenden • ipoed, door Duitschland ver*
fpreid. Allen bewonderden de ftputheid van dén M a n
die het niet alleen gewaagd, hadt, de volkomenheid der,
Pauslyke Magt,, in zo verre, in twyfel te trekken; maar»
d e Dominicaanen aan te tasten,, gewapend met alle de/
yerfcbrikkingen van Kerklyk Gezag, en den fchrik der
Inqiiifitie.
De Broeders van zyne eigene O r d e , fchoon, nevens,
alle andere Monnik-broederfchappen, even zeer verknogt.
aan den Pauslyken Stoel, deeden ge§ne pc-oging altoos,
om de openbaarmaaking deezer^ ©ngewopne, begrippen te
fluiten. L U T H E R hadt, door zyne Gpdyrugt en Geleerd?,
heid, onder zyne Broederen een buitengewoon;gezag ver-,
kreegen: hy deedt bekentenis van zyne hoogagting voor
het gezag van den Paus. E n , dewyl 'er>eene/ heiralyke
vyandfchap, veroorzaakt door belang of nayver, onder air
le Monnikordes plaats greep, waren de Juguftywr
Monniken zeer in bun fchik met zyn-uitvgaren tegen de Do*
minicaancn.
Zyn Souverain,; de Keurvorst van Saxen,
de verftandigfte Prins, ten dien tyde, in Duitschland:, hadt
verfcheide Staatkundige redenen, om wel te vrede te
zyn over de ftoute flappen vair deh Hoogleeraar .zyner
Üniverfiteit.
. T E T Z E L en anderen poogden, door hunne Schriften,
deeze nieuweGevoelens te wederleggen; maar, terwyl
de bewyzen Van LUTHER gegrond wafen op de: R e d e ,
of ontleend uit de Heilige Schrift, namen zyng Tegenftreevers de toeylugt tot de gevoelens der, Schoolgeleerden
de Befluiten' van het Kerklyk R e g t , en de Bepaalingen/
der Pausfen, welke bet Volk welhaast niet fcbroomde in twyfel te ^trekken, als het bevondt dat dezelve ftrydig.
waren met de voorfchrifteu der R e d e , en de uitfpr^*
der Godlyke Wetten.
' D e Paus, ondertusfchen, floeg weinig agts op de woe- ,
lingen van een onbekenden Monnik, die, op zulk éen
afftand van den Heiligen Stoel verwyderd, zich ingewikkeld hadt ui ,'t geen hy enkel hieldt voor een. Monniken-, •
twist. Weinig dagt L E O , of U J T H E R zelve-, dat de uitwerkzéls daarvan zo heilloos zouden weezen voor de .Paus?
lyke Magt,
.. .
;

;
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- Paus L E O , eindelyk opgewekt door de aanzoeken def
Tegénftandereh van L U T H E R , eo, door den verbaazenden
opgang, welken de Begrippen deezes Mans maakten»
daagde hein» ó m , binnen een kórt gezetten tyd, te Rome
te verfchynen. Dan deeze liet zich nogthans, door de yei>zoeken der Hooglëeraaren der Univerflteit te
Wittenberg,
én bovenal door "die des Keurvorsts van Saxen, beweegen,
om de zaak te brengen voor den Cardinaal GAJETANUS*
' s Paufen Legaat op den Ryksdag te Atigsbürg,
L U T H E R , ' s Keizers Vrygeleide verkreégen hebbende,
Vervoegde zich onmiddelyk na die Stad. Het gedrag van
èATETANus was in den beginne vry bevredigend ; en hy
tradt in een plegtige gefchil voering met L Ü T H E R , over
de Leeringen, begreepen in diens uitgegeeVene Stellingen.
D o c h , bevindende dat zyne bewysredenen» zonder kragt
te doen» affchampten, geboödt hy LÜTHER» uit kragte
zyner Apoftolifche Magt» zyne Dwaalingen te herroepen.
— L U T H E R was te onverfchrokken van aart om zich
te laaten vervaaren door den höogklirtkenden toon des
Gezags. Hy verklaarde, dathy» met een goed Geweten,geene Gevoelens, die hy geloofde waar te zyn» kon verzaaken. Ten zelfden tyde gaf hy zyn voorheen uitgedrukten eerbied voor den Heiligen Stoel te kénnen; liy
boodt aan,, bet geheele gefchil te laaten vérblyven aan
eenigö Univerfiteiten, door hem benoemd; teffens beloo»
vende, in 't vervolg, niet te zulleri prediken, of fchryven, over de Aflaateri, onder beding dat zyne Tegenftanders onder dezelfde verpligting zouden gebragt worden.
Dan niets kon den Pauslyken Legaat voldoen dan eene
vilkomene Herroeping; hy dreigde L U T H E R metdeKerklyke Straffen, indien hy. zich met van ftonden aan onderwierp. L U T H E R ' S Vrienden, bedugt dat zelfs 's Keizer»
Vrygeleide hem niet zou dekken tegen de gevoeligheid
van CAJETANUS , haalden hem over om heimïyk Augsburg te verlaaten. Dan, vóór zyn Vertrek, beriep hy
zich op den Paus, ten dien tyde verkeerd onderrigt van
zyne z a a k , als deeze een breeder verflag van derzelver:
toedragt zou ontvangen hebben,
Niettegenftaande de befcherming des Keurvorsts van
Saxen, was de toeftand van L U T H E R , in dat tydsgewrigt e , zodanig, dat dezelve'iedereen , behalvén deezen,
met de ontrustendfte vooruitzigten zou vervuld hebben.
H y kon niet verwagten, dat -een Vorst, zo voorzigtig
als F R E D E R I C (die zich alleen door Staatkundige begin!
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zeis liet beweegen,) zyneiithalven de Banblbcems der
Kerke zou braveeren, die zommigen de* magtigfte DUitfchc Keizers verplet hadden'. En hadt L U T H E R alles te>
dugten, zo men hem mogt noodzaakeq, Saxen te verhat e n , van het Bygeloof en de Woede'" zyner Vyanden,
M a a r , fchoon het gevaar, i n ' t welk hy verkeerde, zeer
wel bemerkende, liet hy geen zweem van yreeze blyken;
hy voer voort roet zyne Gevoelens, op eerie (birker w y ze dan ooit, te verdedigen; en, om de uitwerkzels vant
den Pauslyken Ban te voorkomen, beriep hy zich op eoae
Algemeene Kerkvergadering.
De dood van Keizer MAXIMILIAAN , in den Jaare 1519,
bewoog den Heiligen V a d e r , uit hoofde van zekere
Staatkundige iijzigten, de handelingen tegen L U T H E R voor
achttien maanden op te fchorten.;. Caiderhandelïngen en
Gefchilvoeringen, om de zaak tot een minzaam vergelyk te brengen, volgden , zonder jets uit te werken.
In 't einde werd, op den vyftienden van Juny des Jaars
1510, de Bulle, zo heilloos voor de Kerk v a n ü o w c , uitgegeeven. Een- en- veertig Stellingen, uit L U T H E R ' S
Werken opgezameld , werden 'als Kettersch' veroordeeld ,
en alle Straffen tegen hem, als een verhard Ketter, aangekondigd , indien hy dezelve niet openlyk herriep,
v

('* Vervolg

hierna.')

BUUGKRSf

„ *~7'it hier weder een Stukje voor het Mengelwerk uwer
£-t „ Letteroefeniagen; het bevat, even als myne voorige ,
„ «ene echte Gebéurenis. Plaatst hetzelve fpoedig! Misfchien
„ kan, of laat ik liever zeggen zeker zal, het tot nut kunnen
„ ftrekken; ja gy en uwe Leezers zullen 'er ten mraften een uit*
„ muntend Character uit leeren kennen «n beoordeelen. Zie ik
„ het geplaatst, en bevalt het ,* dan kunt gy over andere on*
derwerpen ook iets van myne hand verwachten.
, „ Uw beftendige Leeser.'*
Den 10 Augustus 179$*
GEVOLGEN EENER HOOÏELOOZE

LIEFDE.

tb etn klein Stadjen, aan het «inde onzer Republiek gelegen , woonde onlangs de Dochter van den laatst aldaar overledenen Predikant; een Mejsjen, dat ruime middelen, doch daarby
MEUG. 1705. i;o. 11.
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f jerigheM w jgepn best humeur, bezit. Zy woonde geheel alleen met e«ne Dienstmaagd, en leefde'als éene^ Mifanthrope.
Zy liet haare genegenheid vallen op een jong nabuurig Predikant, wélken, zy nooit gefproöken, en flecbis- eehige rtfaalèn^gezien, hadt,' toen hy, by afweezïgheid iran den Predikant van
"dat Stadjen , aldaar predikte, Gemelde' -Predikant ,denkt veel
te edelmoedigdan dat hy'eén Meisjen enkel om het geld zou
trouwen; en, ik' boude my verzekerd, dat, zo Hy immer in bet
Huweiyk tre'eSt,' hy\ zekér een Meisjen zalneemen» dat Deugd,
3&raafhrid, gezond Verftand, en-een goed Charafter, bezit, zonder eérjigziots tè «iêrt óp Geld, Familie, boogen Rang, of, andere
zaaken , waaruit de meeste ongelukkige Hjiwelyken gebooren
worden. JJU;Ueisjen vattede, gelyk wy zeiden, eene fterke
liefde voor heffi cip; doch, zy vondt geene gelegenheid orn
ïem. te fpreeljen; en, al hadt dit plaats gehad, (zoo verkeerd
oordeelen yeelen,) zou zy hem haare genegenheid niet hebben
durven qpeobaarea. Alle haare ged.achten waren ïteèds op het
voorwerp haarer liefde gevestigd; zy verviel in eene mymering,
en vervolgends in eene yslflagene dolheid. Zy beeldde zich,
in haare zinneloosheid, ill"', dat de Vrouw van dèa Predikant
van dat Stadjen gemeldén jongen Predikant aanzette, om over
een ander Meisjen in dezelfde plaats te vry en, en «lat dit de
te d was dat hy niet by haar kwam. Deeze gedachte,
fchoon 'er nooit een enkel woord Over gefproken was, maakte
baar vol-flagen woedend; want, op een zekeien tyd,, gemelde
Predikants- Vrouw voor haare deur ziende ftaan, vloog zy dezelve met een mes in de hand aan, en zou haar denklyk eenige
ongelukkige fteeken hebben toegebragt, zo haar Man haar niet
spoedig wire te hulp gekomen. Dit en andere zaaken hadden
tot gevolg, dat zy dag en nacht door eenige mansperfoonen in
haar eigen huis bewaard moest worden: deeze wikten weeten,
of de gedachte, dat zy' op dien. jongen Predikant verliefd was,
ook zeker ware; zy fpraken dtis onder zich af, óm, in ftilte,
doch zoo hard dat zy bet hooren konde, eikanderen te vergaaien,'dat de Predikant van A . . . . aaneénebeete koorts dood?
lyk ziek lag; en dit gefchieddë. Zy, hoe dol en woedend,
luisterje met oplettendheid, en vraagde,' met eene zichtbaare
deelnèemin?, of dit waérheid ware; zulks roet ja beantwoord
zynde, ftelde zy zich zeer ongerust aan, fprak met hét grootfte
«ïedelyden van dien ongèlukkigeri zieken» en verzacht,- dat meo
locb iemand naar die plaats wilde zenden, om naar denzelven
te verneemen. Eén van haare bëwaarers gtog daarop buiten
de kamer , keerde na een half uur weder terug, en zeide,
dat niet alleen die Predikant beter was, maar haar zdfs hadt
^aaten groeten : dit ftelde haar vplkomen gerust; zy bleef djen
flachc vry bedaard, en noemde' geduurig, met een zicht'haar medelyden,den naarhvatt hèm, dien zy zulk eene vuurige
liefde toedroeg. Dart — * ziende dat haare liefde vruehter
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>3oos WAS* is haare ziane|<josheid van tydyto4 ty4 verejgerd.
en men heeft haar, vreezende" voor fliramere,(^tf|e&, ,r.è '»
B . . . .in ïet Dolhuis moeten
^\v^^n ^^^%ge^s^^
neemt, zelfs in haare .feU|^
»pf©dfet JÉojp^
geduurig van dien Predikantdoch" fomtydf «föekt 'en raast,
zy op hem op eene verfchéiklyke wyze. -~— ifQg.pn^êlukkVI
is zulk eene liefde niet! — Men ziet uit d«^',jwiare'Ga,
beurenis, welken Herken invloed" de liefde , vooral wen
hooploos is, op het hart van een Meisjen maaken ~ kan. "En
geen wónder, Leezers eff Beezeresfêa: 1! *%Rbwkftu tenen
man als deezen Predikant, en vraagt uzelven dan, of het gemeld geval %el als een wonder te befcheuwaö'zy t Stelt4i
voor, een fchoon Postuur, een nitnmntend Chara&er; een man,
die kundig, vriendlyk, vrolyk, oprecht is; die oagegeneerd leeft,
ïn kleeding, in alles; doch zoo, dat op zyn leven en gedrag de
laster zelfs niet iéas fmet met waarheid we« aan te wyzen ;
die nooit den Predikant uithangt dan in zyne büdtétiing, e r dan.
is hy ook geheel Predikant Hyprediït fchoon, geheel en al
Christendom. • Jammer is hetdat zulk een man (trouwens hy
zoekt gééne'vertooning te mMk'en).niet mder llelseiid , en ia
eene gróotefe Gemeente, öf zélft aam*eene-Hodge- School, geplaatst worde. Ik'heb henr rfteer dan een» bloofeo prediken^
en my iedere reize moeten vefwbifderén over zyne korte, klaa.
re en otigedwongenë, vei*law¥ng&n der H.
----- Dan genoeg* ik wil fievflf niets meerJ aan niet genoegd van hem aegen. Toen hem 'net- bovengemeld geval- verhaald wleïd, idtd*
y: „ ó! Hóe gaarne wilde ik dat Meisjen redde», zo het
^ zonder een Hüwelyk kon geföbleden! Myne zaaken verbiedén my alsnog eene Echtverbindtenis aan te' gaan. Myne
,V Studiën' zyn Snéen myne gelief koosde bezigheden. Doch
,1 hoe gelukkig reken ik myzelven , dat ik dat Meisjen hooit
,', gefprooken heb; ik ken haaf naauwlyks van «arffezicht. Ik
,, reken het eene allerflechtfte daad, wanneer een Jongeling ooit
j, aan een Meisjen'eenige blyken van liefde loont, of haar
j, eenige woorden toeredent, wB&roit Zy maar tetiigzints liefde
zou kunnen afleiden, wen hy geene liefde Voor haar ge*
J, voert. Gelukkig 'reken ik my, dat ik my nooit 'hieraan heb
fchuldig gemaakt; 61 dan'kon ik geen obgeribllk gtrust en
„ vergenoegd leeven.'"
Wie weet, hoe veele dergelyke gevallen 'er gebeuren, welke
dan zeker -zouden worden voorgékometi, wanneer een Meisjen
Haare liefde'• o^ennarrig kon en mogt openbaaren-i-doch zoo
verkeerd oordeelt de Waereld , zulk een tyran is de Moï e , dat een Meisjen , wil zy vóór geene ligtekooi aangezien
Worden, haaré liefde dikwerf moet fmooren. Waarom legt
men deeze vooroorüeelen niet af ? waarom riaat het een Meisjen niet «ven vry als eenen Jongeling te zeggen: Ik bemin ui
Benririryke Wéfjttbeift Van fièc MertsclKtom ! veiicht deeze geKk 2
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woonte; openbaar uwe liefde openhartig aan die Jongelingen;
Welke uwe achting waardig zyn. Zien zy u , op uwe openhar
tige verklaaring,, met eenen blik, die eenige minachting ver*
raadt, aan , die is een blyk , dat zy uwe liefde niet waardig
zyn. Dan de Man , de Jongeling, die Wél denkt, een goed
Character bezit, (dit weet ik door het openhartig getuigenis
van veeie braavén onder oni geflacht,) zal u hierom eene vuutiger liefde toedraagen.

BB VAL VAM AUOIATH , O F H E T L O T DEI. DWIHQL AN DYE.
. «

Een Qntersch Vertelxeh

L

aat de Dwingeland beeven te midden van de wreede overleg
gingen zyns hanen. Laat. hy weeten , dat hy door de
roede der Verdrukkinge zelve in 't einde zal gekastyd wor
den , ea dat het zwaard zyner bloeddorstigheid zyn eigen onxinenschlyk hart zal doorbooren. Want Jtegtvaardigheid en
Goedertierenheid zyn de beste Befcherrnëngelen der Opper4Bogenheid; en have Throon moet, om beflendig te weezen,
op de Genegenheid des Volks rusten.
ALHOKAN , de Opperheer der Volken , de zwakke Tyran
van het Oosten, was van den Throon zyner Voorouderen afgefloeten door ABULFEDA , het Hoofd der Janitzaaren, die zich
op den Keizerlyken Sopha zette door zyne Volksbebaaglykheid
en Staatzugt; en de afgezette Sultan, veragt door bet Volk
*t geen hy voorheen onderdrukte, en buiten ftaat om \ eenen
Aanhang te verkrygen tot het herneemen zyns erflyken
Zetels , fleet het rampzalig overfchot zyner fleepende dagen
onder de verfehriklykheden van laagheid en behoefte.
Doch, wanneer de asfche van ABULFEDA mede tot die zy
ner Vaderen verzameld was, en deeze Kinderen naliet te jong
om de zorgen des Ryks te torfchen, begon bet Volk mede
lyden te krygen met de ongelukken en rampfpoeden des uit
gebannen Zoons van ALMORAN; en de Janitzaaren, de befcheraning der Geloovigen niet willende overlaaten aan de zorge
van eenen onbedreeven Jongeling, riepen AMURATH uit zyne
ballingfchap ten Throon / in hoope dat het leed, den Va
der overgekomen, den Zoon tot eéne lesfe zoa geftrekt
hebben.
Maar altoos is ongeluk geene fchool van , gemaatigdheid, ea
de zwakke bloem der deugd verbastert ligt in de febaduw. De
kanker des wederfpoeds was voor den doqrlugtigen Banneling
het zelfde geweest, als de roest voorde gepolyste oppervlakte
van welbewcrkt öaal, deeie hadt den luister, die een Vorstly-
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he ziel moest verckren, verdoofd, en de edele geftfeldheid»
welke het hart vaa den Mensch.fchoonheid kyzet, wegge*
nomen.
. .
Kwaadairtige agte/dogt beroerde den fnooden boezem yaa
AMURATH ; en dolle wraakzugt zette zynen bloeddorst aan. ,
AMURATH was niet op dert Throon zyner Voorvaderen gezeten, of zyne, aelfche Driften borden in een vloed van wraak*
lust uit over het ongelukkig Volk. Allen, die hy vermoedde
der Familie van ALMORAN gunde toe te draagen. werden onthoofd, pf met; dè,koorde gewurgd; de aanbrengers, die hem d#
.ooren vol bliezen yan zaraenzweeringen, werden jnet «ere „aft
rykdom overlaaden, terwyl de onfchuldige Slagtoffers van.^g*
.terdogt den laatflen adem onder het lydea der fehrik%kft«
kwellingen uitbliezen.
*De eerfte Slagtoffers zyner wraake waren de Kinderen en
Bloedverwanten van den laatflen Throonsoverweldiger, eq de
ftepter fcheen in zyne hand te beevea, z o ; ! « g 'er een oxerblyfzel van dien Stam beftondt. Diens Wy ven en BywyveO
werden in eene niets or«lerfcheidende flagtipg omgebragt» alleen
vonden de zpdanige verfchooning , die door eeae alleruitftee*
kendi$e fchoonheid de dolheid zyner woede, leenigden, door
in zyn boezem een anderen lust, zo beestagtig als onbeteugeld»
te doen opwellen.
Van alle de Kinderen van ALMORAN , ontkwam'het » m f
alleen; die, nog zeer jong zynde, weggedragen .werd op de
armen van eene Slaavin, en als een Boer opgevoed, in de lachende valeien van Cireasfia, de wykplaats der oafchuW en der
liefde.
De onverzaadlyke Dwingeland blaakte yan woede over deeze
ontkoming , en het lafhartig bloed verliet, zyne kaaken als hy
aan het verbergen deezes' Kinds dagt. Hy ftehje e«n hoogen
prys op de hoofden van dit Kind eu dter Slaayjane, en beval zynen zendelingen, op ftraffe des doods, dwzén te ont>
dekkei. '
, . :<;^..
Achttie», Zomers .heftra»J4en». in. vredev0lje. v.rB§jJ>aarheid, d#
landen onder de Heerfchappy van' AMURATH ; doch de Engel)
des y|edes belonkte nimmer het baosaartig hitt des.Dwlngelands: aclwieac Winters; waren, 'er verftreek«j8> aints de vlugs
vaa het Kind SEUM, hadden- met ftormen over de Noordlykfte EUanden ge>eefschti an ^nogthans zag bet gelaad vaa AMBXATH donkerder dan de ftormagtige Noor<}eTlugjt,j want yarl <h§
gevreesde Viugtelmg hadt hy, door al zyn naazpeken ea om«
koopeu, niets ontdekt. ,
Maar de jalouzy eens Dwingelands is befteadjger dan ge»
deaktekens van metaal, en,zyn vermoeden fs nafpeurender aait
het licht uit het Zuid-Oosten. De flaaveo, yan Geweldefltejf
zyn greetiger in dood tp berokkenen , dan de gieren ep bet
aas te aoeken. De verbjyfplaws yan SILO* werd" gezogt dooi
Kk 3
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.Verfpieders vin het: Hof; duizenden hoopten "op' beVftrde*
ring .*n rykdèra, door der©utdekktog den -Vorst te does
hooren.
•
j Doch s a c i M , onkundig van' de gévaalyke waardigheii zyner
geboitw» ; tiebouwde fteeds met gëfiétgett z y n e vréedzoamè
kmdbdev*. ©e Vhaldere "beek , dtezyft'
vrugtbaar m a a k te y kschte :aynv dorst met haar koet'Vdgti "er$ bet gemurmel
van dlr' b e ^ e s i f t r e t i d e heö' ' a l s hy la -bëJpiegeling';-néderzat.
^)bwkn-'«nVveld-*rugien maakten-da le*kérnyett ulr'van'zyne
tafel, met 4e melk v*n zyne. kleine 'kudde/ Zyn "laige ftulp
dekce hem tegen 'de koude:-van "den-négfr; z y n weffiekende
boomgaard befchuite hdmvoorde hlwè des daags;'zyri^keven
w«'flefl*i(tfwWèli»g van arbeid e n genoegen .-welke hém gëzondneid e nfterktegaf, en v a n Godvrugtige Ö Ö ^ H e g e i f o É ^ g e p a a r d
tteti'gel3«l0en,J*e2yMe Ziel fflet hémelseri genoegeVvervul«Jeni - e bedaardheid van btoeknde«oafcauld"''én "vréugde !
Ö tfeerftfhappy: mn tendgénoegöfl eri 'lSeftfë'P Devroag ^"mor»
|ens. zjflgeftde Vogfts,- den dageraad' verwelkomende; riepen
Jiem tut tfen arbeid; bit gedomniel'-èt!t> Hönigttyen 'ra Zyhen
koomgB»ttf enr&aSMe hora óp den tnidaag; e n Bet 'Gevogelte,
ê*t J lieftftsdeanrfes^ ia deii *voni* Jtweeir?, z o n g iftêtipV avonds
s

gttód

:;

^Itifa's

De jeugdige ARSA hadt de bevalligheid van
fgeftalte
gèzién.'énf'dé' 'tedere- augtèn geSéord; dié de feegèerte zyns
liartitl uicboeïemden; want de fchctohheid Vari ^RBA hadf het
«tart'- van tfiünfr -beftoord , haare 'zféfsbégaa"fdHeflefl WH shog
Rerkei» veWttÖf'',' én 'zyn boezem -gloeide van wegen êé'kaifchi
eenvoudigheid van dit Landmeisje.
,
.- ;
tr Cbanjlê 'z%g nimmer'-«en beéibnéiyiiër Pa«^ S#MMg<4i de
Cédéien *iarèé* UboHon was éé^rttigeling, -en d6<J[©rlgë»'Bègter
b^tótarieJ'yter-ijffli de Mynb> f» Woezem. indje»' w&ardfgbeid
èn' oritzag 'ifieh Vertoonden lli^ideto op'flSg zyner bogen % wëlteVrederiheHl"<il «prsgthei'd blënlén <bp haar g l a d gelaa~d.- Zyne
zwarce oogen ftonden, als die eens arends, v o l leeVtftt e»
%UUT
d é iaBre' kivynden itf 'uC&hkif''Mis dftf^elei'^èrtel•ferve. ', '''•"•"
'''
V *tf'\
• Maar rust was voor s&im- itiet-beftendie *ef&öorén7
Öóejedde Wraakzfcgt desDwIagelimWWeSf *JtooPw*telterH 'enV
ïcnootf de doodlyke zendelinge* 2y*é*.'iwrèédhii*;-ÖérP Vyand
zyneV
ii'et konden ottdttftek.'fcfetéftiita de' Ueifebe* mag*.
J
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TérwyT' mWAïiï'i Vol k*élliug óp-liet Vorstlyt rustbèMè
k g , nieuwe
wreedheden in zyne zielfineedenrie',cn ontrust
é5to!'êe ingebeelde geviiaïëö'
dén Weggevoerden-AfBatomeflng van "Attatiit'iiN , ftondt hy' Vërfteia op de ónvefwagté *ër«
ichyningr der'SlaSvirSsè, d i e -let• K t ó d ^ t M > zynér %oe«e-'owttnkt hadt. 'pé-Vówren 'de* «tidéddmk waren to'haaf ivóbt
Ijoófd -diepi |ea&k*'4 en, ato J« .vóifteöéind* Hfr-timiTm
ruse-
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tüstfeoeti lhande, liet zy,mét eene zwakke item,zich in deezer
Voegé-nooren:
' , ''
„ d Onderkoning • dér-tto^héékH. ontterflykë amörathI
„ Opperfte der Vorften'f gevreesd "Opperheer der Vblkèri!
„ wit een geduldig oor vèrleénen ata- Zwoorden eëner Slaa«
ivvtoaey Aan my - zyn" de angstvolle besommernisfen uwer
„ ziele ' niet oabekend , noch de vrees, welke u beroert
wegens net 'Kinfl SELIAI , 't geen ik' uw;ér ;Wrasiké ont„ trok.
•' '
•'<'
'
•' • •
' '•'
„Maar vrede" zy den Vorst AMURATH! dat het hart. van deit
Heet der Volken raste bebfee! want SELIM, uw gevrëéf,i de' vyand ,. zal iW '«we naridèn geléverd WÖrderfl
\ "'
„ lü'Circasfié' Btedekt hjr 'de' hoogë; »itzigsn van zvn oproe'.
i, rig harte, eV-fctëraantelt syrie ftoaté «èfzug^ té dé l"%hèï<l
„ vin een herdenieWaadi. OWjekehd-'alsf Mè' ttotfchè ErtgV„ naam- van- 'dé*Vëftaader ALMÖRAJtf, leeft hy ln géringéri- fta|è
„ en gemaakte tevredenheid; alleen is hy van anderen onflerfchekleü doortfen naaW vaa dtó v%gendfcfcl#il I;an3intó jn
„ dé gezegende
fiwt.
••• •'•--•'>.
'
'/
Strek den raobter''arm nwer magt uit,-en, tast het'opi*
i, groeiend kwted -aan-, eer het-rypts. Verpletmet uwen ép*
„^pefteagtigen VS»- dfln jongen Slang, -vó*r • dat deiëlvé' Hei
^•'Vrónogen-krj^gtvw
tó'wóadfel.
'
>"••' - ' - •
' „"Nie* • aUeiwP-1»'' uJr>tWttn ZïcW Völfttó vinden in zyne*
„dood; want uw wraafc-zaPook 'éia'uwt' begeerte 'wldoe^
^^Btór-fvêrftnartój. r-Hii»A', de'fchóorte
de roem yaa
CHkasfia^MiVk ^^ffigheden verre' dètiitfteekendfte' in uW
rt Sera«-oveïir««iS8$"tUSt i r de" armen 'van uwen Mededinger^
j'j 'iRBA zal tnét'ttMSp'ttw- bedde rusten, 'eh # in eea z'ée van!
&WeB6sien doen ©tttóe*;
^Dé^^itogekdc^riep: uit, met bodsaartigé Vreugde: „ Ik *ef
„ u daljk vèor-idfeJgebAgte-tydtag. DierWar«S dè boQdféhap
1, door- u gebrtgt'i grööt tal üw loon irMfeén. Doch vooraf
ij-isütt -gy-••lydeH^vTüéir -dë kwellingen'; welke' 'gy my vétooïö
X^aakf hebï, -dooï^TOyVien-' vyahd zk) fttfg te verbergen." - ^ 4 "
^'tyfWagteiH^iie^f^k Itmfmigt'wïMf'daar dë belediging yobr*
, .ging, moet ook deftraffede belooning voorgaan." '•>>
oiVJMd»fter?^'^^|ftifrsïrhaWéyefbordèe
kleine
»e%i|tfÉt.'g<bimf M
'taadtó knerfte,èfo1 viëtf.
« B ^ f t E a V t M i l É i K fiÓW^'"*'vooïfchyn'kwamen ,
i, «eri» Uw wraaK^^'ffiiftüig '*yn -vrlgtWös/'" De- vfogt*Hhg\
'dien i'&'-vtéêieilV&fR ^ ó n d e É r w f H e a «er pTaa&ë <doóë<tt*
aangeduid? --mén* de EögW dés doods heaït ée opregte
i^vinne^uw* (Bjag*aöhiratt;'«
'
"'•' -"
<Eéri rvervsJariylëi-aoddérflag deedt-ïfet Serail fchuddën- m*^l'Éy-itprak, 'eh' het gttdrogtiyk tpookïjtl .-verdween' ia ife
tógti ''•''•"'''•' «''-s:' -' • " ' "
•-""' ''"' '
<;'.<u^.ïir-.ï, i..v riLv.' -Kif 4 , " < . - . ü
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BE tiL VAN iMWUTHa •
AUUKATH deedt terftond zyne oatfteldg.Lyfwagten te voorfchyn treeden, zondt bun uit om den gedoemden SELIM ett

ARB A op te zoeken i hy beval dat z e i » zyne. Vort tlyke tegenwoordigheid zouden gebragt worden > pp^af zyne oogen zich
mogten verzadigen niet dé ; doodftraffeads,, pynen » die dc eest
leedt, en zyn wellust voldoening vinden in de bekoorlykhede*
van de andere.
, 1
De Janitzaaren ygrwylden niet onv deflihun ,ge.geeven kust
te volvoeren. Het geen kwaads vermoedend Paar g e n o o t al
den, wellust van een genoeglyk onderhoud over de .zegeningen reeds genooten, en het heil ' t welk hun wagtte » gezer
ten in den boomgaard,, toen die Boodfchappers van kwaade
tyding^ op ' t oamwajgtst, zich vertoonden in 't, verblyf des
Vredes. SiÜM eo.AjUJA lUwden v e r o M s d ^ M a a r vrees en fchrik
vervulden hun tón"'eenemaal, wanneeif.de aanvoerder der Ben{

de SEUM opriep, en den last van den Tyran .AMURATH te yoor-

fcbyabWgt.
-," ,
. . ....
, Nu eerst begreep .-muf 4e woorden »,iwelke zyne vermeende
Moeder met itervende lippen gefprooken .barit; in. haara laatfte omhelzing badt z y , dat vergeteln» voor altooa het gehelm zyner Geboorte mogt. bedekken* r r a r ^ A w . rekte, haar
hoofdcieraad af, hief de in traanen gwemmende oogen ten
hemel, riep God en den Propheet omhtripe——r-jfSiW.
was als in een Standbeeld van wanhoop, veranderd, eafcon.alleen 'zyn.boezemfnïert dpgr gillen uiten» .,
. ...
De medogenjooze Janitzaaren vot^n . 49
w^^i\PO^
prooi mede ; wanneer de beek, dje SIUM'S landhoeve. bewaterde, fchielyk tot een geweldigen waterfiroom opzwol, die
de gevangenen es "de Jankzaaren beiden medevoerde. nTpen
het watergeweld bedaarde, en de beeyende; Jankzaaren^ dei\
anderen oever bereikt hadden,. vanden zy de.fchoone ARBA in
hunne armen, half dood4 maar SELIM iw#s, nergens te zie», . ,.
Schrik en verlegenheid greep de. «^gezondene. Bende_*an $
en, tot hunnen woedenden Heer niet durvende wederkeeren
zonder den gevreesde» ,Zoon van ALMORAN , beflooteB^zy.
zich óver het land te verfpreiden, om dee?«i Jeeyend of d«o4
te vinden. .
, f; ^ y>
^
SELIM was ondertusfchen door dep w«erftroom zeer verre
weggevoerd, en b4iten zich zdven op d*»dtooge gedre^yeB,,
aan den kant van een afgelegen bonkt: De koesterende Zonneftraalen deeden - welhaast het overgebleven vonkje leey^nc
.aangloeijen; en de
fam ALMORAN berleeiile als 't .ware,
Verwilderd zag hy fond} doch teVryjpgeeftick. zegt zyn oog
het voorwerp van zyn hart. Vertw jfeldneid. greep zyne ziel
aan, en, onzeker over het lot van ARIA, begon hy zich te'beklaagen over het geluk, ' t welk hem, jin den watervloed, van
Verdrinken gered hadt.*—— Een fibielyk opkomend Jfcht
ittaalde door het bosch, en in «en wolk ran welriekende krui;
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deryen, die de beste van Arabic te boren gingen, vericheen
•oor hem de geest van NOURADIN , en voerde nero deeze taal
te gèmoete:
,, Wanhoop niét, ê getrouwe Minnaar yan de deugdzaams
„ ARBA! Waahoop
Volken
„ in het Oosten! Veilig is het voorwerp uwer liefde van den
overweldigenden vloed, en de befcherming yan WOURADIN
„ zal haar ongefcbomjen voor uw bedde bèwaaren. Rys op,
„ edel Jongeling! tot het volvoeren Van grooter bedryven;
„ luister na de item des roependen Vaderlands. De ver„ fchriklykheden der verdrukking gaan,allerwegen qnbedwon„ gen haaren gang, en gy, gy alleen, künf^het fchild weezen
„ van een vertrapt Volk. Naardemaal AjtpkATW niet wil gedoogen dat gy in vrede een Onderdaan' zyt, moet'gy hec
„ beflüit neemen om door Oorlog SoWeralS te worden. De
„ Volken zyn ten Opftand gereed; het getrek* aan eenen Aan„ voerder is, tot heden toe, de .eenige zejterheld geweest vari
„ den onmenschlyken Dwingeland. Dit gebrek heeft opgehou*
,, den;en ik zal zorg draagen, dat,onder zulke vermommingen
„als noodig zyn, aan de Wereld uw oogmerk en verblyf bekend worde.
,, Maar dat SELIM altoos bedenke, te midden van da verzoe„ kingen der Oppermogenheid, dat het Deugd en Voorzigtig„ heid i s , waarom hy ten throon geheven wordt. Laat geene
,, grootheid u bedwelmen, noch overvloed u verleiden; be„ waar in deezen Staatswisfel de Deugden, welke u in laagen
„ Stand verciefden. Dat het heilloos voorbeeld van AMURATH
„van u met verfoeijinge herinnerd worde ; dat zyn vast hade„ rend lot u eene altoosduurende lesfe verirrekke. Zo zal
^7 SELIM bedenken, dat de Scepter zyne handen aanbetrouwd
„ i s om Goedertierenheid en Regt te oefenen; en zyn dank„ baar Volk zal zyne voörfpoedige Regeering zegenen."
De geest van NOURADIN verdween, dit gefprooken heb»
bende. De verbaasde SELIM bleef op den grond uitgeftrekt
liggen, Ilörtte jJyne dankbaare ziel voor dea goeden ALLA
Uit, fmeekende om fteekte om wederftand te kunnen bieden
aan de verzoekingen, met welke vleijery, en de trots tan
volflaagene Oppermagt, niet misfen der Vorften Threonen tè
omringen.
Het nieuws van SELIM'S odtkomiug verfpreidde zich welhaast door het misnoegde Ryk; en het verdrukte Volk, hem
als een Engel der Verlosfinge aanziende, vervoegde zich teröond by hoopen-tot zynen Standaard; de Janitzaaren zelve,
die de ichoone ARBA gegreepen hadden, bewust dat de dood
hnnne onvermydelyke-lrraffe zou weezen, als zy tot den Dwingeland wederkeerden, wegens bet laaten ontfnappen van seLUI, kwamen tot hém, zo ras zy diens verblyf vernamen.
boo-

j$S DE TAL VAST AMÜRATH, ÖJf BJ.T LOt DEJt B.WINQLAKDTE.

boogen zich vopr hem neder,, en riepen, hem voor hun.5uita»
utti fchenkende bëm ten' zélfden tyde een fchat, dien hy bQVëh Scepter en VöTsilykeu Hoed waardeerde; de ongefchond$n
bewaarde ARBA.
, >
De beevende Tyran vernam de tyding des Opftands met geweldigen fchrlk, floot zich in .zyn Serail op, en, ga/ zich ,aajn
wanhoop oVeir. In ,<ftt verblyf bleef by verwilderd en befluitloos, tot het omringd was door SELIM en diens "Krygsbenden.
Terftond wetden de poorten door de Huisbediendep geopend,
die zich verheugden hun hof te mogen maaken by den nieuwen "SiiUan, door het verraaden van een Mqnfler, 't geen
zy 'tot düïlaojr met/ fcbrik gehoorzaamd hadden.
S Ï ^ I M , o|nnen pjreedëh, ftak het Zwaard in den boezem des
DwibgeUflds; uitroepende: „ Dit zy bet Lot van Over„ heërftning en Wreedheid! Dat in deezer voege altoos de verjnoedens van bloedgierige Dwingelanden daadlyk beftaan kry.
„ gen, door de barbaarfche middelen, welke zy gebruiken om
'„ ze'voor té komen! — Het zy onze hoogmoed, te regeert ren dóór de toegenegenheid onzes Volks; onzen throon
„ beftendig te maaken door Menschlievenheid en Regtvaar„ digheid ; en die voor onze Naakomelingfchap te verzeker
„ ren, door, in elk jeugdig hart, de grondbeginzels van Wys„ beid, Goedertierenheid en Godsdienst, aan te kweeken."
SELIM beval voorts, dat geen Slagtoffer anders,dan AMURATH, van welk een rang ook4 zou worden opgeofferd; ten
einde de ftrikte Regtvaardigheid zyner volgende Regeering, öp zulk een bteeden grond flag van Goedertierenheid
gevestigd, vry mogt weezen van allen blaam yan ftrengheid óf 'perfoonlyke wraakzugt; en hy.met eerbied, niet met
fchrikl, van zyne Onderdaanen befchouwd worden.
Pë Opftand bedaard, zynde, geleidde ÏEIJM. de fchoone ARBA tot'zynen Staatsthroon, en beval de deuren van het Se*
rail open te zetten , waar door men den Vorst met zyne over.
fcEoone Circasjifche ARBA aanfehouwae... Veele jaareq 'lang
hieldt zy alleen hem in haare liefde geketend, en zy deelde
ïn het geluk, van een magtig en deugdzaam .Souveraft, onder
wiens Regeering, fchoon de Ondeugd foms de ftraf ontdook*
4e beledigd^ nooit te vergeefsch om herfteï .fraeekte , erf dt
deugdzaame nimmer onbeloond bleef.

!

DE

GOÉDAARTIGE L I OT 0 E L 0 0 VI 0 H E ID.

en Chaldeefche Boer bragt een Geitenhok , met een bel aan
den hals, na de Stad Bagdad. Hy zat op een Ezel. „Ik zal,?
E
dus overleidde hy het by zichzelven , „ deeze Beesten verkoopep
-'

'

^ voor
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j^voor dertig ftukken Zilvers: vqor dit gejd kan lit,een nieuwen Tulband en een taffen. Kleed kpopen ; dit zal ,ik,met
ï» «e» purperen zyden Gordel Vastbinden. De Jonge Ddgtefs
„zullen my< met een gunftig oog bi|?c%npen, en ik zajla dé
Mösqué onder myoe Medeburgers uijfteeken 1"
••..•Terwyl de Bjoer in deezer voege denkbeeldig zyn geluk
«srvroegde, beraamden drie. Scbejraen bgtpjan om hem1 te bêlooven van zyne fchatten. Terwyl hy traaglyk voortreedt,
frist een hunner-.'devbef'van den, hals der GnirB los. te ragaken,
en aan den, ftaart des Ezels te binden, zender dat de Boer,
diep peinzende op zyn aanftaanden gejukftaaj, zulks bemerkte;
M

;

h

;

fUj hy voerde de Geit weg. —— De Boer, op'zyn Ézel

vóortrydende, en het geluid des bels hoofend*;,.hadt, jpen
het iminfte denkbeeld vau het verliesihem, toegebragt.' Dan,
kort hierop jerugge ziende, ontdekte ( b y , met zo veel verbaasdheids als fmerte, dat het Dier,, 't geen zulk een aanmeriiyk gedeelte van zyn, fchat uitmaakte'^.weg; was; en hy vro^g,
met de uiterfte verlegenheid, aan de, weinigen, die hem op de»
weg tegenkwamen, na zyne Geit.
.
,.
Onder de lieden , welken hy aanfprak, was een tweede der
Roveren, die hem zeide: „ Ik heb daar ginder in het veld
„ een Man gezien, uit al zyn magt loopende , een Geitenhok
,, draagende." — — Da;Boer flieg .terftond af,: en verzogt
den, zo hy waande, verpligtenden Vreemdeling, zyn Ezel
vast te houden,, ten einde hy geen tyd mogt verliezen om den
Dief te agterbaaten. Hy ving terftond zyn nazetten aan; ep
te vergeefsch den hem aangewtezen weg afgeloopen hebbende, kwam hy, ten einde adem geloopen, ter plaatze vanwaar
hy heengegaan w a t ; doch vondt 'er noch zyn Ezel, noch
den bedriegenden Onderrigtêr, aan wiens oppasfrng hy zyn
Beest hadt toevertrouwd.
• Toen hy, diep denkende op zyn geleden verlies, her- en derWaards zwierf, vervuld met fchaamte en leedweezen, wertf
zyn oor getroffen door het jammerend geluid van een ara
Man, die aan den kant van een waterpoel zat. Hy vervoegéezkh derwaards, otb'deel te neethen ia bet lot var*>zyn "-vWfr
feeenderi Drukgenoot, en vroeg hem na dè reden van dit gejamm e r ; — „ Helaas^" zeide de Klaager, op een hartbreeienden
toon, „ terwyr ik hier nederzat om myn dorst te lesfchen
„-verloor ik in 't water een Kistje met Diamanten, *t geen ,ik
,, den Caliph' van Bagdad moest bezorgen ; en ik zat<riret
„ den dood geftraft worden, wegens het vermoeden, dat ik
„ een zo kostlyken fchat verborgen , en ten mynen voordeele
„ te zeek gemaakt heb."
,, Waarom," fprak de Boer,
verwonderd over de domheid deezes Mans, „ waarom fpringt
„ gy niet in het water , om 'er het Kistje uit te haaien?"
—
De Man gaf, op een zich beklaagenden toon, te ken.
Ben:
1

y
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Omdat dit water'diep i s , en ik noch duiken kta»
„ noch zwemmen ; maar, wilt gy my dien goeden dienst
,, doen, ik zal V n dertig ftukken Zilvers voor ffchenken.?
—
De Bóer, nam dit aanbod met 'verrukking aan; en, terwyl hy zich van aHe zyne Kleederen ontdeedt , Hortte hy
zyne dankzeggingen uit aan den Propheet, wegens deeze ter
goeder uur gCkomene uitredding in zyne verlegenheid en bei
hoefte.
Maar, op het eigende oogenblik dat hy zich te water begaf
om 't gewaande Kistje duikende te zoeken, nam de Man,
(die een der drie R o v e n was, welke het plan gemaakt hadden *om hem van « t o te ontzetten,) aHe zyne Kleederen w e g ,
en bragt'zai by ï y r c Makkers.
\
< Zo Werd de Chaldeefche Boer, door Onoplettendheid, Eenvoudigheid en Ligtgelooyigheid, ontzet van zyne geringe bezittingen ; en hy haastte zich om na zyne Stulp terug te keeren, met geen ander dekzél zyner naaktheid, dan een ge-,
fcheurd gewaad, *t welk een Barmhartige hem onder dea weg
leende.
N
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en opzigte van de zodanigen, die zich Pryahiiers of 0«geleovigen noemen , heeft men dikwyls waargenomen , dat
zy tot Vrydenkery of Ongeloof overfloegen, door de zaak flegts
van ééne zyde beschouwd, en wat van den anderen kant ingebragt wordt, niet opregt en bedaard overwoogen, te hebben.
Men vindt onder hun de zodanigen, die ten aanziend van andere Onderwerpen , ook die bet diepst denken vereifchen ,
groote • vorderingen gemaakt hebben, en daar in uitfteeken.
Dit laatfte was, onder anderen, het geval van Dr. HALLEY, aan
wien Sir ISAAC NEWTON, by zekere gelegenheid, het volgende
(gevoegde: Dr. HALLEY, ik verheug my altoos in u tTiteere»
fpTftken ever de Siarrekunde en andere Wiskundige IVeetenjckappen, dewyl dit een Onderwerp is, waarop gy u bevlytigi
hebtt een Onderwerp, */ geen gy door en dpor verfloof: maar
gy meest ever den Christlyken Godsdienst niet fpreeken; want
gy hebt u op de kennis daarvan niet toegelegd: ik hei iet
gedam; en ik weet dat gy 'er niets van vtrflaati
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Over ds woorden van C H R I S T Ü S i ' ,
Meent

niet

op Aarde.

dat ik gekomen

bén om Vrede- te

brengeït

Ik bin niet gekotnen dm Vrede te brengen,

maar het Zwaard*

MATOCH* X : 34.
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Z
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onder-het allétmüigtin.twyfel te h a r i g e , r^ogérï wy
beilüken, dat de hief bovenftaande woorden yan
CHRISTUS met: geene mogelykheid die betekenjs kuü*
nen hebben., welke zy* m den eertten opflagp i o als
zy hier óp-eichzelven en buiten den zamerftang. voorkok
men, fehytten te behelzen. Het zoy eecej droeve kleinverftandigheid-verraaden, te veronderftellea, datÏSy , wiens
Leer eri Leeven" niets zanders ademde dan. Vrede 6ri
öoedwiliigheid» en die, opmenen anderen tyd, vjerkltórdö
-r- met.de uitdruklykfte woorden verklaarde -» datHy ,4 niét'
„ k w a m om der Ji^eB^eii Ztóen te bederven, maar tö
Vr^ibehouden (*) ,** hier teri öogmerkë zou ïëbeft dm Oorlog en Verwoesting over het M e n s d o m - j e . , brengen*
En dat zulks, in de daad* de meening deezer. woorden
rrietis, blykt terftond ten Maariterj aan eeaiöd€r!dic:metd^
irrinlte aandagt de geheele jMaats-, waar in zy woojkomen*
léést, e n l e n o p de gelegenheid, by welke •zv^fprooKca
zyn. ^ — - S e t blykt alsdan-ten vóllen, d a t ' z y alleeri
betr^irlg;.,hebbehtof dè'Etrfte yerkbndig^ridtr
Èttan^
r

,t

,ov

•• (*) ME. i ^ # > . '
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lieteerv, tan Reiken onze Godlyke Meester, ten deezen
tyde, last gaf om het Euangclie te* prediken; dat zy
ftrekten om hun te waarfchuwen w n de rampen en vervolgfagen* waaraan de uitvoering van dien rast hun onvermyaelyk zou blootftellen. „ Z y werden gezonden als
„ Schaapen te midden der "Wolven; zy zouden aan de
„Raadsvergaderingen overgeleverd,. in de Synagogen
„ gegeesféld, voor Landvoogden en Koningen gefteld, en
£ van allen* QBT CHRJSTÜS Naam, gehaat worden ( * ) r *
— E e n e betandeling, zo volftrekt aanloopende tegen
het onthaal > ' t welk hunne ingezoogene vooroordeelen
hurt deeden verwagten onder den Mesfias, den Vrede-Vont,
dat het hoogstnoodzaaklyk was, hun ten aanziene van dit gewigtig ftuk te recht te brengen, en hun met de uitdruklykfte
w o o r d e n ^ e w a t r f c h u w e n , d a t , fchoon het eindelyk Uitwerkzel des Christendoms met de daad Vrede zou weezen,
in den uitgebreidften zin diens woórds, het nogthans
voor h u n , wien het )ten. deele viel het eerst het Euangelie te moeten verkondigen, geen Vrede, maar het Zwaard,
im aanbrengen.
- M a a r a e g g e n de Vyanden van den Christlyken Godsdienst, welk eene verklaaring men ook aan: deeze woorden moge geeven, die woorden blyken by de uitkomst toépasïelyk te weezen op de Christenheid, in; derzelver aPïërëerst voorkomende betekerififr.- Het Euarïgelte heeft,
met dé daad * het Zwaard, en wel een allerverdelgendst
Zwaard^-op aarde gezonden. Het heeft de aaïde feekea
bloeds doen drinken. Het is de oorzaak geweest van zo
veel elertde en' verwoestings aïsof het oorfptonglyk befternd geweest ware om het Menschdom tegen elkander
in 't harnas te zetten en deerlyk te plaagen; het heeft
oorzaak gëgeeven tot meer Verdeeldheden, Oorlogen en
^lenfcherrflachtingen, dan eenige andere oorzaak van dergelyke rampen, welke naen kan öoernen (+)•
?

1

Men
(*) SfATTH. X : IO* 32.
•". ( f ) Deeze Tegenwerping is zo zeer de meesrgeliefde van alle
tiinze Twyfelaaien, dat men dezelve'eiken dag , om zo te
ipreeken, in eene nieuwe gedaante voorftelt. en onophoudelyk
"herhaalt, met een voorkomen van Zegepraal, en gejuich van
Overwinning...—--- Deeze Tegenwerping is , in de daad, uit
teKtretv airti gefchikt om meer algemeen te treffen , en dieper indrukken agter re"laaten, dan eenig afgetrokken betoog, en
heeft, zo ik geloof, fterker vooroordeelen tegen het Euangelie
verwekt, dan alle de «pere zwaarigheden der Ongeloóylgen zanten-
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Men; moet bekennen dit is eene zwaare befchtödigifcg.
D o c h , hoe geducht dezelve moge fchynefi, en boe zeer
dezelve verfterkt i s , gelyk het daaraan zelden onr&reeke»
met alle de haatlyke kleuren van valfche Redenkunst
en Vernuft, behoeven wy niet te vreezen dezelve iri alle
haare kragt onder de oogen te zien. — Het zat, zo het m y
toefchynt, geene moeilyke taak weezen, elk onvooringeno»
menen te overtuigen, dat, wanneer men die Tegenwerping
van naderby en meer byzonder befchouwt, walmeer men
dezelve ontdoet van alle die bykoraeadë ver&liriklykhëden , met welke men dezelve zo voorbedagtlyk omzet
heeft, en wanneer men alle verzagtingen eö aftrekkinget»
maakt, welke de waarheid vordert'* en braafheid gedoogt, dezelve zal inkrimpen tot eene Tegenwerping
van weinig of geene aangelegenheid,
L Wanneer:men foreekt van dé,Wreedheden, door de
Christenen tegen de Ongeloovigen, of tegen elkander, gepleegd, geeft men doorgaans téffens te verftaan, dat zy
geen gelyk vinden in eenige andere Godsdienstbeiydenis,
en dat het Christendom het eerst van de vérfoeijenswaardïge
handelwyzef om anderen* te* oorzaake Van den Gods*
dienst, te vervolgen, een voorbeeld heeft gegeeven;
D o c h , hoe onopregt zodanig eene voordrage is> kan de
öppervlakkiffte Gefchiedkunoe ons ten voHen leeren.
Van de vröeftte Eeuwen af, tot de tegenwoordige toe, heb*
ben Lieden van bykans eiken Aanhang dê zodanigen, dié
fegenovergeftelde Gevoelens aankleefden*, met geene geringe maate van Bitterheid en Onmenschlykheid vervolgd.
Bet is te 'over bekeflé, dat Joodèn, Heidenen eh Ma
hömetkaimèn,,elk óp hunfie beurt, gebruik vari dwang éh
gewéld gerriaakt hebben in Tiet ltuk van den Godsdienst;
als mede dat de eerfte Christenen de heftigïte vervolgingen van de twee eerstgérüelden moesten verduwen,
Tangen tyd vóör dat zy eenige vervolging omtrent andö
ren pleegden. D i t , in de daad, is geene verdediging
voor de Christenen die tot dit middel de toevlugt namen: ook voeren wy het geenzins als zodanig aan. Niet»
kan ooit die handelwyze. verdedigen,of regtvaardigen.
^Maar het kan dienen om aan te toonen * dat anderen
ook een.gedeelte moeten draagen van dien H a a t , welke
uit dien hoofde doorgaat» alleen c H R M ï t r s «n diens
Leer:

i

raengènomen. Hierom fcheen my. dezelve toe eene byzoader»
overweeging ie verdienen.
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keurlingen wordt toegedraagen; als mede dat het niet Hef
Christendommaar
de boosheid der Menfchen*is, wêlke mèn de. fchuld des misdryfs van vervolginge moet
ten laste leggen (*>
De waarheid der zaake is, Godsdienst, of het voorvtendzcl van Godsdienst, is in bykans alle Eeuwen, en by
alje Volken, onder veele andere, eene oorzaak geweest
van die ontelbaare Verdeeldheden en. Geichillen, welke
liet Menssïidém.de deerlykfte rampen berokkenden, en de
fchriklykile vernielingen veroorzaakten. En , fchoon het
ftoiFe tot yeibaazing aan zommigen, en oorzaak van verontwaardiging; .by allen , geeve, dat juist het- geen oor%rongtykjbeftèmd was /om het Menschdom te beichermen en troost toe te brengen verkeerd is in een verderfmiddel, kan men 'er nogthans reden en oplosfing van
geeven,:, volgens d e algemeenst werkende.beginzelen des
Mensehlyken Gedrags,
De verknogtheid der IVfenfchen aart eenig •< byzonder
Voorwerp zal altoos aangroeijenin evenredigheidmet de
weezenlyke of de veronde^ftelde, waarde van t > zelve; en
hun y v e r , om 't zelve te handhaaven tegen belediging
of bederf, zal in dezelfde evenredigheid toeneemen. T e
deezer, oorzaake heeft de Godsdienst, welken jöen altoos
heeft aangezien voor het gewigtjgftê. van alle; belaftgen der
IVknfcnen , aan de menschlyke .gevoeligheid de;meeste"
fcherpte gegeeven, en de driften der Menfchen' tót eene
,, boogr

(*) Heidenen hebben zelfs Heidenen vervolgd om den Godsdienst — vervolgd met zeer veel woede en bitterheids. Behalve»
het gedenkwaardig voorbeeld van SOCKATES , en de verfcheide
Heilige Oorlogen onder de GriekfcAe Staaten, welke een mengzei van by geloovigen ytfer in zich hadden, vinden wy, dat, ia
Egypte , dè diènsf dan offderfcheidene Godheden' toegebragc'
den onverzoeülykften haat en de bloedigfte gevegtén tüsfcnen de;
ver'fchiileride Vereerders teelde; dat, m laateren tyde, de Koningen vw Siam en Pegu met elkander twist voerden,' we'«
gens de Eer van een zeker heilig Overblyfzel te bezitten, (eenf
Overblyfzel van al te veragtlyk eene natuur om bier metnaame
genoemd te worden;) een twist, welken zy met zo veel woede*
eri hardnekkigheids doorzetten', alsof de veiligheid' van hunne"
geheele Konragryken, en alles dierbaars in dezelve., daar mede
gemoeid was.

Zie PLUTARCHUS in Solon. THUCYD. Lib. I. JU-

translation of the Luciad of C*.
moéns. Introduit, y . « 4 , note*...
VENAL.

Sat. XV; en MICKLE'S
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hoogte van vervoering opgewonden,' waartoe igeene be*
wegreden van minder gewigt dezelvel kon;, brengen.
Indien wy nogthans,.tón zelfden tyde, ei^,;>veia!èlyftiög
maaken tusfchen de Gefchilien en Wreèdbeöèa veroorr
zaakt door Büfiger-yver. 'met die te wegïs'itóbragt door
Godsdienst-yv'èr, zullen wy 'bevinden, dat de4aafcstgemelde
eene veel mindere evenredigheid hebben t s t jde"; eerfte. •
dan meh 2iph doorgaans verbeeldt, en merugpjaal jnboe*
zemt (f).
'
- " ' • ' " , ' . c-',ivy
.
y.-r
•Verre het grootfte getal der Oorlo|ew^,sx>:.w«I als dé
langduurigfte, de hardnekkigfte^ de uitgeareidfte^en bjqedigfte Oorlogen, in de Gefchiedenisfen vekneldj: ontftpridèn vit louter'Staatkundige oorzaaken, endeezè^ntenigvoud
Van eenen zeer beuzelagtigenaart; en, indien wyikunnen
dulden f- dat" de Menfchen elkander plaagen, bedroeven
«n moorden , "om een'enkel:Punt van E e r , ' ó f e e n i g e
Morgens Lands, waarom zullen wy het dan vreemd vinden, als wy zien, dat izV-'ïhet dezelfde hitte en bitterheid
verdedigen *t geen zy begrypen het alierweezenlykst
vereischte te zyn tot Geluk, en' hier en hier namaals?
Indian wy den Godsdienst alleen uit dat o o g p u n t befchouw e n , 'f'welk 'het éënige h 'i geen eenige. betrekking
Tneeft tot'-liét ftük waar over wy thans Handeleh,als een
'Vöory/erf, '4' geen de Mènfêken: ieer 'ter hart» > neemen, en
•willen / t p e f t a l B / de wérking- yan dezelfdeEtë&&ïm Voor?
oordeelen, als gaande gejnaakt worden door. eenig Voorwerp ' t welk zy ter harte neemen, zirUenjwjfcrons niet
langer verleden vinden**»», de oorzaak tórOJitdekken van
de onheilen- e r i rampen d a a r aan AoegeftrijreeveBc
II.' E H , ^ l y t de HatüU»van:'s Menfehea Zielons eene
zeer in, 't $Ög' loopendë reden geefvvqotiGodsdienftig
Waangelopf en Wreedheid.in \ algerfean,- zo mogen
wy in '<èe byzondere Ömftandtgheden ï m den; Töeftand
der vioègiiÈ' Ghristenen eenreden vinden*Voor. den.oflrfprorig ^ ^ e r o v e r h e l l i n g daar toe in 't byzonder. / ,
Bovenmatitig' Geluk," of overmaat van . Eteflde, hee£t
:

:

,

meh

(*) %)e Staatkundige Maatfêhappy .\itè?t volgens eene ge
maatigSe berekening, verfcheide keeren het getalrSet Inwoondeten, dié thans óp tufrde zyn ^vermoord. Zie •het,,*ar«ig Stukje
yan (èheits getyteldi Hfl -Vindication of Natural Society^ waarin dëfcwaaïighèïdtegen 'het Christendom , .oniieend -uk de onheilen veroorzaakt door GodsdienfHg Bygdoofeu Vervolging,
gllervernuftigst en volkorflènse wórdt opgelost.
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tneo tm^genömen 4at een woestheid aan het Mcnscblyk
géftel byzet. In "t eene geval krygt de geest «ene foort
van ffaïdvogtigheid, en in 't andere eene Onbesuisdheid,
welke/Étóde deadve even ongevoelig doen. worden
voor deindrukken der Menschlykbeid. Het, was te midden van-de worfteh'ngen op het Doodbedde, te mkiden
van. de fmerten «ener alterpynlykfte kwaal©» eri ;©»der dc
nog onéwaglyker bnaagingen yao een be/chuMigend geweten, « r u i g e ziende op een leeven in het jjeegen
4ér grobrire boosheden doorgebragt, dat H E R O D E S bevel
r,:afe^foatózieulykften onder de J.ooden tedoöden, ©p
t oogenblik dat hy den geest gaf (*). —
Het w a s ,
tegendeel, uit hét midden van een weelderig en wellustig Hof, overvjoeijende van alles wat gemak, grootheid en vermaak, kon geeven, dat LODEWYK. I»E XIV,
die geesfel der laatstverftreeke Eeuwe,het bevel gaf, om in.
*eoe Woestyn het Land te veranderen vaj* ee» Prins,
wiens eenige misdaad daarin heftpndt, dat hyzynVyand
was. ( f ) , 2io gelykaartig zyn de uitwerkzéls, voortkomende uit deeze twee tegen elkander oveeftaaade ui-terften.
,
Beide deeze tiiteiften ondervondt de Christlyke Kerk,
omtrent den tyd van welken wy thans, fpreeken, en, 't
geen de proeve nog harder.faaakte, ay onderyondt ze in
«ene zeer ifohielyke opeenvoking- De Ledenïdter Kerke
werden, naa vervolgd, g e p m g d , en.; als het yitvaagzel
der Aarde behandeld te weezen, Meesters 4er Aarde.
Zommigen, rnisfchien,mogen fterktevap geest genoeg bezitten , om eene groote maate van Etende, .of, 't geen mogelyk
niet möJcfer bezwaarlyk Vahyeene oveolocfenae .maate van
Geluk,'te'draagen, 2onder dat hunne geaartheid daar by
lydej doch flegts weinigen worden ,'er gevonden, die
eén fchielyken overgang van het' eene tot her^anderc
uiterfte, van behoefte, femrmer en veKkukkirjg, tot ruimt e , gerustheid en magt, kunnen veelen. Iemand zou
-veelligt denken, dat, naa de Bur^erlyjke Vastftejiiing van
den

f

Antiq.

Lib. XVIL C.\«t.
, fchooo een Ftmnebman, en een Bewoodesaar van Koning LODSWITK, .fpreekt nogthans van deeze Verwoesting, ia de Palts aangerlgt, op eene wyze welke. d**ejve verdient. Met natuurlyk en rré^nd Tafereel, *t welk by daar
van maalt, moet elks hart met fchrik vervullen. 2te VOLTAIRE'S
( * ) JOSEPH.
( f ) VOLTAIRE

Esfay fur Mijle-lr» Generale. TOM. V. Cfl. i$,
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dtenChristlykenGodsdienst, bet nogvejr«cögevöeïr,va« him
eigen leed en lyden den Christenen eeae l^°jaw flegop<
ven hpbben van Zagtmoedigheid en Gea»a^g4heMi j e gens anderen. Maar ongelukkig gaf het, h w «e*elwe
l e s , welke tfooigaans geleerd werd aan é & yqlk'l&fle
eigenfte oroftaodigheden.,. door, alle ÈettWj^-fee^*-^-^
Want het is eten ftuk te zeer openbaar om gewcnend tè
kunnen worden, d a t ; in dertneeste T v 4 s t m « B S f . ^ , M e e i r
derheid, 't zy, Godsdienftig, 't zy Bur^e^%,de.JfydeBde
Party, als dezelve, door een lotwisfel, (tes^wwadryyende
wordt, bykans nooit gemist heeft, die; ^ J ^ O j t r f ^ C n t heidaante neemen, onder welke zy yoorfie^öi ag dèerlyk
zugtte y en het is niet zo zeer de VerdruHHbg. weik,e geknakt i s , dan wel dat men van Verdrukker w a n d e r t - r f i l k
zal zich, te deezer gelegenheid, wel herjaoeren de. bekfnde
bloedige worftelingen om deOpperaagt N ^ ^ t ^ t w ë s
rnededingendfeStaaten van
Griekenhna^md^nc^Uóei^;
Omwentelingen in de laatfte tydperkea v a a R o m e i a r
Jbhe Gemeeinebest: waar de eenige ftryd iqhpen te wqezen,,
welke van beide de Partyen de ander in Wreedheid Z Q »
overtreffen; eft waar het geheugen. V4ttv voorigg. M ^ - ;
fcbenflachtingen niet verlöoren ging door 4a^3m van
Genade en Vërgéeflykheid, maar d o o r ' J A e t m ^ , nóg
woedend» ^n. min verfchocaende; door de eyjtanfl gehee>
le Vernietiging der overwonnene Party.
Wanneet, ^derhalven. de< Vyaaden van dea< Christlyken Godsdierist zeggen, dat de G A ^ ^ r g e e n , ander
gebruik, maakten van den .byftand des < WèifeWlyken
A r m s , dairüm elkander , e n hunne Vyanden, te: verd r u k t e ,ywaii:Eeggcit zy d « t nteer dan dat ó&•Christenen Menfchen waren; dat zy alleen 't zelfde deeden 't
;een Menfchen van alle Godsdienst-benaamingen gemeen! yk gedaan hebben in d&elftle, omftandigheden ea ondar
dezelfde verzoekingen, en dat de .Geest van den Ghristïykai Godsdienst bezweek voor de ^boosheid der Menfchen C*).
Men
f

(*) Wy vinden dat zelfir JOLIAAN , de Wysgeerige jüt.rAAif,
fchoon geeriChris/en, nogtWns, langs dun eenen of anderen
weg, een bygeloovig Yveiasr en Vervolger wferd; Hy was, 20
't fchynt, van;iegripv dat" een geestdryvend Ljder, (dat is een
Christen J fotrii èxjdtH/eedfg geweid zou' kurtaen géhéezen worden.
Hy ftelde zelve dit raiddel te werk, met geerrVgeringe-mstte
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DE CHMfTtY&B CODSWENST
Men mogt y i p de daad, verwagt hebberig fiat dé uit*fteekenheid varï der Christenen Godsdieflstihujr. zou te*?
rügge geTk>üden' hebben van de buitonfpoOrigbedea, maarsl tergefteejtt den Menfchen eigen; d a t d é e z e i n r t a o veel
zou bebBèfi doen uitfteeken boven andere Menfében, in
Menscftlievenheid en Tederhartigbeid,,ais fleitjGoeddaan
dJgbqid'van• de Euangelielëere uitmuntte boven die van
aflé GeÖsdfehst- Infteuingèri in- de Wetdét;**-Vast
aat hèt^ 'dat het Christendom, by trappen, de-woestheid
an 's j&êrjfehefh geest verzagtte en iecnigde.. Doch dit
^bq niet op'éénmaal gefcliieden-in groote^Maarfchappyen
èn üf^itTekte Ryken, Het Christendom kon n i e t , zón»
de* wonderwerk, onmiddelyk de gèaartheid der tyden
Véj|fcde^n.v'en, in één oogettblik, eene geheele. omwen.
teling te wege brengen in de heerfchende neigingen en
tietyasrgévestigd character dier Eeuwe,
De Romein*
^ ^ K e i z e r ^ i en derzelver Heirlegers, waren, Eeuwenlang,
gewoon- geweest aan Geweld , Oorlog erc: Opftand. Zy
warfeft; desgélyks gewoon alles te zien' bukken; voxn\Hun.ne
nwgtveji ziëlite onderwerpen aan hunne bevelen. .Toen zy,
d^jïialyén V. Wetstevers wierden in den Godsdienst,izö:wel als
Jn *ile^apdere ©pzigten, Wilden "zy die zelfdp denkbeelden
doep geld.cn-in" dit geval zo w e l l a l s inv'alte andere,
'gf yeltëagtten eene onderwerping zo: yolkomea.'.-in' dit
punt al^.in alle andere; en, indren'er dö geiirigfte tegen?
itend^cèbodeii werd aan hünoén: oppermagtigM-.wiFcn
v^lr^hftsreer^j "betoonden zy zieh.gereed om dezelfde mid,
delen ^aatt'tè/ wendes tot riet doen bukken van "hahftarrige
Gewetens^ :iwejke zy m dienftig bevonden'Badden-in
he* t#'overbrengen yan Landen, en rJKönirj^ryken,;-, Op

f
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vtB vaardigheid en geweld , en ftoadt, in' eenige'gedeelten
zyner Hear/chapp.ye» toe, datdeZatkbegorgersderJbandfchappen
de lieeKagtïgibj'-wreedhedeii oden: Christenen«Mdteeden.j dat
zy het ftrafloós, ja met toejuiching, deeden. Hy zelve voeg»
de.ftnaadby verdrukking. Hy bezigde tegen de gevkekte Gaïfi
Mrs, Cge'yk het hem behaagde de Christenen te betytelen,) al
de ftj}e^|ej^ zyner» Keizerjyke pen»e en< deedt -hun niet al.
leen gevpplèri 'a.l het drukkend "gè^igt van 'zynéLReïzerlyke
Oppermagtf maa* de. fteféjlghgid van
Ipottend: en'Ichlm,
oepd- ye^p^. .45e fiorzii^en./van, deeze voorbeelden ^yan 0 q .
.verdraagz^jeg' moeten zek£r.Jn de» -Jopda'djen^t,'. Y3(I:CH!US»
TOS piet, gezpgt, wprqen,
„
.,
, '„.;,U' y,£
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deeze wyze begon men Magt en Geveeld aan 'te merken
"als het gefchifctfte é i k'ragtdaadi^fte béwys in d^i'Godsdienst zb wel als in Burgerl'yke Gerchilleh. "Ée? Kèrklykert lieten zich natuurlyk fnedefleepen door dénzélfden,
ftroom met .alle de andere öndèrdaarièö atf RvmJèfiJBXeê
R y k s , en namen' de heerfchendë/b^ri^pen en zeiden aalf
van hunne Landgénóoten. Hetvèreiscnte e*p>»er ge*uiihén tyd, het horderde veel juister begrippenyan' het
•waar character 'en den geest ,des .Ckristemtms,'dan> vee-ïeri .van. deszelfs Leeraaren toén bëzatfcnV om dèfézCx Vêt*
oüderde voórodrdeéleri te réchtte b r e r i g ^ , deeze*w«elige
driften te bedwingen, welke za diép in de gqmoeélcren,
geworteld wareri.
. '
'-. Mèt deeze hihderpaalen in-den weg, was het naanwTyks mog-elyk voor de z i g t a a r H g é ' W / g ^ d e j t J e r ^ e - l ^
gmzels des Christendoms om
king hei-voort tó bréngen. En derzerver werköig» wérd
ongelukkig Bog;Verier; wederftreefd,' ;3pbr ééne ©orza;ak,
y e l k e in volgende'Eeuwen flapd, greep./De.Noofdfihè
Bar'baarfehe Vólken;* " d i é n i é t lange' nas, de Büfgerlykè
Vasfftelling c\z$ Christendoms, in het Wéstersch Rykiriviet
len, voerden rnfct'fciéh'een geest vanWre|8héid énKrygs*
geweld,-die zicfi voortplantte mét%unneHe,erfeha^r5yél
én dqor' de övefwitinaars' aap £e 'Overwonnenen, wem
jnedegedéeld. - HunilêHvóeste f eden voedden Verïch£ brawfc
{föffiS aan vodr ^ i ê ' ^ ü g - en woestheid,', wejfce de '.Chris.*
tenen hadden aan- én overgenomen van den 'tyd'-hünnér Rominjchè V o o r d e r e n . DaÉaf-zy, 'ten zelfden dage,
door een opefllyken Oorlog te Verkfear.én tfegen Üle 0 6 ;
tfeerfiheid,' gewycfé ëü origewydë, irf-eéné zeer groots
'^naate , de Overwonnenen uitflooten van het eenig kragtdaadig middel, 't geep. aangewend. kop worden tegen
'dié BarbaarschheMf welke zy hun' inboezemden. * %V
1
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en» Wéld^ad^c. ihvlöéB alleen "kon, werken Om "'huhhe
dw'aalirigen te leeftt je brengen,- en hunne harten te zuiv?.»

m (*)r
.•,.

•-

Geen

v, (*) Hoe welsig waariehynlykheids 'ér was> dat de Euangelier
leer deeze heilzaame .uitwerksels, m. die tyden * ,ka« te„ wege
brens^nvffloge-men'Qpmaake^
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Geen wonder, derhalven, d a t , wanneer die invloed
ten eeneraaale verlooren w a s ; wanneer men de Heilige
Schrift in eene onbekende taaie als ópgeflooten bieldt;
wanneer de beoefening der Fraaije Letteren, en. in 't
feywnd^r alle, Bvbelgeleerdheid, een einde had genomen;
Win^^£(OthifiAe begstagtigheid als 't ware ingegrifd
i^,\rPfewinfche,.., fierheid, en alles zamenfpande óm
de wóe^tendfte driften van ^ Menfchen hart aan te ftqoijen en te vwbktereri
geen wonder, dat de Geest
van Qaverdraagzaaiphcid eiken dag veld won. - — , Het
was- egter niet dan , omtrent den aanvang der Dertiende
E e u w e , in welke duisternis en barbaarschheid het geheele gelaad des Aardbodems als 't ware overdekte,
dat.djfc Kwaad ten hoogften toppunte fteeg. Het was toen
eeïsts dat de onmenschlyke Oorlogen tegen de Albigenfin eenen aanvang namen, en het Christendom, yoor een
laflgen t y d , een aanhoudend tooneel werd van Verwoesting i dat men Vervolging in een geregeld Stelzel hervormde* en:het Moorden wettigde door het fchriklyk
Stelael van menschlyke Woede, ètlnquifitie; in al het welk
de. Christenheid juist zo veel deels heeft, als Onkunde,
Gëestdryvery en Bygeloof, in het zamenftel des waaren
CJtrïsteridoms ( * ) . En , fchoon deeze woeste buitenIpoorigbeden van verkeerd geplaatften yyer, ons, mer,
r e g t , onder de haatlykftekleuren voorkoken, verwekten
zy nogthans, als van ëéne kleuj zynde jnet de algemeene
h a n d e l d e n dier Eeuwe in, andere .omftandigbedea, toen
jit d e ge5noederen der menfchen geene byzondere maate
van vetbaazing of fchrik. Op een tyd i^anneer Krygsr
haftjige denkbeelden den boventoon ia, alles floegen, in
ü

1

de

gegeeven, van de hoedanigheden,welke men, in de Vilde Eet^
w e , veronderftelde het Character van een goed,Christen uit te
jpaaVen. In deeze befchryvipg vinden wy geen.gewag altoos van
Liefile,tot GOD, van onderwerping aan "^en'r^djyken Wine*,
yan gehoorzaamheid aan zyne Wetten ^ van fcegtvaardigheid',
Weldaadigheid of Menfchtfnlfefde. Zie MOSHEIM'S Kerktyie His!,
torie, UI Dv bl. 45» Cd« NederdnWcrre Uitgave.)
De meeste der hevige uitvaaringen en welfpreekende ' « •
genredenen der Vyanden des Christendoms, tegen de Onheilen
door den Godsdienat gebrouwen , zyn geene Tegenwerpingen
tegen den Ckristlyken Godsdienstv maar repen Paapery 5 deeze
mogen een Romschgezinden belemmeren , «yverooriaaken zel<
des éinige zwaarighcid byjden Promtmtfehm G^i%t\tetdtvi.
;

1
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de Regeringsvorm, ia den geest der Wétte»; in <ks Land?
bezittingen» » de Regtspleegingen, kon het,«iet- vreemd
voorkomen,.dat ook de Kark iets K r y g s ^ t | g $ _ astaak
En hun, die gewoon waren te zien, (gelyk vèelmui'f9r
fchiedde,) dat een Bujcgerlyk Regt;, ©I" ee»tyrJteaftyk©Je^
fchuldiging, ja zelfs een afgetrokken ptww va» Regt* beflist wierd door eén Tweegevegt, d<m e e m Y^wrproeve ( * ) , ia ö«de van;by wettig ondersoek, fcheeo bet
niets vreemds, dsn inenfchen het Chtfae&hm t e leeren
door vuur e» \mM&»
in öede vm door hewy* en
rede.
• • •
•
;

- (^) Zie hiervan treffende voorbeelden in
Vi4« C a r e l d e n V , t D. W. 85.
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('* Vervolg en Slot hierna.")
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Jer nevens heb ik de eer, myn waaide Vrfcnd! 9
ju J . h e t L i a éJtzel eener Brieve toe r# zspden^ welke
& Ai- verzoek i,a -Hei; Journal de l>hyjique -te plaatfea;
dcwyi zy,betrekk>^-:^eeft op myae Vferliandelinfi over
de ontbinding der Dieren, voorheen in uw Maauofchrift
geplaatst. Zy is gefchreeven door een m a n , dje niet
aBecQi doos zya? perfoonlyke hoedanigheden, xnaat ook
door de bejarigtyke -Waarnccmingen, .dje hy ge4uurende zyne Re&ea gedaan heeft, van eene zeer gunftige zyde
fct&erjd is.
„
1 Gemelde Reiziger ontmoette te Rome eep vreemd KunAlei»af, die «eer- bekend was,©ader de Liefhebbers; der
Catacomben, en. yan derzelver onderzoek zo veel werk.
maakte, da* h y geep week ovecftoeg zonder 'er naar
loe te pm» dèwyl by 'er telkens zaaken yan veel belang, foratyds-ook van waarde
ontdekte. H y had
geteerd in dien verfeh*iktyken doolhof gemaklyk den
freg te t i n d t n , mm-: by echter s^om gevaar liep om
door;
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dioor bét. inftorteri der groote en hooge Gaanderyen 3iejs
Catacomben, die in eene foort varvTurfteen, welke hief
Zeer fteevig i s , uitgehouwen zyn4 leevend begraaven t^
wórden.
•
' • •"
'•'"-"
Da meeste Reizigers, afgeschrikt doc* het wezenlyk
g e v a a t ^ maar nog meer door óngerymdêverteüirigenw'
gaani'zeiderr verderdan-'- tot -deri- ingang* vant fomniige
«léafidoryetif alwaar alle 'dé Graven
zyn, e n > i e B
niets? beJangryks ohwndet. i — - Na den"Héfhefeberder-Ca*
tacom.ben gevonden te hebben , deed Ik my xioor hemderwaards heenbrengen. Meer dan een uur lang wan,
delde ik door de Gaanderyen h e e n , en onderzogt de fchik.
king deezer .oude Begraarplaatfen V •ftïwyl«**-W)k, foannige Graven opende , die met yerifchdddn, Verdiepingen iop
elkander in de zydelingfche gedeelten der Gaanderyen uitehouwen zyn. DeezeGuaven zyq.geQoténv of met, ftukken
former, dikwils van het oude geele of 'groene,. of met
harde*Steenen, als Serpentynfteen, Itorpbyr, doch meestal met Bakfteenen van een duim dikte.
Nahet openen'deeze? Graven, was dnzeéérfte zorg,'naar
het hóófd v a n ' t eeraamtey en het 'ftüft geld," gefchikt
om den onderaardichèh' Séhipfoer te bétaalen; te zoeken,
en naar den hals én. de armenté 2ic#i%)f meB 'er ook
halsketens of armringen "aan vondt, d i e men> iff de CJraven
der Heidenen zo dikwils aantreft. '-'-"i
-De Geraamten zelve waren in een zeer verfchillendentftaat; femmigen'vielen tot ftpf óp-fle" Mnfl^.aa«r«akjbg|'
én anderen waren'zd'TiaM, dat wy ze naw#lyks-^eti0QÈ
zé fabelsi, (die wy', zo wel'óm onzë^niéöwsgiefigheid to
voldoen, als om' ons-tégens de ftrm^r^veYsV aie^iclf..'toieo
wel ééns in verfchuilen, te verdedigen, hadden medêgênoi
men,) aan ftukken konden hakken. . 0 • •'-•"
-vr>/.^
• Nameen herhaald o n d e r z o e k z a g ; lïïi -éiadelyk té»
klaarftèn, dat al de L y k e n , waa4van dé>^Graven, doob
het. Ciöjent, met welk men de Steenen-^e^ènietzeldïvflady
volmaakt gefloten waren gebleven, geheel tot ftof, _da£
Vry-igtóf was , gewreven kon<fen' wo"éié^ e » dg'nJen.
daarentegen in die Graven, die mitfhaauwkéurig- geltoteau
of waarvan de Steenes losgegaan wareJi,' zo dateer %uii
fenlugt by had kunnen komen', Geraamtènvdantrof, welke»
beenderen eene groote hardheid behouden'hadden. Ik- \m3
verwonderd over de kleine hoeveelheid^ Vart'ftof-, dielui»
de vernietiging der zagte deelen van" Lyken- wöfdt- Vöopt»
gebragt'; zy bedraagt -niét de dikte- Vaö eén halve 3yU
ronds*
;
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rondsom de oppervlakte van.'t geheele lichaam.
Dé
hoogte van ieder Graf was meestal niet meer dan twee
of driemaal dè gewoone dikte van een mensch.
Onder de Geraamten vond ik 'er een, waarvan heri
ftof zo phosphoriek Was, dat het een zeer duidlyk licht
tegens het bovenfte gedeelte van 't Graf voortbragt. Verfebeiden maanden lang bewaarde ik dit ftof, waarna het
zyne lichtende eigenfohap verloor.,
v
In de Begraafplaats der Capucynen te Rome, vindtmenl
ook; eene byzonderheid , die ik u nog wil medédeelen/
Men heeft 'er * naamlyk + uit Egypte en Palcftina,vsns
foort
v^p aarde ovetgebragt, waarin deLyken, die men 'er in
Ingraaft,'.in weinig tyds uitdroogen; Door dit middel
rnaaken de Bewaarde Paters Capucynen hunne afgeftor-*
ven medebroeders tot Mummies, die zy in belaehlyke
groepen by elkander rangfehikkera. Deeze aarde heeft
een zeer famenwek-kenden fmaak,' en fchynt Aluin te be->
vatten.

VERHANDELING OVER DEN INVLOED D E R LUGT-'
STREJÏKEN O P DE GEDAANTE E N NATUUR D E R
ÏLANTÖEWASSEN.

Door t .

REYNIER.

(Journal de Phyfique^

# T T e l !3tufcy'!• .wfafSön wy hier onzen têezeren het
„ F X eerftegedeelte rrïededeëlen , kwam ons, fchoon*
„ Wat lang, tej gefchikt voor om eene plaats, in ons"
„ Mengehcrk té bèflaatï, dan dat Wy, te dier borz'aake,
'^onzeLeezèreff zouden" vëritöokén laaten van dé veel$, vüldige fchoone en nutte Waarrieemingen , daar, in
s, voorhanden. Te eerder konden wy tot de plaatzing
beftuiten, dewyl het zich, in zeer voeglyke Afdéelkr• / geü* laat fJplïtzeB/
:ï

" '.'
•* ' *
*
*
Door deLugtftreek, of 't Ölimttati verftaat men, i n ' t algemeen; de maat van Warmte of Koude van een Land
•of Plaats. Dus zegt m e n , dat een Lugtftreek koud of
Warm i s , en men houdt zich te vrede met eene zo
oppervlakkige waarneeming. M a a r , vermids de Plantgewasfen onderworpen zyii aan den invloed van aHe de
Hoofd--
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INVLOED DER &UGTSÏKEEKEN

Hoofdftafferi, werken die Hoofdftóffisn, 2» Wei eftkél a&
zamengeftekb, op dezelve, 't zy vierktuiglykop het baitenfte gedeelte, 't zy fcheidkundig op derzelver zamenitèlling. E n , aangezien alle deeze verfchiHende uitwerkzéls, op eene meer of min kiagtdaadige wyze, de gedaante van elke Plant wyzigen, is het noodig, dat een
Natuurkundige, die.in dit vak werkzaam i s , elk deezer
uitwerkzelen, en de oorzaaken daar v a n , kent, en midde*
len WAet om ze te voorzien.
Öp deeze wyze zal de ftand op de Globe,of deBreed-"
t e , de hoogte boven 't Waterpas der Zee; de m e e r d e
of mindere wederkaatzing des Lichts, of deszelfs afweezen; de menigte des Regens, deszelfs duur, en de wyzë
van nedervallen; de meerdere of mindere doordriagbaarAeid des Gronds; en eindelyk de uitwerkzéls der Bebouwing op de Plantgewassen, voorwerpen opleveren, welke
men moét in agt.heemen, en omtrent welke men een
voorraad van Waarneemingen moet opzamelen.
Uit derzelver volkomene kennisfe zal ook de kundigheid volgen om de nuttige Soorten te vermenigvuldigen;
men zal ook de Soorten kunnen bepaalèn op: eenen onvefanderlyken v o é t , en dezelve Ifchiften van Verfcheidenheden; want zo ras men de breedte weet deï veranderingen, welke eene Plant kan ondergaan, zal elk kenmerk , 't welk aan die veranderingen wederftand biedt,
het waarlyk Soort-onderfcheidend kenmerk opleveren.
De noodzaaklykheid hier van heb ik aangeweezen in «en
reeds uitgegeeven Werk ( * ) , èn bekend gemaakt, dat itë
my, zints veele jaaren, onledig gehouden héb met een
Werk van deezen aart; een Werk,, b y 't welk de naïpeuringen zich, pp'eiken flap, vermenigvuldigen, en "r,
geen, door myne Handel bezigheden, buiten twyfel langen
tyd onderhanden, zal weezen.
De menigvuldigheid der nafpeuringen, welke noodig
•zouden weezen om een algemeen Plan over den Invloea
-

der Lugtftreeken

op de Bewerktuigde

Weezens

in 'VoHeri

dag te. itellen, gevoegd by eenige zamenverbindingen,
welke my nog ontvlugten , dringt my om enkel eenige wenken te geeven ten aanziene vari de voomaanlfte
fiukken, op welke men zyne gedagten zal kunnen vestigen.
Dee(*) Introduction aux Memoires pour firyir a rHifieirt PhtfiUf
& Naturelle de la Suit/i. Tom. I,
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Deeze algemeene befcbouwingen zullen de Lief hebbers
der Natuurlyke Historie kunnen opwekken om hunne
Proefneemingen naar dit punt in te richten, en dit zal
een föhrede gevorderd zyn in eene Weetenfchap, waar
van men flegts de eerfte beginzels kent.
De Gedaante

der Planten met betrekking tot de
Jlreek, waar in zy voorkomen.

Lugt-

Het Licht is voor de Planten noodzaaklyk; zy verwelken zo ras 't zelve daar aan ontbreekt: derhalven zal de
fterkte, de duurzaamheid, de hette, daar mede gepaard,
en welke van deszelfs uitwerkzéls onderfcheiden moet
worden, eene meer of min fterke uitwerking hebben,
waarvan men de uitkomst L kan berekenen,, fchoon
min kenbaar dan die der geheele ontbeering des Lichts.
Het W a t e r , ' t z y door de Aarde ingedronken, 't zy in
de Lucht verfpieid, als regen,- nevel, damp, fneeuw, enz.
heeft désgelyks eenen weezenlyken invloed op de Gewasfen.
De Planten, op plaatzen waar. het water fchaars i s , zyn
dezelfde niet met die waar 't zelve in ruimen overvloede
gevonden wordt; veele foorten zelfs ontwikkelen zich niet
dan alleen in 't Water. Derhalven heeft eene meerdere
of mindere hoeveelheid Waters, onder de gemelde verfchillende gedaanten, eenigen invloed op de Plantgewasfèn.
De L u g t , op zichzelve befchouwd, heeft weinig invloeds op de Planten; het is veel meer door derzelver
verbintenisfen met de andere Hoofdftoffen dat zy op
dezelve werkt, 't zy door de uitwaazeming der Planten
te verhaasten als de Lugt droog, of te vertraagen als
deeze met Waterdampen geheel of ten grooten deele
vervuld, i s , 't zy eindclyk uit hoofde dat de doorfèhynendheid 'afhangt van de dampen daar in opgeheven. Het
kan désgelyks weezen, dat de meerdere of mindere fcheidkundige zuiverheid der Lugt op zekere wyze op de
Planten invloed nebbe.
De Aarde,. èindelyk, meer of min vatbaar voor de in-*
Vloeden der andere Hoofdftoffen, werkt door dit middel
op de Planten.
Elke Breedte heeft, behalven haare
plaatslyke ftanden, eene maate van .Warmte, daar aan ei:n, die zo wél veroorzaakt wordt door de langte des
omers als door den raakhoek des nedervallendcn Lichts;
derhalven moet 'er èene zekere overeenkomst .plaats
heb-

f
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hebben .tusfchen de Planten die daar groeijen. Maar'*;
dewyl d e byzondere plaatslyke omftandigheden verfchil*
len, kan men die overeenkomst niet anders dan op-eend
algemeene wyze befchouwen»
.
1

*

Gedaante der Planten onder de Keerkringen^
Èén brandende, onbewolkte Hemel fielt*, negen maan*
den lang, de Planten bloot aan al de werking der Zonn é , die dezelve bykans rechtftandig befchynt. Dè lange
nag'tenV geduurende welke een fterke Daaiiw op dezelve;
nederdaalt * maatigen dit uitwerkzel; en , ondertusfcheri'
is dit een tyd waarin de Planten uitrusten, en derzei-»
ver Vrugten allengskens typen. Drie. Regenmaanden»
geeven aan den Groei alle kragt, nieuwe Bladeren ko-men te voorfchyn, de Planten vertoonen haare Bloemen»;
en krygen, als 't .ware, een nieuw beftaan. Dit is in
't algemeen het tafereel der Landen tusfchen de Keerkringen gelegen.
De Boomen, in die''brandende oorden, fchynen een.
overvloed van leevenskragten te hebben ; de jaarlykfcbe
kringeruin het Hout zyn hier min onderfcheiden zigtbaar, dewyl .de groei /er niet ophoudt; d e vezelen van.
't zelve zyn of zeer fyn en zeer hard , bf draadig,
dat is'te-zeggen, moeilyk dwarsdoor te fnyden*. fchoon
het zich ligt in langwerpige draaden laat fplitzen. Dee-/
ze byzbndere charaétertrek van het witte 'Hout der
Keerkringen, .als de Cacoyer, de Fromayer, de Cvrant-boller*, is de. aandagt .der Natuuronderzoekeren waardig.
Ik heb dezelve bewaarheid gevonden in veele Boomen,
onlangs in den Kruidtuin gezonden; als de Cedrel, de He*,
ye, de Garosfol van Afie, enz.
~
- ;<
De Wortels der Boomen zyn 'er min fpilagtig dan die
der Boomen onder gemaatigde Lugtftreeken^; de meeste;
verfpreiden zich in takken op zekeren afftand onder den
grond, zonder diep in denzelven in te dringen. Men neemt
'er, in 't algemeen, meer kruipende .dan fpilvorrrrige W o r tels waar, fchoon eenige Boomen, als de Cacoyer, tot de
laatstgemelde foort behooren.
•
.'
De Vfugten dier Boomen groeijen meest op de Stam-,
men of zwaare Takken; derzelver grootte is .dikwyls ver-:
baazend; de huid of.fchors, die dezelve bedekt, is dik , '
en zodanig door de Zon uitgehaald, dat de jfmaak walg-;
lyk is. De Vrugten van de Calebasjier, Carambolier ^
Ca~
:
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fyacltpr, ityaybr,
JacqüUr \> Tamh&l « £ * a i f t r f c h z V
groeijen op den ftam of op de voomaamfte talken* eg
i y n van eene verbaazende grootte. De Vrugten vari 'dè
ftfatbmi\ van, de AvocOt,.de Grenadilt®., de
de Cachimajntief, de Courbaril, hebben een bukVof fchil
tusfthen, de Wee en drie. lifiien dik. De bast fle* Vsrttgten Van de Gaeoyeri de Cachimantierde
Anaaas en cfe
i^cö/ow, is,bitter, fchoon de kern eenen zeer aangenaamen
fmaak Beeft. ,
,
'/..^r
De Waterplanten, doorgaans met deri riaai&\ van thar*
hues bëftempekl, zynoorfproriglyk eigen; aan' dë I ^ d e r i j
tusfchen de Keerkringen gelegeri, eri derzelver eétal neemt
af naai? maate men zich daar Van verwydertit.rïaardemaal
lui een Natuurkenner niets erkent yopf «tó-, uitwerksel
van *t êeval* moet hy zekeren invloed d e r . Lugtftreeke
in die Landen erkennen,
^M..mxéé0m^i^affyk\Z0a
weezeni De;.overeenkomst leidt opstop* oiri;tfe.zien| d i t
veele Planten met dikke bladeren , iets daar .me^e over*
éenkomftigs hebberl in de dunnere biaderèii, onder gemaafigde Lugtftreeken;. de Euphorbias en Geranium kujine^.
'er ons een voorbeeld van opleveteri;
r
D e Planten, m heete .Gekregen'; -.zyn j d < t t r ^ t a s . jféel
wolagrjféer, e n njeer mét Doqrnen bezet, dan'dje der kpu*
de Oorden;
W y zulkn hier over vervolgens* iri eeriei
byzondereu Afdeeling^; jfpreekeni, ,
" Èindelyk de Palmboomen, dat
Qtmu^i&ètölgtigi
Plantai, zyft een veanibrfengzel van de Landen i tusfchen
de Keerkringen geiegeri , ,waar vaa^fleÉ*-j«SHige-.ïbprtöi
eich buiten dit grondbfeftefchw^
die
zelfde footten zy* juift die> welke h e t ' t ^ j ö t f y a i i dei|
aart van .Kruiden hefchen...? M e n ; kan de,; palmbopmetf
öiet als Boonjen aimmcckètt;. dewyl zy.nietjge^rriïd zyn
door houtagtïgé laageü óf .kringen? heqgfté^tii gevprmd}
door de fcnors* maar als P l a s ^ ; óol^ optwak^felen zy
zich öp dé wyze^def Plantgewasieriï zy, veifijhjtijefi ' f r
alleen van door, de hardheid Van den ,bast; waat • het ini
wendig ma"akzel is volftrekt h,zelfde.
En naardëmaat
de Palmboomen zo veel .overeenkomst? . h e i b j b é c n ^ ^ h i p /
ten in die foorten, welke het meest vérwyderd/zyn van
de heete Gewesten* mogen'wy daar? ujt ppï^aakjenj/ .dat
de .voortbrenging, dér Palmboomen af hangt van de juttgt»gefteltenisfe .wel|^i tf bewoonen-,-.. èp dat de :Charac^r8
daar vari verzwakken,- naar gelange zy 'ziel»;dajir yar|
Vefwyderen, Hetzpiteen belajigrykftukjveezeo,feWtetenv
;
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wélke OiaftaacKghéden, in die Landen, derzeHrer beffeiö|
bepaalen.
-'-^
- •'; •
Gedaante ~der .Planten onder de-Bevróbzent

Mtgtflreeken.

• I n devWereldoorden riaby de Gaiaaatlgiaeü^Lugtftreekenfgröa«8nüe,' zyn de Boomen nog talryk genoegd doch,
*aac gelgfige men zich daai vaiirverwydeft^ïirEide-.PorJJé
gewesten nadert, worden zy minder in aantal, kleinder
varigöftaité'v*en zyn «iet meer-dan< Bóöiitojesv'tot'dat
menV ïe^iri- 't geiwél niet, meer aantreft. DeezeiBoomen
fcyriivato ^ne-byiondepe igeda^nte^.öniAebberi)briïeest. al*
léHietS-feè'gelvrjfmigs^ de Vrugt ié kleta^ zemdet \ geeit
JöeiirTr'Vteesdh der Vrugten nöeaa, dat tüsfdiëfi de fchil
ert pikis^ïefi-omgeeyen met: een öfuweebekleedzefs van
eene höt#a|jtige zelfftandigheid. —i—* Ziet daarheen üiter>
fte overge&ld tegen -it geen w y tasfcaen de-Keerkringen
waatnatóerï. Daar zagen-wy verbsüzeftd groots Vrugten-,
op dentiètoérustende; hier «eer Veel klemder s^waar het
saad^riaBttwJyks-èefl bekfeedzeï heeft fhinge1j|e, iaari dé
uiteinden der. takken. -Zöttimige laage-Booropjesa, mÓen
tyH,azyt|-"dé eeftige höötagtigè Gewaslen^aie ïèetbaare
V n ^ t i n uitleveren; en'-die zelfde ftxmett fes;bfcen zo
weinige hóögKS'v dat ze in het Winterfeiïben mét friéeuw
overdekt zyn. Deeze omftandïglieid heeft' Veeï :ihvloeds
vp de vóJnilflg dei flantek - ' -, - - zh-l-jUi,-.
< Êerl-fcrlke4d:dogflag ópi'-denHaatzen, tuïftfheri d e twee
«effiefaeï'tiltefftêfi ftelegetf^.^al r.oveï hee^seri ik- by*
frtagtP e e r r : H Ö É f t ' ^ r f t i r é l d é n i Naar- grange men
glch wnde'-Keerkringe» verwyitórt, ta g e m a t i g d e W e i
feldft»6ê*tó- komt,'veriraiat men: dé Vrogten^metrieti dikt e n fchm omkleed, en-kis*. Vragte», weikef bekleed*
èeï; nies meê-r^is dan e e s Mietje; op deri
OrmïeaUèl
Wgt'dé'Pènsiki de jièrièbfai.êe Pmm; ooft zyn deeze; MeiB&r Van ftak. Deezë- tea'tstgerneldé Vrugtea
groeijen niet In het Noorden van MvZópa; énrde Meien
zyn -dé -ëênigé' Vrögteö, Jwelke men ziei in het gedeelt*
v a n dé» : Gëmaatigde Löfgtftïeekeri- aan de Poolgewesten,
èèh2end<fi' - De tfifcftlétt zytf klein in 'f Noorden v meest altoc*
groen';'
vermenigvuldigen meer door Wortelfclieutea
darf döOr'-Zaadkorlert, die door de fchielyk iöpkottteflÊte kou*
de' dffiwyls niet ryp wórden.
Zy vormen re dier oor*
vo6£het meèïefideêl, digïé - trösfen v öftêèn'digt
toe1
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beflsr^géritsroTidr Het Mykt-fclfs» dat\d«8e^-0?toi^tiiet
ophouden met groeijen ©nder bet vérbaazend dik. dek-zel van fneeuw , 't welk dezelve- voor de andere
do/ódlyke • fcoüde befChut, gèlyk wy hief naia "Sreasdet
zien zullen.
-• ' ; - . -" _>
;

InvloeddèïLugtftretke

:

:

of den aan des Gtóhds*

De -Grond .in de Poolgewesten is dezêlfóé fitètteet deft.
Grond onder dé Keerkringen" gelegen. In de heete Ge*"
westen wérkëfl hette-èfi vègfïgliëid het gèhéêie jaar doof
z a t e n ter öntbindifige v a n " T geen fterftj d ë doelen d e r
geftorvene lichaamen, door Set- water .weggevoerd* dringqrï ih dén grond, vermengen zich daar; én-Vormen d «
vrugtbaarë aarde. In demöërasfé» wórdt 'ér flyk o f
niódjlër Uitgebooren.
Slegts.eèn zeer korten Zomer hébben
Pooigéwestenv
Dè warrige warmte , #êlkle -rten' tidira'ibiN^#$aat w e t
véffchïdeënde droogte-gebaard;wéshalvertdeÏJafiten,dia
daar flerven., hïétvêrïotSèn; zy yefd©rreif«ïleeBi en dd
fné^wl-a^,-dié-déi;«lv€ overdekt* BWteflfwy^trgeene^ ge*
noegzaajne vogtigheid,verfëha#ër*dë, jjf ©ift ierrfgö- ahdsrf
friy onbekende xWftöi verandert i e te Tuftaafdê'of ïiékle *
welke den eenïgëftgroérbaatféh groM iö-'t Nöétfdeafttflanaakti
In' d é daad * men Vindt gééft Turfaarde i n fieeté t a n d e n j
deez^'rJeéntt èéfl aaüvang hl de 'gëmaatfga¥ L ^ g t t f e é e k e t K
eri-.-veMëérdeit 'haW'gelkge-tóeri digtir 'tón ~te Póolerf
komt. De .Heigrond is van.dëfcérfdè Mtitttóf --dewyl''de/
^dvé'zK'h vórfhf bté*terï éerfé z a « d l a a g é , w ^ t t e de Vogtiöheid .mzWelgt, én dóór éehe verfchillende eotaaak het
«^iBtirèÊSSr
héTVdörtBréftgtv Dé Gfcitó'vafl het M
pifeke Gebergte is, van denzelfden aart.als de Grond ia
KëNÜrdeliTvto a ë z ë f f d ë ö)o;$aSké; Bezelfaê-ontbifiöliflg
van dé betiédeWte-deelén det Pftfritefi, welke rSenondéf
de'Fdelerr- Sf/a*rnéaËè«' heeft bp de jf/pM-'putsieb dê
Bfijtfe'iferirM dfaaf ftarid doér de Voortketfmg Vaii dèzelfde P,}ant, terwyl .deszelfs beneden,fte gedeelte vérfcliit
lende gftadehvah <ratbindrhg ondergaat-' E è zelfs d e
Harriet? rrï hét Noorden langs wortels héfe&ejfde, vergaat
ook riet Bènedenfte gedeelte aHëpgskèWSj ëii viÉaftdêri b $
frartóéffin Turfaarde, terwyl hèf öffperflè' gedeelte van
de Plant, takken uitfehiet, eh dé Soort do^Fö#jtfvoóftg|flg
ih wslezeii doet-felyven. • .' •
• r
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De] Wol en de Doorns der Planten mét betrekking
tot de Lügtfireék overwogen.
;JÖe Wo},én
de Doprns der Planten zyn» volgen*
de erkentenis van alle Natuurkundigen, bykomendé deelen der Gewasfen. 't Zyn eene foort van tweede gróéïjingen,i die , zich volgens zekere beginzelen - ontwikkelen' j
doch men ftemt niet overeen" over de wyze óp welke ment
deeze tweede voortbréngzels begrypen moet. ~ - r - Deezen
beweeren* dat de, Wol der Planten een Zaadbeginzei
hebbe f in den aart der Planten zelve gelegen, ei» 'tgeeni
zich ontwikkelt op dezelfde wyze als, de bloemen, d e W a derknoppen * en andere deelen der Planten. ~rr- Anderen
willen, .dat die Wolle niets anders is dan'iets byfcomends in de Planten 1 en dat net voortkomen' daarvan alleen afhangt van de gefteldheid, • Waarkt de Plant zich be^
vindt. Dus kan,het daar, of a f w e e g , zyn dier WQllïgheid'
geenen invloed hebben op de oBaerfcheiding der Soor<
t e n ; dewyl de overvloed daar van, of het geheel ontbreekeijy ontftaat uit bvzondere oorzaaken. Eenige gevolgen, getrokken uit: dé best bevestigdfte Waarheemürgén, zullen het ftuk ontwikkelen/ ,
- ,
, De Planten in heete .Gewesten hebben, over 't algemeen- gefprooken, meer hairagtigs ep wolligs dan die vari
gemaatigde of koude Gewesten. T w e e vèrfcheidenhederr
yan dezelfde P l a n t , welker eene uit een héeter Gewest
komt i-, verfchillen door den overvloed van Wolligheid,
welke de eerstgemelde dekt.
- Twee verfcheidenheden,, dé één uit een' dröogeri, do'
ander uit een yogtigen, Grond, verlchillen door de meöigte Van Wolle y welke- mén op de eerstgeinéldé aar**
treft,
•
,
.
De Planterf,. die op* eené.drooge plaats groeijen,, zeef
aan de Zon blootgefteld, fchoon 'veel kleinder dan dia'
op een vogtige en befchadiiwde plaats ftaan,. zyn met
Wolle b e z e t t e r w y l de laatfte des weinig o£ geheel mèi
Éebbenr
. /
De Planten dér Moerasfen zyri bykan? allé gladEen Plant van een droogen Grpnd, in- een T u i r i óvérgëbtagt,. verliest daar haare Wolligheid in korten tyd.
Dit zelfde vérfchynzel neemt mén waar, op eene nog
Veel beftendiger wyze, wanneer men Zaad zaait.
Veele Planten verliezen door- aankweeking de Dóór-'
r

VU
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Uit alle deeze beginzels kan men afleiden, dat'de/me»
niate van Wolle welke een Plant bedekt, te e e n e m a H l t
afhangt van de omftandigheden, w a a r i n dezelve zicb
bevindt, 'en dat Jets^ loutef bykomends aan-den gro*i
dezelve hérvoortbrertgt.
Dé aart der Lügtsgêfteheniji& , derhalvenv,'"heeft invloed op dé voortbrenging dier?
Wolligheid.' É r blyft des óver te ónderzoekeü hoe de*
{fóhre daar óp kónne werken.
Elk bewerktuigd weezen heeft een bepaald beftaan. De
tyd zyns leëvens is die', waar' op zyn eerfte bèginzel
iich begint te ontwikkelen , tot dit zy niet meet kunnen
Ontvangen; als dan begint het verval en de^fphreden
tot entbinding zyrt veel rasfer dan die vaii den aangroei.
Het leeven der Planten wordt bezield door het 'Licht , dit
is het, 't welk, op eene wyze nog onbekend, de bewee^
ing van de -fappen regelt, perhalvén moet een Plant,
ie buiten het 'licht groeit, en eene Plant, die aan het
fterkfte licht blootgefteld wast, zeer wydverfchillende
indrukken pntyangen. W y kunnen' op geehe' volftrektè
wyze hier in vergelyking brengep de Ffeuïten tusföhen de
. Keerkringen; dewyl de dampen, in de lugt verfpreid, de
•werking der zonneftraalen v e r t r a g e n ; maar'wet die welke:
op zeer hóöge Bergen groeijen, waar de lügt eene hóóg-?
gaande droogte heeft; zy ontvangen al d^'tóajSt des
Lichts, een uitwerkzel zeer verfchillende van dè warmte
des Dampkrhigs: want hêé dróoger en zuiverder de logt if,
hoe minder dezelve verhit
'
De Planten, in de fenaduw gekweekt, zyn lang, zwak,
waieragtig, geel of bleek groen; zy bebëén weinig tafc
ken; de bloemen, wanneer dezelve voortkomen,-zyn klein,
en blyven meest agter, of fteryen in den knop. ' Het
binnenst zariienweeïfel dier Planten is,los, als of de fcheÏT
ding, niet onder het water hebbendé kunnen gefchieden »
opgehouden, en de eerfte verbinding vertfaagcTheeft. De
oppervlakte is' altoos bloot, zonder eenige Wolligheid,
fchoon diezelfde Planten in den gewebnén ftaat des. voorzien zyn,
De
(*) De gemaklykheid der ver^watjnkig van. zuivere Lugt
ftaat tot die vin water als i tot 8j, die yan de Daropkringslugt tot die Van water als i tot 18; dewyl de Dampkringslu^t
water bevat, en het water zich eer doet verwarmen dan de
Lugt, moet de Lugt, met water of dampen opgevutd. eer dan
luivere Lugt verwarmd worden. V. du Feu, far L . REYNIER.,
?
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De PJ$Bten»>op haogp bergtoppen zyn l^gitot'derTwofe
tel toe- g$takt, uit den aart dropg eii hard j de/zelver bloo*
em»-.«te Wb V aifiW»eea- ajj$ wa$.*8r> de^voortteehngsbeBoort,.yan i^sene, verbalende groQtt^ dikwyteilaaB.j» /§e~
4yk rde£ het oy<?rige van.ige.P&nt;.4Si:i?<aAd^^
« I ryp. De ojppervlakte is; bedekt ragt Wpldo,: weel oyei:Y W i e f ' f l B den top dan. in b«t. werjge-ider P.bmtjcenydte
Wolle is des te overvloediger naar grange, de -/jfëutt va»
fepe .hoogere plaats kant?'-.
•....
• ;i
Eerti-Ptont y a p h e t Alpifehe Gebergte, hy <k vlajcte
ffyergefbf ajgtt' of jn eene valei, gevoerd d w r t . - r a - ^ t e z f o i *i»giJ$viadt**ch 'in een mai zuiveren Dampkring, waar
4 » werking cfer. Zprmeftraalen;. door de dara>pèn.:vertraagd
^ypidi;, ,:• Deezp Plant wordt, daar veel grooten:,, de tm.fehietingejn. zyn mm talryk; maar ten jzplÉden tyde veri e s t deeze JRlant een gro©* gedeelte. vaiVhaarec-WplHg^ e i d en.;,wordt bykans glad,. Derhalven is het aan de
jrneerderei of mindere werkzaamheid des,Ijidits d a t - d e
Planten. - hm& Wolligheid verfchuïdigd/ .ïyn , ' en • dit
door middel v$n eene, verfaeUing ijes le^vfthstbjf^inzete,
.*)^<jmiiw\<teo6fci&
B»yk,! • i .
• c ; ' * i.r:itl^.-j||e/-deéz«-^p|e^f^«». WaatneeniingerDanpgeH wy
.befltiii^n.!,) dat de werking der Zpnaeftraalen eenen daad,
rlyken.jrivlpéd heeft pp. /de; Gfëwasfen ; dat, deeze: werk^awrjeid.jgewyzigd wordt d<^isvS£lerlei< öónzaaken, als .
^ndfr'aideyse.den overvloed vsaröampen. lÜFtf* daar de
lugt' op eenen hoogen berg veel* drepger Jk- daarop een,
,.lK8gen».'«B 'dan de lugt fn 4e i Vlakte, k a a de overvloed
^ïehstosliftid van Wplle. pp de. Planten, in diepmftan,dfeh44en;;,..geen chambervanrOTderfcheiding,pp]jevefcn.
irr'Hetis evenzo gefteld i t dfc vlakte, tusfchen .een droog
4and> tn' een land digt. by 'F waifier', dewyl de dampkring
in deeze jlaatstgemelde plaats, jpeer mét waterdeeren verVBld,iwprdt. In deeze twee iftanden moet zich ;een verjfehil M dé Weinigheid opdoen,,- *rf— Een bedekte" plaats,
-«h«iel3*.x.*l8. een. hosch^Jie^fiaPWleiide-'JM^ na het
Noorden & c . , minder 'maate van licht ontvangende dan
;<én open grond, zal men daar uit gevolgen kunnen
trekken ten aanziene van de. «Planten . gegroeid, ia een
dier b'eide fjatiden, dat dezelve jin 4érj eeneji "vfeelpieer,af
'#$a Wolligheids zullen.^ hebben.' Dtis, de yerfchilleode
"ifendplaatzen des groeis'yergglykej»ue» zal men.egne menigte van yerfchyozelen verjbygea» die' aau-.de reeds
v
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j^majkie; Wajttneeau'ngen • >des 'te meer vastigheid^
geevèW;!'.-?''" '••
< • c r / , ttf i'sor;: r;...?
.[Wu.rftaMiBfig:,*© ontvouwen, hoe hét LjBht d e vDröffag
v a n s d e ; W M t $ 6 e der Planten'.kan .bcpaalea. :iMpsatt
legging' ïMm&R: moet.noodwendig ve/onderftoleadeiv
T^ei'gbfislifedmi aangezien den<?g; gerage-«orderingen,
welkeotnen w.iigui&i hiffl-jtoé noodig, to* h e i e è gemaakt
heeösigBfe ifc'bysbrepg' zal misfchjen:laaaeeaïge tegen-:
wonjaÉsB'teneJ»Jbeanbraordttt.
•:
:-:-TJ
rlfctribdgiBzel, in den.ZaidteórL opgefloetjöiy Isenelst i«
'^Memid^^eèeelft Plant j alle deelen zynr !er .m ,begree<r
pen, doertHojeen ^geflootefajftaitt: deüwyzëi.dat de aan*
ftaandevgtadi.-niefis.;anders is* dan eene rrapswyze bnt-s
*^elkB»:-vattalle de deelen, en geene weezenlyke vorrfl^g»i'.Dit.\«erfte beftaan kan aangeraakt;.worden ialjsèeniopiW: a r t ontwikkek zich, en, breidt zich uit, .als
de Plant jong- is galles vult zich aan gednuiiende het lee»
ven.', door. de voeding, en wanneer alle .de,' toolten; ge-;
v u ü t z y a ^ wordt de; Plant zwak, en nadert-aan de cnt>
jMndingL: > r
-i .*
.'
.n Daar nu.de Leevensbeweeging der Planten, onderfchei*
de graaden vanfterkte ontvangt van de Zonnéftraflén»
en,;de*zelyéniwerJring dezdfde niet; i s n t i a l l e Lugtftree-f
ken, volgt daar uit, dat de verharding van hét'geheele
Ptofltgeftex an den éënen ftand veel Tasïèr flaats; grypt
dan inildeni anderen en.ook de Plant orideirffeheide-graaden van uitgebreidheid kiygti maaii, dewyl, de overvloed
van deeltjes^ door, d e werking van. het leexgsnsoeginzei in
alle de: düflen; dec Plant,verfpreid , niet t ö è l a t e d a t zy
srich alle in de;Plant plaatzen, vereenigt zich het overtollige,' en to&t ode'Wolle,! die des te overvfcediger wórdt
naar igeïangei .de'TontwflEkeling der Plant "in 't geheel
ïBéejr^baasütnegaat.'
In:de5i3aüdi*'jdeeze-bykóiriende voortbrengzels zyn doorgaans talrykst op de bovenfte gedeelten der Planten,
waac ziéh<de deelen ter voottteelkig gefchikt bevinden ,
dan op andere; en de Planten op de Alpen, .waar het
leeven allerfterkst verhaast wordt door de leevendigheid
des Lichts, zyn meer met Wolle bezet by de Bloemen
dan op de Bladeren. Men heeft desgélyks opgemerkt,
dat de dus bedekte verfcheidenheden veel kleinder zyn
dan de gladde, en dat derzelver Wolagtigheid in eene
omgekeerde rede ftaat tot derzelver grootte. - — Ik zonMm 4
der
f
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ftVER DEN »?VLOBD DER LUftTSïREEKEi?, fKZ.
der hier uit de verfüheidenheden, die in dé Turfgrönw
pen groeijen, van welke ik vervolgens zal fbreeken.
' De Dooien* dér Planten' bieden ons byzonderhedbnaan,
«eer gelyk aan die der W o l l e ; doch min r%lry^,t dewyl
•pit foott».- 'vin'- • vcwrtbrengzel, vari 'meer bestótfente zyr»?
d e , b e t . beftaan 'daarvan meer in bet'maakzel dev
Klanten, doét huisvesten, fchoon het daartoe^met wee»
aenh/k behoorer Eene Waarneeming Van den Höögleeraajj
BALLAS moet ik hier plaats geeven: 4 , -Dé Bergketen.*
it'die' aan' Qhilan paait," biedt "niets dan bosfeben-aan;
j , waar,'aangemerkt'de vette: a a s t d e s grpndsV hét Ge>'
boomte zulk eén overvloed van voedende.iapnen aan*
^ treft, :dat de Boprfleh voor het meerendeel; vóórzien
, , zyn met zeer veele ongemak baarende Doornen. H e t
is eerie byzOnderheid,_ welke verdieht in opmerking ge*:
^ nomen te worden, d a t ' i n bet Oosten het nkèrendeeï
ü der. Planten als met een huid bekleed is,' en' de mees?
„ te Baoifagewaslèn met Doornen digt bezet zyn; Veele Roomen zyn :'er; lastig, door de menigte van Door»
„ nen. Men heeft 'er Boomen die elders daar mede
riièt,'voorzien z y n , ' e n ze hier in menigte' hebben,
Dfesgelyks ziet men Gewasfen digt met Wolle omV
gfoeid; eh Renorikels die als.'t ware een PeJisfe heb»
„ ben O "
•' .:•'•.'•"
':,-'"•.'
" -,'
' Ik zal by dit getuigenis eene Waarneeming^ voegen *
welke ik gemaakt heb op eén Roozenboom uit het Ali
pi/che Gebergte, die.digt/-met Doornefc bezet "is -als de,
zelve groeit op eene opene en hoogliggende plaats, én 'er.
geene > heeft ip een bosch
waar rBen. d i e : Roos mees*
aantreft;
V
."
' "
•
Eindelyk, de. Heer DB F A * , Lid van de Academie, t$
Orleans fhsaft eenen Róozenbóotti d e Doornen doen ver-j
liezen, door denzelven in enkel Zand'te zetten» én gèvoli&
lyk de, menigte, van' voedende Deelen te vein^ideie'u,
?

r

(*)
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PALLAS,

ffiftoirt d$t üeeouverts dei favans ¥n*gfiuru

II, p, 3?0;
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^èrwyl

(Naar \tt

Engfltspij*! T. '.,

tetok^^éi'i^tiÖ^

& Uitgaf

cfeëzef Irtiltè,' la'zefi dieps Aar*OTeets, wier eer?
1

jügmg. In eénfgjb'Stèdfen werd de'Afkbndigiïife dier B'iilJtmet g e w e l d ' x s ^ é ( % ^ ^ . M i ^ ^ i ^
gêtöaêüè:
én met voeten g e t f c e ^ r j , , ^ — LuTHïöe^elve, wéj vert e van e f dPpf bëyMsd gewortiejï t e ' z f n v M Aanmerkingen op die BqUe i r i t licht j én, i i c f P t h a i $ v è t z e k é t d
«óüclende dat L É Ó zicfi'
gefflaakt'*hadt aan ÏGorJJóoshfiid; en Önregt irj 'zyne handdihgen , 'verklaarde Hy
fföOflyk, dat 'dë'Paus de Mensch 'der 'Zonftè', óf dë #ntt%
van welken in de Schrfften -dés Nïeinjfen
ïpi^'
™rrtpken, %)rdt,- — ^ H y ging Veraer>' en
p a a p e alfe^r^teriivorfteh aan om-zulk een haatlyfc
JöK af te fchtiddéh^ eh tpémde pr) zyfi gerofcdat -hy,h«
VPorwerp was "vin Kerklyké Véroritwaardiging; dewyl
ny hét gewaagd,Mt' de Vryheid des J^enschtos-vbö'c
,

s

inhuldig

r

?

r

J

V Naardemaal., m,en mjHER's Boeken te Rome verbrand
fcadt, deedt u j ' T H E R , in wederwraak, alle de'Hoogleeraars'.en Studenten dér' Ünivérfiteit van Wittenberg zamenHPmëq, ën'fméêt. met^veerftaatlykheids, onder den toeloop ëenej yerbaazehde menigte yan Toekykeren, de
Roeken'over hét'Kerklyk Regt, met de Bulfe. tégen hem
Uitgevaardigd, in het v u u r : zyn voorbeeld werd in vèrjfchelde Stéden van Duitschhnd
gevolgd. L U T H É R
deedtfneer; hy verzamelde, uit-het r>érkfyk'Regt, eenige dér bultenliJóorigfte Stellingen, betrekking hebbende óp
SPaufen Ahnagt,,en de onderwerping daaraan van allen
JVVereïdlyk Bewind. Deeze | a f hy in 't licht mèt ophelderingen, ingerigtom dë Godloosheid van 'zulke Stellingen, aan té wyzen," en derzelver' recbtftreekfche ftrek' '•• '
•
Mm $
" ' " kin^
p

;

Gevoelens van
vastgeHe1de
_
geefl JMtfagt,
hoe genaamd, hadt .rrien gemaakt op de bezittingen of het
regtsgebied der Geestiytëen; 'èn 'M -het gefchil, fchoon,
met groote hitte-yar^ wederzyden gevoerd, hadt men
geene andere wapetterr gébruikt 'dan'^voorden en gefchrif;Maar ' s ^ o l f o , ^
en In,
;:

J

;1

(

k^arne^,de l^^^i^mft^m^y

^^pcJlén^orj^ï

uitmimtende L$e£aa)s, GevqeJeös in^.welke zy. mgt
n ' f ^ e ^ ^ t e ; V | 8 # i è w e ^ i , m ^ ' ^ M ^ - l m m U ' " ", '
LUSHER.^ho^ .y:oimaakt p % .laSeMfibff JnV' de
fipWMgeleo v a n ^ é n s c t o k e ^ ^ t i ^ l c l * ^v|wl riatüiïrïyjr;
di^Jfc w^ze-op ,wei&e %• zyfle.^qntdekiör^n d e e d t ,
g e j p t ó m .zyriè. jw^jk^a^hedenj yööjt 'te/ aeffik-bp' --een»
wyzfvdie meer tei$<frp?lyèt bevordering'.dee&', daftjif
iedö£$ap ware.a^m§é|èo. ./$fêe£sr 'dop? de rëgéfctt dét
famWPMatkunde^i;:.
; ,; ", . . . . / '-XT
„Toen, by 'zicfi,;é^fst_Jegeh * * t ^ ; , l t ó B f ë , . ffö Jb
T

f

fcfod^atflteléle, ,en.fly ,zou van iCntm terug 'gederasl
h^biep .op, de -g^agte.' yao d a t . ^ a i ^ i i v e r ' .'wéM . # £
waarheid beftraalde zynen geest niet op eénmaal, door
eene . R o n d e r e , v e r d i n g ^ h ^ r W ^ G g dezelve"" doorüverdenkpn en vlytige beoefening; hy, yorderae. gevolgr
lyk trapswyze. 0 i n ,/de. buitenfpo'pïjge/ ^eljlngeü V.' :fa
Aflaaten betreffende -tegen té gaan,rmoé»t "ny dé waare
oorzaaken van onze Aariné'émlykhpT Sy ddft oq'der2oe
kéPi. " D e kennis hief-van. ontdek tér tóp* •trapsyvyze, <j«
nut/opsheid der Bedevaarten en Bpetea^ing^érj;..d^ yd,èfr
he'id - van te vertrouwen op dé voóf-.üÊ'tüsicfieni^ra'aii: déf
Heiligen; de Godloosheio!. ygia. d&$$jQ 'flien&i j f ë nu>
bruiken van de Qorbfegt; en liét h a i g i c i ^
des Vagevuurs. , .
. , . • . „X^J
'•">
. '\
. De ontdekking y a n . z o veeIe^dwaaJin$an leidde hen»
vervolgens op om, het Ch#r3'£ter na t$*>gaan van de.GjïèS^lykheïd die dgzelvf^ leeraardej iqin .v«rhaazena^flLyk}
ém •> -de ftrehge verplfgtJng tot i een ongehuwd lèevèri^
mét de ondraaglyke geftrengheid der Monnikengeloften,
kwa?
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kwamen* hem voor, de groote .bronneni;te:.u8feeian ;van b r t
bedbrf-der;,ij^Öyklieidj
¥fin'ibier 'iadt^JiyijflegJÉ
ééneaflapJfc .dÖBfi^my<ito\jQoWyl^.«e?^«^- ( & / P J W S *
lyke M a g t , welke, ten ftgunzel Van itó^we^lcidwaaringen-ftrekte^ m i s v i e l te'.ttskkétf;'.4e».iaiti^vwfcdi^Alles-W4UR; dat/hy:*siiEaiifen Onfeilbaarheid; verzaakte^ en<ta£»
vews aUen^mer^chlyk. igeeag boe genaamd, en Bkhiiberiep
o p (ttet Wootd/v|nCfiOB, als de eenige maatftaf v i n ' ö o d geloerdeWafcrhad. •
v.'--...
, . . . . ( . a .! , cl*
"2'Aw deeieffr^txapaB^zen voortgang tmas" -xj0^a£ zya
.opkTep. voortgai^weFfehuldigds >-.Mfpm-. TiOB^ordersitwerJ
dBnrrin.de^; aanvrage p e t geögard; door éenlge;<StcMi»jg
'fceer ^pilicirtwiei ftegebi oude .vooaoordeelani en cheer*
l&hënde gevoelens./ Z y vonden Lekh origeajarkt- gB^eJdlvaa;
de eene Leer. totrjde tedere; ejilnjri gfloóf piiowertaiging
irielden , om ' zo» télfpreekeri, een; igelyken' aredr met;
Leeraars ontdekkingen. Zodanig iwas'het wys-beleidskan J L Ü T H E R , /£aigeeitaeker veel' hielp-.tot .de voortplan/
ving' tyrier^L^er^egrhróen:. doch .'er waren; oBgetwyfeld,
•verfcheide xoderé veelbeduidende oorzaaken » dienmeniin
% jtydsömitandigAeden. te zoeken Ihebbë'v en talie igeladci
fctgizamen^andea^iaihet
werkder 'HpwttnrógevfpOB%
genfopgangi t»'doteiior«emfe;::eniW|elftévpï niet beftcraden4
Omniet geene.;gènoegzaame kragt W|»gte8»:ia' deudagen,
i&M w A L D U S , wiCKXiFF en Huss ( * ) , wier vroegere
poogingen ter'Kerkhervorminge vriigtloos waren afgeloopen,- fcbponnran-iuet korme ©ntkerawrr^at eenige éaaden,
«ten geftrooid, 2 0 -yeel klater rypteè. ' Dr. RÓBERTSPN^heeft, raeroe -keurigheid hem eigen,
tlitgeweid over óëez^ <torz,hkeh i$s
dé - l a h g d u ^ g a
en fchandlykè'Schetirink ji welke ae Kerk verdeelde in
dte XlVde Eêpw j "de vfer&gljfenswapd|ge' 'Fausj!cliap£en,
^ ; ^ t ^ x A N ^ , R v r J E N y i en j ü t w s E E N II J het ze-.
jJpMpQs.én o^eripjöden,; leeven, der Geestlyken; de gejeédf»'gemajk^kfi»^ «.met. .welke .zy 'zpndvergiffenis bekwa'tgm-ï TH>V<SP«'-W. '^Mft^AJaindj waar zy «én .groot deel
iJer- QigcpdoÓHnep aan zich getrokken hadden; de groote,
pexfoneele Yfydömmen der Geestlyken; de Indragten
«ielke zy maakten op het Regtsge'bied der Leeken; de
.tfchriklyke uitwerkz-els der Kerklyke Strafoefeningen;
d€>;toanftenaarye»i der Geestlyken om zich van hunne
^tómaaftgingfen' te - verzekeren ; het invoeren van meest
il --- • ,
<••.>.• uv .
vreem;
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(*) In de XII, XIV, en XVde Eeuw.
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^teemde Kérklyken in Duitsehland;
de yrugtlöosbeij
dér' middelen om ?sPauftn magt té beteugelen, de Baa£
zugt vari hè£.RoomJche.E.oï,'t
welk den Rykdom vah
ajlö andere Landen inflokte CO»' ' • ' * '
,: v.
f gehou
denv werd L U T H E R gedagvaard. 's fiaufén.Afgezant' wJlr
eVhsm'óarmddelyk als' een. ónverbêtérlyk Ketter vetr
oordèeld / hebben; doch in dien, voorllag Wilde'de Ryks?
dag niet bewilligen. Keizer C A R E L bz V ^ ö n d t bön.
t e n Vrygeleide, en vernieuwde- tetfens zyn»: beloften vaq
beyeiliging tégen' allen gewejdv
L E T T E E R , twyfelde
eén .oogenblik om" aan dit öpöntbod te^ :gfihöofezaameni
y toog; na Worms, vergezeld yan den Heftldy,of Wa?
{«ndraager, die hem d e n ' B r i e f v a n ' f t Vrygeleide
des Keizers gebragt hadt: terwyl Sop, zyne reis het
lot van jOHAN H Ü S S i n dezelfde omftandighéden,
Veele-; zyner Vrienden „voor den . geest zweefde ; wiens
Vrygeleide trouwlooslyk gefcbonden werd. Met deeze
Vreeze vervuld, en een dergelyk lot dügtende, baden zy
LUTHER. , op b i t ersftigst, nét zélfde gevaar niét roekloos in den mond te loopen. Maar zyn kloekmoedige
«eest was verre verheven- bóven die vervaard- en moed*
foosmaakingen j byftopte bun den mond met bet zeggen?
„ I k b e n wettig opgeroepen om in die Stad te yerfchyr
t
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hebbende in zyne Historie' der Regeering yayKeher CARE^.
pEN V, HI D. bl. 158 w jt8o, zegt .ten (lot: „ Zotjauig'.waren
de bedorven Zeden , de uitfpo^rige Rykdpmraen, Magt-ep
„ Vbotregteh, der Gee*tjykhei(( vóór de r^er vorming ^ zodanig
* het drukkend geweld dier fleerfchappy oyer de phriscenl, Wereld gevoerd; 'en. zpdanjg bet denkbeeld, Y welft" trien
„ zicbiff het begin der 'Zestiende. Ejsuwe yan,' huil maakte.- — - Hy voegt 'er by; en' dit vermeerdert het gezag zyner
aanduidingen grootlyks: ,i Ik" heb dee?è fchets geenzlns ge„ trokken uit de Twïstfchryvers yan die tyden, dip Ui het hè„ vise hunner verfchillen vëtdagt gehouden- tonnen worden
van de dwaalingen vérgroot tö^hebbén dér Kerke", weikef
\, ondergang zy bedoelden,.of de ondeugden van" hun; die het
\ beduur over die Kerk hidden. Ik neb het opgemaakt uit
„ de Registers en Vertqogen zelfs dei. Hyksvergatiermgen/,
waar in men eene koele optelling vindt der. Bezwsarcnisfeij>,
„ ónder welke het Keizerryk zugue, en van welke hec ZQg^f
,, ontheven te worden." .
7 , ;> • '
'V
t

VAN "MARTTNTJS EÜTHER.

il ncn; ik ,±al 'er in dén naam des Heeren heentrek-*
it ken; alwaretr'et zo veele DuiVels in die St»è als 'et
it pannen op de daken z y n ; en deezen het op my genmic
U: hadden!'*,
. De bejegening; die L U T H E R té Worms ontmoette| taogt
men eene iryklykebelooning heeten vopr, al zynen ar-'
fceid; indien trotM ydele eerzugt," éa bejag van toefoichingv d e dryfveeren zyner daadèn geweest wareos
Grootere Volksdrommen vergaderden om hem "te zien
dan :.zamenfchQolden.,by ** Keizers ópenbaaré Intreden
H e t Huis zyns.ïverblyfs was dag aan. dag opgevuld met
jPrinfe^ en Lieden -van den eerften Rang ; hy werd ont*
móet met al het óhtzag en den eerbied,' welke meö. kari
^ ó e « e n aanr de . ^ a n i g e n , die het vermogen bezitten, om het verftand eh de gevoelens van anderen tt
bëftuteen/
~ •'•
> .
. J.
Voor ;de Rylfesvétg'aderifig verfchyriehde; 'gedroeg h y
jicji op eene zeer yoeglyke w y z e ; doch betoonde niet
min vastheids van geest.
Gereedlyk erkende hy eenef
Overmaat van'drift en "bitterheid in zyne Schriften; maar
hy peigerde zyne, Gevoelens tè herroepen; ten ware ïnerJ.
hém vattrderzeWer.valschheid overtuigde» of toe te ftemmep dat ze ohderzqgt wérden naar eenigen anderen? re-j
5

Êel dan het Woord fan GOD.
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•

éewend z y n d e ; Helden eenige Geestlyken voor, het voet-"
tpoof te volgen der Ke±vergaderinge van Conftans, éö
de Kerk op éénmaal te verlosfeh van eerie zo verdérfi y k e Kettery* door den Dood Van; den Invoerder, dié
thans in hunne magt was. Maar noch de Keizer, noch
de voornaamfte Leden van den Ryksdag, wilden deeze
tweede fcherrnis varf de ópenbaaré Trouwe gedoógen;- eri
men. lief L U T H E R héeöëntrekken.' • — - Kort daarop vaard i g e de Ryksdag een/Edift uit; I U T H E K , aïs een hardnekkig' e» uitgebannen Misdaadiger, beroovende van alle
»yne,yoprregtenals een Onderdaan des R y k s ; verbiedende
alle Ryksvorfteh dieö Man in.befcherming teneemen; en
cifchende, dat zy allen, naa het eindigen van het verleende VrygèléMe^sóuden zamenfpaoBen om hem wel zeker
té yatten.
;
.•; Behalyeh. ander** medewerkende óorzaaken, werd dit
$rengé Befluit der Ryksvergaderingé, kragtloos gemaakt
door, een.vporzigrjggri maatregel des Keurvorsts van Saxenj
*oe» L U T H E R , op zyne t'huisreizeV door Alttnjiein* in
Tbu~
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Thufittgê/iï trok, kwamen eenige gemaskérde Maiifle» te
paard -fclnölyk. uitbeen bosch tevoorfenynv? omringden*ya
:Reisgezdfcrtap$ erirvoerden hem, naa;cüe «erhen*;wsrea
te hebben laaten heenengaan, na Wartburg,
een: fterk
Kasteel, niet wyd vaii. daar gelegen. - D e Keurvorst-h&dt
befchikty-.dat hyodaar^op alles, wat hem laapgenaam'köS
weezen, zou onthaald*.worden. Maar. deiplaats -zipner.
verichuöinge weidizofgvuldig bedekt: gehouden, t o t d a t
het geweld dés tegen hem woedenden ftotais. begon af ft
neemen, by eene verandering in denJStaaifeündlgeii toé»,
ftand :van Europa., - — In deeze eenzaainbeid^'^aart*
h y zich negen maanden:onthïeldt, en noéikd hy dÖéwfS
zyn Patmos noemde* naar dén naam des lilahds Wa& dg
Apostel JOANNES gebannen w a s , betoonde'hy 'zyn ge^
wooöen>!vlyten wakkerheid in het verdedigen zyner Qêi
voelens ;verfcheide Stukjes in't licht geevende, welke das
géést zyner Aanbangcren opwakkerden, die aan hef flaW
wen geflaageri was wegens het fchielyk verdwynen ;v8ö
bunnen;,Voorganger. .
.
r. r e
- • t
Inmiddels vferkreegen zyne Gevoelens meernen meer-opj
gangs' in bykans ..;aDe.Steden van Sakesr. : De 'AttgUsfyL
nea.lvsnv Wittenberg waagden , rfiet goedkeuring fyari
dc. Umvferfiteit^ den, eerften ftap pm eenige ^erandëfïrig
te maaken in den ópenbaaren Eerdienst^ doof cfe'byzöïft
dere Misfen af teühaffen; door derr D r i n k b ^ p ^ z o ^ w e l
ais bet Brood y aan' de Léken re geevéri, by de viering de$
rXagpnaals.
- .• r
: •- •
Twee gevallen, nogthans, ontftonden 'er, die onóVé**
komelyke hinderpaalen fclieeneh te-zallen ft^letf aan'-deïi
voortgang vaè I U T K E R ' s hervormende Begrippen in dé
twee magtigfte RykerV.van Europa, Dcjeeöe ' way höt
ftaatiyk Bèfluit der Univerfiteit vari Parys, de Gevoelen*
vair E u r HER, veroordeelende. —— 'De andere was heü ArïP
woord,, gefchreeven op zyn Boek over de Babylomfthe€fc
vangeniSy door HEJNDRÏK, DEN V I I I , Koning VSaÈn'géi
land; getyteld: Verhandeling ~oVef 'de^Zevtn Saerd*
mentent Dit Werk was niet geheel: Verftoóketï vah véi£
nuft en fcherpzinnigbeïd ; dan w«rd höt«e'iVe, door da
vleiery zyner. Hovelingen, opgehemeld afcrêe^'Werk/vah
zulk eene bewonderenswaardige Weetenfchap en Geléérde
held,' dat het den Koninglyken Sctiryver zo verre verhief in Verdienften boven andere Séhryyers, als hy haft
in Rang te boven ging. De Paus fprak Vijf dit Werk d $ |
;

r

r
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Kenittgg- alsof - bet' by Ingeevinge g è f ë f f i i ê v ^ ^ S & ,
en fchonk ^en Schryver den Tytel van Verdediger des
Gelooft.

" '

£'t Vervolg en Slot hierna.')
, V mi ui ii N iifiTinffl w*u*mii~+mtbW . ,.av^aiB«WA.rf^>LIJ^^
. PROEFONDEHVÏNTOEÜ'WBE
OVERTUIGING
'
MENSGHEN ÖELVKÖEIB.
;

M

VAK^HU-.'
^

en vindt vin die hardknoestigjï V i n d e n , die vöóf
èeene'oVèttÜigirig vatbaar Ichynén', uit béginzëleft
ede, of nog hóöger, afgeleid; mén kari *er i i ë t méde"
té.' recbt dan JcM. ,'#ét Daadzaken
fïèti.M
ding, die onwraakbaare .Leërmèèstèresje.»' ZULLEN
wyfcn het ooi; leenën'.' Dit. k r a ^ g , m | d ^ \ ^ é ^ t , d é e z e r
dagen myn Buurman D I F F I C I L I S ; van d^ithaasj^ngenboHKn*
Leerftelling, de Mehfbbeid der Meufehfm, ovenuigdw; De
Betoogingen de* Hbogleeraaren C R A S en möwrt»cdie hy
•rgVt&R's Godgeleerd Genootfchap den; Gouden en-ZHs
Vérdtf Èerprys ftriefteri, noqh de naagétoonfene ea m«t zo
v^ël grétig&éids' door onke Laödgènootanf'ofltvaflgeHö^ Vw
fiahdeling .Van''Bkni Burger P I E T M . P A ü l u S ; bvei dat'gtfs
• lg.OrideTwèpv"nèdr, zo Vëelë~aHdërë i h l r i d é r ë ^
Xffli oVérWtzerVejHltóÜdeiB'-ltem óver: ,.'" : --• ; -*
ïeezer d a g ^ ^ W h V , naar gëwóöntt-,:eeriBtóh^tóatW
h j p ï e a , en deedt' ;gu$artig B e t ö i ^ n »
^.^ï&tèmï
rng,,-leezeg -door jierp lang . bëtivfgtén' 'at .het^yïè.Iden
?

:

ö,m

1

1

1

fréden van zyne Bekeering.

Z y n Antwoord was*
&Wie
ton
êïrOflèswir^^^
.#:>Vaki«zing:-»b..M^
„ ieeft j a y des-ten vollen;overtuigd!"
Hyhaatóö
daar^r deNaaifflVst voor den dag , ett. maakte zyne Bé*
dS0^ngeH'-o^ê^ dff gèkoïtóene Perfoonen; dezelve beïlu*
*ndé ' mei mtè herhaalde Betuiging zyfler" vofltonïëHë
Bëkeering' tot dé eérttds door hem gewfaakte iiéêrfté^
~üf zyriè BékCétrng volkomen, en zyne Bëlydènis or£
regt, zy* zal -zvn,volgend gedrag moeten üifwyze"ö. Ëéii
trek
zyft g ë m d deedt my iets ergs dehkeflj döcb, zo
lang ik geene Kykèn yan het 'tegéftléai': vénteém j zal. m
»B?riGK>i«VOOT een,Bekeerling houden» ,
",
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. (ftaar bet Engekcki)

oder alia dé Charafters, welke ik heb tóogen, ontmoeten" <
D
en leeren kennen, weet ik 'er geene, over't algemeen*
zo; verjceerd begreepen als die van
; en
MODESTHS

AM*K>.

^

Deeze twee jonge Heéren zyn, yan hunne kindschheid af<
'de oaauwst verknogte Boezemvrienden geweest; en van dieri
yd-,heeft men, met regt, opgemerkt y dat. zy ,, in., getart,
leid.eri bekwaamheid , als 't ware Tegenbeelden vdn élnadjEf
ppiêyërden. Doch, fchoon het waarheid is', dat hunne,Cha*
rafteri'iö wyd vani, elkander Verfcfiillen , kan ik geetizh» btt
algenieerf gevoelen oflderftihryveri, 't welk den prys der meer^
derhëA. afflaat aan den laatstgemelden., en den diepdenkendetf
iiooeSTüs aanmerkt als enkel gefchikt om työen.meer vorde*
renden éh' vluggen Vriend te meer te doen flftieelten. Tea
rninften hou ik my verzekerd, dat, indien triett moet erkennen^!
#at JÜMBW erkend moet Worden de bevalligfte Knaap te weezen'onder de Coquettes en Beuzelaars aan de. Theetafel, MO*
DS.STÜS niet min zeker .'een aanïnerklyk figuof aal maaken ia,
zyn Beroep, en dat de Geneeskunde haare, verpligtingen ".aid
HODEStü» ?al erkennen, wanneer de ntam 'van AMBIÖ by dé
Regts'géjeerden iarig vergeéten is j en twyfel. ik niet in Bét min-*
K è , Hat, wanneer, ten eenigen dage, «Te Gedenkboeken
Weldaadigheid zullen géopeiid , én de'tfeweègred«en.eter daWdèn aai »m' oog blootgelegd, wórden, de tférstgenielde be<
vonden zal worden het warmst en gevoeligst Kart omgè'drtó*
gen te hebben; fchoon ik geloof, dat 'er beden naaü.wlyks
«mand hunner Bekenden » , die vermoedt zulks hét geVal
weezen.
r ' v r : ,,:
Wat my betreft, ik was niet iri kénni* geraakt met dèéz«L
twee jonge Heeren, of ik vermoedde, uit hunne Geliats'trefc-.
ken i uit hunne houding en voorkomen, — — met één Woojd,»
nit hunne geheele Phyfiognomy, dat hetrRJejischdpm" , Zjtah, J«»
de Gbaraéters deezer, twee Vrienden elendig bedroog, fk be-,
floot, derhalven, om, langs deezen my aangeboden draad, ia
hunne boezems neder te daalen,en, door,zo veel my mpgefyfc
w a s , kennis te krygeta van hun Gedrag en GêfcfiiédeMs, mynJf
vooraf opgemaakte beipiegelingen te veifterken , pf dezeiyó'
overhoop té zien werpen.
''
Een zeer gemêenzaamé verkeering; en daar Kit géboore kenftis, heeft my overtuigd, dat myne Phyfioghomyk'unde my nïéc
bedroog. Ik Zal hiér hunne Portraiten in volle grootce ophangen, naa vooraf aaagemerkt te hebbetf, dat zy beiden va»
4ia jaaren zyn, wanneer de tederfte drift in «lk leevewbelang,

J
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éeéi brygt, en door het geheele Charafter wérkt. Tk heb
tun derhalven met zulke kleuren gefchilderd, als of ik ze beitemd had, om, in miniatuur overgëbragt, in de brazelettea.
/van het fchoone Voorwerp hunner liefde-te praaien. - /"MODESTUS is een Man van vernuft en gevoel; doch hem
kleeft eene befchroomdheid anh , welke hem belet zich' vbor•deelig by de Sexe te vertoonen, of in het gezelfchap •van' Perfoonen, die hy niet door en door kent. In de daad, z o groot
is zyne fchuwheid, en zyne onbekwaamheid om zich eeaigzios
voor te doen .zelfs by lieden, welke hy de grootfte hoogag*
ting toedraagt, dat het voor hun niet gemaklyk valt eenigziiis met hem gemeenzaam te worden, dan als zy hem raad•pleegen over iets, zyn zaak als Geneesheer taakende. Schooa
hy, ten zelfden tyde, eene ziel omdraagt, vatbaar voor d i
warmfle en beftenóigfte verbintenisfe *—— dit künbeto zyne
'Vrienden en Bloedverwanten getuigen.
AMBIO, in tegendeel, (fchoon een Man van verftan3) bezie
noch de fcherpzinnigheid, noch de'bondigheid, van'zyn Vfiendj
•nogthans is hy, door eene gelukkige Itoutheid, ên vrölykhei4
-van geest, in ftaat om in een gezetfcliap veel meer te fchitteren; misfchien zou het woord flikkeren hier beter gevoegd hebben, en deeze Charaftertrek juister uitgedrukt; 'Want', in de
daad, hy bezit meest veel vertoons maakeadé uiterlykhe::

•den.
AMBIO'S gevoelens vlotten op de oppervlakte van ^zyne karsifenen van waar zy altoos gereed zyn in leevendige ftróomett
van fieuurlyke fpreekwyzen af te vloeijèn ; terwyl die zyng
-Mededingers -uit de warme broft' zyns haften voortkomen, 'i
•welk doorgaans te vol is om eenen onbelemmerden uitgang *e vin•den. Moesten zy,egter, hunne gedagten het papier aatfbeveelen,
-dan zou men AMBIO zo verre,den m'mften vinden in "de weezenlyke bevalligheden van eenig opftel, als hy de meerderheid heeft in de kunst der verkeeringe. De gevoelens va»
MODESTUS zouden den echten ftempel draagen van oorfprong.
Jykheid; terwyl die zyns Vriends de kentekens toonden xan,
•ontleening.
De verbintenisfen van AMBIO worden vaardig aangegaan, en
,zyn opregt zoiang zy duureh; doch zy gaan-niet diep, raoca
-fchieten een duurzaamen wortel in zyn hart. Men mag, in de
daad. zeggen, dat ze veeleer zyne verbeelding treffen, dan zyn
gevoel raaken. En, niettegenstaande zyne lang ftanëhoudende
avnendfehap met het Character 't geen ik tegen hém overftel,
ben ik verzekerd, dat, aan zynen kant, de verknogtheid enkel lydelyk is , en dat de vereen i^ing alleen haare -vastheid
-•ontleent van deftandvastigegenegenheid van-MOBBSTWS.
Beiden worden zy , ten aanïiene van de Wereld, <efken8
Mannen van verftand en braafheid ie weezen. Maar msmm*
:
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is een Man van Eer, door gevoel en uit beginsels; doei
jwunio uit navolging en hoogmoed.
De eewtgemelde is vatbaar voor de tederfte en kieschfte iadrukken van Liefde ; . de laatstgenoemde laat zich gevangen
^eemep-; door, elke welgevormde geftalte, en elk fchoon gelaat 't
welk; by ziet; ,en, indien deeze vergezeld gaan met den raam
van 'zedelyke uitmuntendheid, en beminnelyke hoedanigheden,
komt. ,zyne Ser^n'gf; de , Geestdryvery zyner, verbeeïdinge te
jiuipe en,'hy wo/dj; joomiddelyk .donor- de romaneskfte drift, aangevuurd —
en in djen verrukten toeftand zal hy blyven, tc»t
dat' a/weezigheid, of het; geflaagen oog op eene nieuwe ea
fcbaopei Coquette, de betovering doet verdwyneu.
.
. Veronderftel' deezen ManV eenige weinige maanden zyn verjblyf houdende o p een klein: Landdorp, W a a r . zich flegts twefc
©F drfe^eminnelyke Juffrouwen bevinden, hy, zal gevaar l o o pen van fmoorlyk verliefd te worden op de mees/geroemde, yan
deeze Schoonheden. En niets zou in ftaat weezen om hem. tot
jzicbzel ven te brengen, dan . hem. terug, te zenden na etenige
.vrolyke en volkryke Stad, waar de verwarringen , uit de verfcheidenheid gebooren, hem ontdaan van de ketenen eener
<jnverdeelde.vejknogt.heid.
Beide; de, ons hier voorkomende Characters .hebben een irtjnengzel yan Trotsheid; want men,nebbe wel, in agt te neemen', dat Trotsheid en Befchroomdheid geenzins met elkander
.onbegaanbaar-.- zyn — — di eerfte is eene verkteegene .aandoening der ziele, de laatfte eenë natuurlyke geftekeois onzer
idierlyke geesten. ,
De bronnen, uit welken.hun beider Trots opwelt, zyn, nogthans, zeer wyd yerfcbjjlende;. die van MOBBSTUS ontilaat uit
de rornaneike tederheid zyner ziele en de nette zyner , vetbeeldinge,, die hem doen hoopea wat hy wenschjc Het z o u ,
m sichien ,,de klaarheid der taaie vermeerderen, indien deeze
Zielsgefteltenis zich door eene z a g tere benaamiiug; dan Trots
liet onderfcheiden.
— De Trots van AMBIO ,js fechtllreelo,
en zonder •, eenjg inmengzel; een Tro» ontffosinde uk een
verheven gevoelen van zyne eigene volmaaktheden eu verdien*
Jten.
. ..
De een, i s , tot geestdryvens t o e , gereed om te gelooven,
dat een gupftige Geboorteftar meer geluks voor hem befchooren heeft, dan by ooit durft hoopen te verdienen; terwyl de;ander zich verbeeldt, dat zyne verdieoftetj, hein verzekeren van alles wat zyne uitgebreidite begeerten kunnen
verlangen.
,
Beide deeze Minnaars z y n , ten deezen ftonde, verliefd gé.
worden, op bet zelfde Voorwerp. Eene fchets Van hisr geheele
Character z a l het zeer ligt te raaden maaken, wie van beiden
waarfchynlyk in zyn- toeleg zal
flaagea.
1
;

:
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•' MIRA-NB'A. 'is eene ryzïge en. fraaijp V r o u w , met flerke ,
fchoon geen groote of m a n l y k e , trekken,; z y heeft een ifcboone»
n e u s , een paar zwarte flikkerende^ o o g e n , met vuur draaiende
van onder welgeregelde donker* kaftanjebfutne wenkbraauwen
liaar kleur is een bevallig.; mtngzel van rood en helder bruin.,
M e t e e n e g r o o t e maate van kieschheid
en eenige deftigheid
in haaf v o o r k o m e n , vindt z y grooten fmaak ia leevendighétd *
e n fpreidc n i e t ' w e i n i g ' t e n t o o n , dat zy gaarne z o n aarujezietfc
worden als gefield o p vernuft, verftand en geleerdheid. . Zyi
J i e e f t , - i n d e d a a d , "van^ de natuur eén aandeel' ontvangen.van
*t geen men- doorgaans kloek verftand noemt (fchoon d i t pieti
w e i n i g wordt tegengewerkt < door den overheerfchenden invloed!
van zekere' vrouwlyke zwakheden , de trek t o t vleiety en verm a a k j ; zy h e e f t ; van haare kindsheid a f , fmaak g e h a d , om
haare ziel t e befchaaven, fchoon deeze ongelukkig niet fterte
genoeg was o m d o o r de vooroordeelen eener flegte o p v o e r
dinge been te - b r e e k e n , en wederftand t e biediea aan de Ver*
leidingen om te voldoen aan haar t r o t s , welke plaaczefl v a »
openbaar, vermaak met eene z o kwistige hand ( a a n b i e d e n , . . i t
MIRANÖA i s , over&ulks.;.veeleereene M i n n a a s e s , dan >eene Baoordeelaarftèr van Vernuft en- Geleerdheid, en zal zich.,; döór h e t
u i t w e n d i g v e r t o o n van verftandlyke meerderheid, zo/ ligt laatert
verlokken", als h e t aartig leevendig K o s t f c h o o U M e l s j e d»ot de
aangenoome S t a r , of eènig, ander fchitterend Eereteken,,, v a *
«enen Ierfthen Gelukzoeker.
Z y z o u , in d e d a a d , %elyk d(S
V r o u w van zeker groot Regtsgeieerden (*) ,. gereedryk, « e *
Baron laaten vaaren v o o r een Man .van v e r n u f t , , fchoon z y »
gelyk d e e z e , niet onwaarféhynlyk in d e keuze van een Ma»
z o u mistasten., .:. ^
.-.•-)•'-.;

Naar alle menschlyke waarfchynlykheid, zal MHUKDA, der*
h a l v e n , de volmaaktheden van MODESTUS over ' t hoofd z i e n ,
en. altobg'<Mind:!zyrr foor-"de liefdedrift van .een-Man, d i e , niet
onwaarfchynlyk ' b i n n e n minder, dan zes m a a n d e n , het flacht?
offer zal weezeh zyner telewrftellinge; terwyl AMBIO'.; a a n w i e a
z y haare hand WH genegenheid zal fchenken, binnen veel k o r ,
ter t y d , ongevoeiig zal worden v o o r de aan hem betoonde,
v o o r k e u z e ; en-met verveelende onverfchiltigheBj zich afwen(•) Deeze Heer (hoe vreemd bet inoge luiden) kreeg aiyne Vrouw
door ayoe betoonde bekwaamheid tfi «yn Beroep. Zq vondt zjcli dermaate setrofen en bekoord, door de welfpreekenheid, met welke hy, io
ïiaare tegenwoordigheid, êen'é zaak bepleitte, dat zy «nmiddelyk eenen.
Edelman, die fterk na Inare hand dong, affloeg. „ E n i o , " voegde
«teezë haar fchataper te gémoet, ,', zult gy dan een Bam ïfflaan om de
„
V r o i i w van eén Pleiter te worden?" — — Zy antwoordde, met veel
fcherpheids: „ J a , myn Heerl aUes offer ik oj> ü » een JMUa van Ut:
„ ftand t« habbeni"
,
.
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den van bekoorlykheden, welker bezit in zyne oogen alle aan
valligheid doet verdwynen.
7.0 veel meer beduidend en vermeesterend zyn, in de opgen
van maar al te veele der Sexe, de fchitterende uitwendighe
den, van leevendigheid en zelfs vertrouwen, dan alle de weezenlyke begaafdheden des verftands ; zo veel meer beteke
nen woordenrykheid en ftoutheid » dan alle de kunnlooze
zugten, uit de opregtfte toegenegenheid van hart opwel*
lende. Gelyk een Portraitfchilder, om zeer in 't oogloajfeAde rede
nen , nooit in een huis verzogt wordt , om het bevallig beeld
je maaien van eenig geliefd Kind, zonder een yerlangen te
voeten om de geheele Familie te fchilderen, en. te tragten,
om, zon'der agt te (laan op rimpels of zwakheid, of de
kwynende oogen of misvormde gelaatstrekken., den geenen
die hem te werk ftek te beduiden, dat alles met even.
veel bevalligheid, zich op zyn doek zou vertoonen, en
dat de nakoftnelingfchap ook die Pc.r.traiten waardig zal keu
ren om door zyn penfeel bewaard te worden; zo voel ik,
fchoon om redenen misfchien zo tastbaar niet, de beelden
gemaald hebbende van MIRANDA en haare twee Minnaaren ,
een fterk verlangen om daar nevens op te hangen bet Por
trait van Mifs DEBORAH AUTUMN , MIRANDA'S ongehuwde
Tante, in wier huis zy woont, en ik twyfel geen oogen
blik, of de Schildery zal even zeer als de twee voorgaande
bevallen
fchoon de eerfte trekken , die zich aan myn
oog opdoen, «en langwerpig mager aangezigt zyn, met hoog
opfteekende kaakebeenen , overdekt-, met een gefchrompeld
geel vel, een paar graauwe oogen, vry diijp in't hoofd ge
zonken , en- eenige weinige gryze hairen, die op het voorhoofd
uitfteeken.
Mifs DEBORAH AUTUMN is dan eene dier uitmuntende Charafters , wier aandoenlykheid gemaatigd wordt door de'onBitfpreekelykfte befchaafdheid , zo dat men haar nooit op
iets onwelvoeglyks zal betrappen , of haar tot eenige onmodifche ontroeringen, zal zien vervallen ; uitgenomen alleen
by zodanige gelegenheden , waar zy zelve een meer byzon-r
der belang heeft. Van fyne en kiefche aandoeningen, zal zy
dikwyls fpreeken met woorden van de welfpreekendfte be
wondering'; doch het valt gemaklyk te ontdekken , dac
dié aandoeningen, met geene andere dan de hier boven aan
geduide uitzonderingen, geheel verzwolgen worden door het
meer edel beginzel .van Wysbejieerte.
In de daad, de kalmte en bedaardheid van haare ziele
weet men niet dat ooit geftoord zyn ,,of door.de ongefteidheden, of de tegenfpoeden , zelfs van haare naaste Bloedver*
w*nten. Nimmer verveelde zy den ongelukkigen door onvoe.
t
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ea dagelyks gebruikte afgefleetene troostredenen;
noch, door hem in tyd van druk te bezoeken, bedroefde zy hem.
immer door de onvermvdelyke vergelyking tusfchen- zynen
vervallen, en haaren bloeienden, ftand. Nimmer v e r v e e l d e z y
den Zieken door herhaalde bezoeken; noch ftoordè zynen
flaap door de angstvallige zorgvuldigheid om aan den zeiven
de Geneesmiddelen ih t e geeven. Maar zy kweet zich van
haaren pligt door 's morgens en 's avonds te laaten vraagen.
Dit verzuimde zy niet by h a a r e Bloedverwanten , met de
liefddaadigfte onpartydigheid , of d e Lyderesfe e e n e Zuster
Philofophe of een Schoothondje was, of eène Bloedverwante
met een Borstkwaal zukkelde, o f dat een Papegaai, van vederen ruiende, ongefteld was.
.
.
fylaar over het doodbedde te hangen, met traanen van tedere deelneeaiing , en daar door den ftervenden t e meer ongereed maaken om dit leeven te verlaaten , door vriendfchapsbetooningen en betuigingen van leedweezen , dit was eene
zwakheid, waaraan zy zich nimmer fchuldig maakte, ziuti
den tyd dat haar Vrder aan zyne, laatfte Ziekte lag, en
zy reden hadt, om te vreezen, dat hy i n zyn Uiterften Wil
gunftiger zou befchi>ken voor haaren . Broeder dan voor
haar.
De wysgeerige deftigheid van haar Character wordt egter
gelenigd door eene byzondere oplettendheid op alle de bevalligheden, der Kleedye, en alle de kundenaaryen , welke
het hoofdwerk uitmaaken van de befchikkingen der jeugdige
Schoonheid. •
Met één woord, zy heeft den hoogden
eerbied voor het zagt en beminnelyk faifoen des jeugdigen
Leeftyds, en niets verwekt, op eene onfeilbaarder wyze , de
.edelmoedige drift en verontwaardiging van liaar hart., dan de
aanduiding, dat zy het eerwaardig tydperk des leevens bereikt heeft , waarin men ftek, dat wysheid e n ondervinding de overhand bekomen hebben op de anderzins aangenaarae los- en leevendigheid. van den Lentetyd.^es leevens.
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e onverzadelyke moordenaar des menschdoros, de zwarte
Nyd, die niet zelden de maatfchaplyke rust verftoort, die
D
de banden der gezellige zatnenlëeving zo dikwils en. zo fchandelyk verbreekt, is voorzeker aan zich zeiven verfoeUyk, ten
hoogden gehaat, affchuwlyk en drafwaardig; verdienende, met
het hoogde recht, als een wreed gedrocht, uit het midden der
menschlyke gezelfchappen, en uit het groote huisgezin Gods,
verbannen te worden. De rustverdoorende afgunst en dé
bittere nyd zyn gewis de haatelykfte voorwerpen voor den
N n. j
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-waarën tnenfehermiend, die hy nimmer dulden kan. ' Men vet*
teelde zich de waare geftalte van eenen eigenaartigen Nydaart; aanftpnds ontdekt men ook daarin een i'chrikverwekkend
tafereel van de fnoodfle wreedheden , en een wonderhaar inmengzel van zo veele verfchillende harwtochtlyke beweegingen, die den mensch zo zeer vernederen en ontluisteren. De
Nydaart. voelt in zyn hart een vuur ontbranden, het geen, hevig woedende, eindelyk hem, zeiven verteert. Hy kan niet
ónmisnoegd blyven over de voorrechten , het geluk en den
welftftnd, zyner natuufgenooten; gemelyk is hy, om dac hy zelf
zo gelukkigniet is, en. ze anderen ziet bezitten. Onverdraaglyk is her, hem,, te ontdekken » dat anderen met uitfteekender
voorrechten, ren aanzien van verftandsvermogens-,-eere, verdienften, hoogagting en geluksgoederen, voorzien zyn; ja laat
-zich door de afgunst zo verre vervoeren, dat hy aan anderen
niet eens vergunt het geen hy, zelf bézit. Kwelling en ongeluk volgen den bitfchen Nyd op de hielen , gelyk de fcha•duw het.Hgchaam. Gelyk de roest het yzer, de mot de kleederen, len bët gewurmte het hout doorknaagt, zo verteert
dé nyd het'bart van den gierigen Nydaart; Overal zoekt hy
de dille.rust', njaar vindt ze nergens , terwyl ontevredenheid
hem alom verzelt, en hy zelfs de eeuwige onrust is. Hoe
-veel verliest- hy daarboven van de billjke vreugde deezes
•leevens', waar toe de menscli ook in de waereld leeft?
Hy ontneemt zich zeiven zo veele vergenoegens, terwyl
hy ongefchikt en geheel onvatbaar is om zich wegens het
• genoegen yan anderen te vervrofyken. JVlaatfcbaplyk te leevea"
/verftaat.: hy :niet: gezelligheid veraffchuuwt hy. De eenzaamheid zoekende, voelt hy geestes-pynigingen, eu de aarde
iwordt hem reed^ eene hel. Ongelukkig voor zich zei ven ,
Hoort hy! de:kaïme rust van zynen aaasten, en-kwelt zich
ten verderve óm het geluk van zo veele anderen.
• Mogt. de Nydaart minder hoogmoed en ,meer zelfkennis,
mogt hycrieer gezuiverd verftand bezitten en minder dwaalen,
mogt hy meer menschlyk gevoel en minder onverzaadlyke hebzucht koesteren, wel dra zou by tot eene gelukkige kennis
zyner wanftaltigheid komen, en uiet zo ligt den toeftand vaa
anderen gelukkiger befchouwen dan den zynen, noch bet geluk zyns naasten voor grooter houden, dan het jn de daad is.
Trlieldt by zich overtuigd, dat het bégeeren der menfchen meer
is dan het bezitten, en dat eene wyze Voorzienigheid over hét
menschlyk' tot beflist, hy zoude zich met het zyne vergenoegen
laaten en bevredigen , geen mistrouwen óp Gods' voorzorg
eenige ruimte in zyn hart veröorlooven, en ophouden een
Jnenfchenhaater te zyn.
Niet min vertoont zich de Nyd als affchuuwlyk en doem
waardig in zyne fchrikbaarende werkingen, daar hy, behalven
dat hy aan veel goeds zo hinderlyk is, een rampzalige bron
van
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v*n Veelff haatlyke daaden, en eene oorzaak van allèrrefe elende
en ongeluk wordt, en zo dikwils verderflyke onëenigheid ,
bitteren haat, fchreeuwende ongerechtigheid, en dë Ihood-'
fte vervolgingen, onder het menschdom voortbrengt, eri berokkent.
'' '
Een waar menfchenvriend laat zich door den vüileri Nyd niet
bezielen, zoekt een heerfcher over zyn eigen hart te blyven, en
veroorlooft zich niet aan zyne onderfcheidene gèrnoedsbeweegingen eenige ongeregeldheden in te willigen. Verban dan, myn
natuurgenoot! al 't geen naar afgunst en nyd maar eenigzins
zoude kunnen zweemen.
Laat het boven alles beftendig
uw lust en vergenoegen zyn, dat het uwen naasten welgaat.
Deel in zyne vreugde by zyn voorfpoed, verzacht zynj onfpoeden, en draag met hem in zyn ongeluk. Gevoel ernftig
wat het heet, zich in den welftand van den naasten hartlyk te
verblyden, en houd her daarvoor, dat gy u niet eerder gelukkig
rekenen moogt vóór dat gy het uwe gedaan hebt om het ge»
luk van uwen medemensch te bevorderen.
Mogt dit altyd het poogen aller bewooneren der aarde ,
mogt dit het heerfchend ftreeven van Neêrlands Ingezetenen, vooral in deeze dagen, zyn, daar men Heil en Broederfchap zoekt, voot eeuwig ware de helfche Nyd ge»
bannen.
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kan geenszins betekenen dat alle menfchen in alle
opzichten volmaakt geIjk zyn. Iemand mogt zeggen: dat
G
is eene gemeene aanmerking; dat weet elk. Maar hoort en
ELYKHEID

ziet gy dan niet, dat zeer veele van onze medeburgers zoo
fpreeken en handelen, ais of alle menfchen, in alle opzichten,
zpo volmaakt gelyk waren, dat deeze Gelykheid aan geene
uitzonderingen onderworpen ware ?
• Waarom, vraagen de
Vrouwen , zyn wy ook geene Stemgerechtigden? Waarom ook
geene Leden van den Raad en van de Regeering? Hebben de
Mannen meer verftand en bekwaamheden voor den Burgerftaat
dan de Vrouwen ? Wat beelden zich die langöoren wel in 'i
Hebben zy dan nooit gehoord van de Amazonen ? Weeten
zy niet dat het hoofd van alle Rusfen eene Catharina is?
En zyn zy alle de bekwaamheden van onze Wiihelmina vergeeten ? — De Armen, zelfs die van de Burgery onderhouden
of onderfteuHd wórden, vraagen: Waarom mogen wy niet (temmen?
En waarom worden wy ook niet tot de gewigtigfte Posten , of
voordeeligfte Ampten en Bedieningen, geroepen ? Zyn de Ryker»
alleen de bekwaamde, de kundigfte, de verftandigfte, de braaffte,
Nn 4
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Burgers? Of zyn zy, in 't algemeen genomen , van de' vroegfï«v
tyden af, en door alle eeuwen heen, niet de onderdrukkers en*
epflokkers van hunne min gegoede medeburgers, de bedervet*
en verwoester* van het Land geweest ?
Deeze Qngelykheid,.
waar over dus de Vrouwen en mingegoeden klaa#en, beweert men. dat; ooit vierkant ftrydig is met de Vryheid, waarvan men
thans zoo veel ophefs en gefchreeuw maakt. Het is, zegt men ,
niet anders dan Over heerfching die de Vrouwen en mingegoeden.
dus in haare natuurlyke en eigeudomlyke Rechten , in haare
Gtlykheid als Menfchen en Burgers, te kort doet en benadeelt^
—— totn onze Franfche Broeders ons de Vryheid hadden
gezorgd, fcheen men alles gelyk te willen maaken. De Wapens
moesten uit de Kerken eu Zerken, van de Huizen en'Rytuigen; in geene Steden, vooral in geene Kerken zou men meer
begraven; buiten de Steden zou eene algemeene Begraafplaats
zyn ,-, geene Liveryen mogten meer gedragen worden, want de
ïtnegt was zoo goed als zyn Heer.
Dat men buiten de
Stéden, en vooral in geene Kerken, behoorde te begraven, is.
reeds overlang en mecrmaalen, ter bevorderinge of ter bewaaringe van de gezondheid, en dus ten béste der Zamenleeving,,
aangepreezen.; Men weet dat het begraven in Kerken de uitvinding is van Bygeloovigheid en vaifche Staatkunde, die elkan^
deren doorgaans ten dienfte ftaan. Hadt men terftond voor be»
iwaame Begranfplaatfen, vooral buiten de Steden, gezorgd, en
dan het begraven in de Kerken verboden , het Volk zoude
Lier zoo weinig tegen gehad hebben, als tegen het vernietigen
•van galfgen en'raden, het geen terftond geboden en ter uitvoe*
ring. gebragt is. Dan de eene of andere fpaak in het wiel
geftoken belemmert dit heilzaame werk, terwyl men drok
bezig'is de Wapenborden te removeeren en de JLiveryrokken
uit te fchudden. Zoo yvert men voor de GelyhheU. Maar op
dien voet voortgaande, moet men ook de byzondere Kleeding,
die; in fommige Steden zeer belaglyk i s , van de Kinderen en
oude Mannen en Vrouwen, die in \Vees- en Armhuizen onder*
li ouden worden, voor Burgerkleederen verwisfèlen, om ze ni§t
ann hun rokje te konnen kennen. Ja , om deeze foort van
Celykieid te bevorderen, mag men nog wel ortlonneeren dat
alle Burgers eene egaale kleeding dragen moeten. Ziet men kans
om in onze geheele Republiek de leevenswyze der Broederen
te Seyst door te dringen, dan mag men die manier van leeven
nog gebieden. om dus de Gtlykheid nog al verder voort te zetten Eindelyk zullen alle rangen, alle oriderfcheidingen van
ftand en jaaren, en alle onderwerping, door deeze Gtlykheid
ve nietigd worden.
Maar als 'er geene onderfcheiding, geene onderwerping, geene ondergefchiktheid, i s , kan geene Maatfchappy beftaan, veel
minder gelukkig beftaan. De bloote Reden leert, dat de Overheden
«f Beftnurdexs, of hoe gy ze anders gelieft te noemen, meerder
ia
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fn rang zyn dan de Burger», of de overige leden der Maatfchappy; dat de Man het hoofd der Vrouwe is; dat de Ouders gezag hebben over de Kinderen , de Heeren of Meester*
en Vrouwen over hunne Dienstboden ; dat. zeHs de Rykerr,
indien zy , naar hun vermogen , den Staat en de Behoeftigen
onderfteunen, de achting der overige Burgers, vooral» der Armen, waardig zyn; als ook, dat de Jongen eerbied moeten hebben voor de Ouden. Maar, daar de Menfchen, alleen ais Menfchen befchouwd, buiten eenige betrekking, in zoo verre aart
eikanderen 'gelyk zyn, dat zy dezelfde rnenfchelyke Rechten
hebben, mag de eene mensch den anderen mensch in geeherleie opzichten, hoe ook genaamd, benadeelen. De Beft uurder»
jnogen de Burgers alzoo min als de Burgers de Beftuurders»
in eenigerleie opzichten , "te kort doen, of mishandelen. Niemand, wie hy ook zyn moge, mag aan eenen anderen doen,
het geen hy ten zynen opzichte, en in het zelfde gevaV
zynde , naar waarheid en rechtvaardigheid / zoude afkeuren.
De perfoon , het ligchaam, het leeven , de goederen en alle rechtvaardige bezittingen , groot of klein, van den allergeringllen Burger moet, in eene welgeregelde Maatfchappy, zo»
veilig en zeker zyn, als van den Alleraanzienlykften en Rykften. In geval van verongelyking, moet den Armen even goed
recht als den Ryken wedervaaren : geene aanneeminge desPerfoons moge hier immer plaats hebben. Zie daar de waare
en eenige Gelykheid. Voor het overige blyven alle natuurlyke
rechten en burgerlyke betrekkingen, die uit overeenkomst beftaan , ongefchonden, en alle de betreklyke plichten in zyn geheel. De Beftuurders moeten wél regeeren, en het algemeene
welzyn behartigen. De Burger» moeten hunne Beftuurderen
behoorlyke achting, getrouwheid en gehoorzaamheid, bewyzen*
De Man moet zyne Vrouw liefhebben; de Vrouw moet haaien Man, als het hoofd des huisgezins, eerbiedigen. De Ouders moeten voor hunne Kinderen zorgen ; de Kinders moéten hunne Ouderen eeren en gehoorzaam zyn. De Heeren ofJVIeesters en Vrouwen moeten hunne Dienstboden billyk behandelen ; de Dienstboden hunne Heeren en Vrouwen , In al
wat recht en billyk is, onderdaanig zyn, en de jongen moeten
eerbied hebben voor de Ouden. De dus bepaalde Gelykheid
Jkan atleen in eene Maatfchappy beftaan , en beteugelt tevens
•de woeste en Land en Volk verdervende Vryheid. Wat zou het
zyn als een iegelyk deedt wat hem behaagde, zonder zich
Biet zyne betrekkingen, noch met het recht of de belangen vaneenen anderen, te bemoeijen? Neen , het is noodzaaklyk de gerustheid en veiligheid der Maatfchappy te bevorderen, door eenige orde en eenige billyke regelen onderling te betrachten. Hetgeen wy niet willen dat ons aangedaan worde, men kan dit niet
te veel herhaalen, moeten wy ook niet doen aan anderen. Meen en
•Wy recht te hebben eene billyke behandeling van onze MedemenNn 5
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fchen enBiirgèrste verwachte», dan erkennen wy ons ook verplicht te zyn anderen zoo te behandelen ais wy gaarne behan«teld zouden worden.' Dit alles (vraagt het flechts uw geweeten) is de ftewder Reden , e n , erkennen' wy het gezag der.
Gewyde Schriften, dan is dit alles onze onverrnydbaa'rt plicht,
gelyk ^wy in 'dezelve allerwegen zien konnen.
De Mensch, in het afgetrokkene, als Mensch befchouwd ,
ftaat met zynen Natuurgenoot, met zyn Naasten, gelyk. De
Mensch is het voortreflykfte Wezen, het heerlykfte Schepfel
van Gód hier op aarde. Hy munt, vooral in verftandelyke
vermogens, zeer verre boven alle andere Schepfelen hier op
aarde uit. Hy moet zich overeenkomtlig deezen zynen vetheve*
nen ftaat gedraagen, en van zyn naasten behandeld worden* Hy
mag zynen naasten geen kwaad doen, niet mishandelen, niet
onderdrukken, noch van zynen naasten, wie hy ook zyn mog e , beledigd , mishandeld of onderdrukt Worden. Recht en
Gerechtigheid moeten zy onderling handhaaven, Zy mogen, in
verfdheldene opzichten, offgefyk, zelfs zeer ongelyk, zyn; maar
zy moeten eikanderen éls Nfituurgenootén, als Medeinenfchen,
als Schepzels van dezelfde foort, behandelen. God, de vrymagtige God, die met het zyrie doen mag wat hy wil, mag, naar
zyne oneindige wysheid , zyne gaven, goederen en voorrechten , zeer ongelyk onder de menfchen hebben uitgedeeld, zoo
dat de menfchen daar door aan eikanderen zeer ongelyk zyn ;
de onderlinge billyke behandeling moet, desnienegenflaande,
onder hen plaats grypen. Vergelykt de fchoonlte, de gezondfte, de fterkfte , van ligchaam, by de mismaaktlte, zieklykfte
en zwakfte; vergelykt de verfiandigfte, de fchranderfte, de geoefèndfte en kutfdigfte, by de dwaasfte, domfte en' onkundigite;
vergelykt de rykfte by de armfte; vergelykt-de bekleeders der
aanzienlykfte posten in den Burgerftaat by den geringften daglooirer, die- denzwaarftenen laagfteu arbeid voor een klein loon móet
verrichten, en zy fchynengeene Natuurgenooten, geeneWezeng
van dezelfde foort. Maar als Menfchen ftaan zy alle op ge*
tyken voet. Zy hebben alle dezelfde menfchelyke en burgerlyke Rechten. By deeze Rechten moeten zy eikanderen handhaaven: vooral is dit de post der Overheden; en, wanneer zy het
tegendeel onderneemen , zyn zy hunne hóogè waardigheid geheel onwaardig. De Overheden moeten de gemeene zaaken in
4cht neemen, zy moeten alles ten algemeenen nutte beftuviren,
maar zy mogen de Burgers niet óvèrheeren. De Burgers moeten hunne Beftuurders eerbied, getrouwheid en gehoorzaamheid,
bcwyzen. Zy mogen hunne bezwaaren , klagten en verzoeken
•wel inleveren en voordragen, maar mogen geene gewelddaadige
middelen in het werkftellenter bereiking hunner oogmerken; dat
ware opftand tegen de Overheid , en men mag geen kwaad
doen op dat 'er goed uit voortkome. Indien geweld immer geoor9
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lofd h , kan het alleen in één 'geval zynriaamlyk, ter zeffi.
verdediging, om het ons aangedaaue geweld af tg keeren.
<
-I .-it zy genoeg gezegd aangaande de Gilykfieid; laateri wy
nu onze gedachten ook laaten gaan over de VRYM/IGTIGHMD, èf
«OUV.AA1N1TE1T.
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, Dit woord is veel gebezigd, en wordt;no% zeer veel gébruikt, met toepasllnge op zoogenaamde Monarchen , Keizer»,
Koningen, PrinfenGraaven en andere Overheids - Perfoo-nen, ook wel ten opzichte van een Volk óf 4*uie,' toaar,
naar myn inzien, geheel en al ten onrechte -, waarom 'er ook
zéér veel misbruik van gemaakt is. Hy, die vrymagtig is, mag,
zonder eenige bepaaling, alles doen wat hy wil. Maar, onder
alle zelfftandige Wezens m het onbegrensde A», is maar' één.
éénig Wezen vrymagtig-, en dat Wezen it c s o r alle andere
zyn gefubordineerde of ondergefchikte Wezens.' i . .'<
Het eeuwig, onafhanglyk, Wezen , de eerfte Osrzaafr van al
wat besftaat, kan geen zelfftandig Wezen befctoöuweft, dat zya
werk, zyn eigendom, niet zy. Hy heeft een<yo!fttekt recht op
al wat beftaat, en kan en mag dus naar zyn welgevallen daarmede
handelen. God alleen mag met alles al doen'^wac hem behaagt.
Hy is aan niemand eenige verantwoordinge verfclmldigd, gelyk
•hy ook onder geene wet ftaat of ftaan kan, dewyl «niemand boven hem is. Hy alleen is vrymagtig. ByfoMn'den hemel, ea
doet al war hem hem behaagt. Naar zyn welgevallen handelt
-hy met alle de bewooneren van hemel eh' adrde, zonder dat
iemand zyne hand afflaan, of tot hem zeggen kan, wat
doet gy ?
• De Scbepter der Frymagtigheid voegt ook eeniglyk en alleen
in de hand van God. Het eeuwige Wezen kan niet aaders
dan volftrekt volmaakt zyn, om dat het, eeuwig zynde, önafJianglyk, oneindig, albevattend en onveranderlyk, is. Onèindii
ge Wysheid kan 'niet faalen; volmaakte Rechtvaardigheid is
onkreukbaar; vleklóoze Heiligheid kan igeèn zedelyk kwaad
-willen, noch werken; loutere Goedheid Jcan m'ets anders dan ge*
luk <en: heil met haare afhangelingen Jbadoelen ; de Volmaakte',
en Onveranderlybe, kan zichzelvën niet verlochenen. Düs God
is volftrekt en alleen vrymagtig, hy kan'en -mag alles doen wat
hem behaagt, maar hem behaagt niets-, ja", uit hoofde van de
volmaaktheid zyner Natuure, kan hem niets behangen, dan het
geen wys, rechtvaardig, heilig en: goedertieren is. —^—>
Maar wat zyt gy , ó Mensch! koe voortceflyk een Schepfel
gy ook zyn moogt, in vergelykinge van uwen Schepper! zeker minder dan niet, en ydelheid. Schaam u , 6 Mensch! dat
gy u den tytel, dien God alleen toebehoort, zoudt willen aanmaatigen.
Monarchen , Keizers, Koningen, Prinfen. Graaven en alle
Orerheids-Perfoonen, wélke [tytels zy ook mogen dragen, zyn alle
niet
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niet «eer dan Menfchen; zy zyn alle, zoo wel ali de g&
ringde hunner medemenfchen , fchepfels, afhangelingen, van
God; zy liaan alle onder de Godlyke Wet, het zy die der
Reden of van hun Geweeten, door God in hun binnenfte gefchreeven, of der Openbaaring, indien zy die kennen en erkennen.
Van: waar. hebben zy dan As.Stuverainiteit? Geenszins van God,
die heeft dezelve nimmer aan hun opgedragen. Ja, het zy
met eerbied gezegd,, oneindige Wysheid wilde noch konde de
.Vrymagtightid immer aan zulke kortzichtige, zwakke en feilbaare V fchepfeleti in handen geeven. Hebben zy dan de Afymagtigheid -van het Volk of de Natie? Maar beftaat het Volk
niet uit kortzichtige, zwakke en feilbsare, fchepfels v Van wien
Jheeft het Volk de Souverainiteit? Van niemand. Hoe kan men
.dan opdragen aan eenen anderen het geen men zelve niet
bezit ? Of hebben de . zoogenaamde Souverainen zichzelven,
door overmagt en geweld, de Frymagtigheid aangemaatigd, om
hunne Natuurgenooten te overheeren en tot Slaaven te maa
ken? dan zyn zy zeker den vloek van God, en de verontwaar
diging hunner medemenfchen, waardig. Zou men met waarheid
konnen zeggen, dat iemand van de menfchen boven de Wet
•was? Is niet de Regel, het'geen gy niet wilt dat een ander
u zal doen, doe dat ook niet aan een' ander;" is deeze
Regel niet de Wet der Rechtvaardigheid? Eiicht, daarboven,
de Wet der Liefde nier, „ dat wy anderen moeten doen,
zoo wy gaarne hadden dat anderen ons deeden ?" Leert de Re
den niet, dat wy zoo wel de Wet der Liefde als der Recht
vaardigheid moeten betrachten ? Zonder Rechtvaardigheid is
het onmogelyk dat eenige Maatfchappy zou konnen beftaan;
en zonder Liefde kan ze onmogelyk gelukkig zyn. Dee
ze twee. Regels maaken dus de GRONDWET uit, waar naar
allebyzonaere Wetten van Landen en Steden moeten gefchikt
worden; en waar mede geene menfchelyke Wetten mogen
flryden. Zulke Wetten; en geene andere, mogen de Overhe
den, hoe ook genaamd, aan anderen voorfchryven. 'Het Volk,
fchoon niet vrymagtig, heeft het recht zulke Wetten te vraa
gen, of, by overeenkomst, hunne Vertegenwoordigen en Befluurders voor te leggen, om dat de gemelde Regels, waar.naar
de hier onderttelde Witten zyn ingericht, van een onfeilbaar,
Van een Godlyk , gezag zyn. Dus komt de Frymagtigheid by
de menfchen in geenen deele te pasfe. Noch het Volk noch
de Ovarheden zyn vrymsgtig.
Daar Zyn twee onfeilbaare
Regels, die elk voor Godlyk houdt, die in een Opperwezen
gelooft; de Wetten van den Staat moeten hier naar zyn inge
richt, moéten hier mede overeenkomen , en mogen 'er niet
in het allerminfte mede ftryden. Deeze Wetten moeten regeeren. Niet alleen het Volk, maar ook de Overheid , moet
onder deeze Wetten ftaan. Het Volk moet zyne eigene
Overheden verkiezen; deeze zyn verplicht de gemaakte Wet
ten
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ten te handbaaven, en op die wyze het algemeene welzyn, het
heil des geheelen Volks, op de best mogèlyke wyze re bevorderen ; zoo zy hier' tegen moedwillig 'zondigen , fpréekc
het vaa zelf, dat zy uit hunne bedieningen , door het Volk,
konnen en moeten gezet worden, tot nut van 't algemeen.
- •'' • "
Het woord OPPERMAGT; daar wy nu'nog jets van zeggetj
zullen, is alleen van eene bepaalde betekenis wanneer wjf
het op Menfchen toepasfen. God alleen is, in eenen pnbe^
paalden zin, oppermagtig; en dan zal Vrymagt en Oppermdit
weinig of niet van eikanderen verfchillen. Van menfchen gebruikt^
of op menfchen toepast, - kan het alleen betekenen de hoqgfte
magt, of het hooglte gezach, het hoogfte recht dat de-eene
feilbaare mensch aan den anderen feilbaaren vermag op te dragen. Deeze Oppermagt nu berust by het geheele Volk; of^
by ov'ereetikomtle, by de grootfte menigte. Want, fchoon de
meesten geen recht hebben de minften de Wet voor te feiry*
ven t om dat zy de meeste zyn, dewyl dit juist hét reche
van den langften degen zyn zoude , zoo dient men échter
vooraf overeen te komen, dat de meesteftemmenhet moeten;
winnen, of, zoo die gelyk zyn, dat da» het lot beflisftfj
dewyl 'er anders nooit, ten minften zeer zelden, eenige zaak:
ten einde zoude gebragt worden; want het zeer oude Spreek
woord wordt nog fteeds waar bevonden: „• Zoo veel hoofden,
.zoo veel zinnen." Dit Volk fielt zyne 'Overheden aan, en'
1
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draagt aan één, of aan weinige, de Oppermagt op, om dat het

Volk, als Volk, niet kan regeeren* als uit te veel byzondere
perfoonen beftaande. Deeze Overheden , hoe gy ze gelieft
te noemen, mogen zieh geen meerder magt, recht of gezach,aanmaatigen, dan het Volk hun heeft opgedragen. Het Voilé
heeft geen recht hun een onbepaald gezach op te dragen, dewyl het zelf niet vrymagtig i s , maar ónder de Godlyke Wet ftaat, en aan dezelve is- verbonden* Gods Wee
alleen moet regeeren , niemand is boven dezelve verheven ;
maar elk, wie hy zy, aan dezelve geheel en al onderworpen. Gods Wet, iu het harte van den mensch ingefchreeveni gebied ai wat rechtvaardig, al wat billyk, redelyk, wel-'
voeglyk en goed, is, ön verbied al het tegenovergefteldei Vol»
gens deeze Wet der Natuure, mag men niet alleen anderen
geen onrecht of kwaad doen; maar elk moet, naar zyn vermogen, zoo oprechflyk het geluk en de welvaart van ande*
ren, als van zichzelven, poogen te bevorderen. Naar deeze
algemeene Wet moeten alle byzondere burgerlyke Wetten
en overeenkomften in eene Maatfchappy, zal ze gelukkig be-<ftaau, zyn ingericht. Zy allen, die aan de Openbaaring gelooven , weeten, dat al het) tot hier toe beweerde, ook in
de Gewyde Schriften, herhaalde reizen geleerd en bevestigd
wordt.

lEDINKINOEK

wordt. De Leden yan. onze NederlandTche Mflatfcbappyi rhoes»
zeer zy ook in befpiegelende Stukken', de Godgeleerdheid betreffende,. mogen verfchillen, belyden echter allen, openjykj
of Jooden of Christenen te zyn, en konnen dus niet ualaai
jen, .willen,'zt hunne belydenis niet tegénipreeken., te erken»
nen^dat al het'beweerde, gelyk ik 'zeide, in de Gewyde
Schriften -herhaalde rejzen, geleerd ea bevestigd wordt. Zyn
•£r onder"'ons Déistèn-óf-zelfs Atheisten., die houden, zich
fcbuil, en maeten de eèrrfe toch , in ons gezegde,,' de ftera
cfjér'Reden erkennen^-terwyl de lantfte, als geheel verdwaasd,
geen gehoor^ veel mhjder.^eloof, yerdiejiej»., . .
, Alle]menfchen zyn dan gelyk, alleen vpor zoo verre zy.
menfchen, fchepfels van dezelfde foort, zyn,en hebben in zoo
•verre " dezelfde Reghten. Niemand, m#g zynen medemenscb.
onrechtvaardig, onrjiJlyk j of zelfs. liefdeloos,, behandelen;
men moet een ander zoo, behandelen als.men zelfs billykmagbegeeren behandeld te worden,' Maar alle menfchen zyn,geene
Léden van onze - Burgerlyke Maatfchappy i maar zy alleen die
in ons Land geboren zyn, of het Burgerrecht voor de daar
tpe geftelde fomme\ verkreegen hebben. Alle de Burgers hebben, als Leden dér Maatfchappy, dezelfde Rechten. Zy mow
gen hunne eigene Overheden verkiezen; hunne bezwaaren
voordragen; hunne onderrichtingen en raadgeevingen in het
midden brengen,. Alle Burger*, die fc.hot.en lot, gelyk men
fpreekt, aan, Land en Syid beraalen , zyn; Stemgerechtigden; die
niets opbrengen zyn juin om die reden, paar alle billykheid,
van dit Voorrecht «jtgefloten.- Niemand, gelyk wy gezien
hebben, mag zich ;de fwyerawteit, of Pryjnagtigheid, aanmat»
tigen, om dat alle menfchen feilbaare, en. vau God, de eenige
Seuverain, afhangelyke, fchepfels zyn. _Aan geen Sterveling
mag, om dezelfde reden,, eene onbepaalde Oppermagt warden
opgedragen. 'Alle menfchen ftaan onder de. Wet der Natuure»
die de Wet van God is; naar deeze Wet, moeten alle maat*fchappelyke Wetten „ Ordonnantiën en Reglementen, mgetichc
worden. Deeze Wet moet heerfchen, en elk Lid der Maatfchappy, hoe ook genoemd of betytejd , moet aan deeze Wee
volftrekt onderworpen zyn. Welk eene. Regeeringsform men
ook zou mogen verkiezen en daarftellep,: het zy eene Mo»
narchaale of eenhoofdige, het zy eene Ariftokratifcbe of rvan
de rykfte en aaozienlykfte Familien , het zy.eene-Demokratifche, Populaire of Volksregeering, zy zullen alle,, alle zoa"
der bnderfcheid , ten ulterften nadeelig en verderftyk voor de
Maatfchappy zyn, indien de Wet van God niet heerscht. indien
zy vryntagtig of ppperajtgtig zyn. De feilbaare » de kort.
zichtige, de met yleeteh en bloed bêkleede, de zwakke, dë
ligtverleidelyke en eigenbaatzoekende, Mensch zal wel ras van
f
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die Frymagt, of Oppermagt, een fehandely ken vaak grnwelyfc

o v i i » i mtmivt,mb

:

misbruik maaken. Dit ftepnt óp ,<k oDde/Tifldjng van alle
Eeuwen, dit leert d e n g e f t h j e d e n j » V ó l k s n ; dit, beeft
ogk ons Vaderland, :helaa&« te j d ^ y i o»dervflffldeq. l . ^ e
Monarch wordt ligt een Overhe^ggjjBr jji^eji.tyran., of wreed*
aart. De, Atiftokraaten .onderling ««sggzind zjsnde,, vaanenig*
vuldigen ;bet getal .der Overheerrsllers!3*:WraBj8en^en wfsedjtarjsi,
ea wanneer zy zelve onder ,elfe8iuj#ise»i oneewb en, ,verde«M
ayn, verwekken zy paytyfchapn«B
cjjft M*a*{fehappy« «tte»
Burgers tegen Burger*.op,,;ejn yej-ftopren-deo: wftdö.ndjwi hjeei
en de welvaart, der yaordeeligfte«*n; gejS£gBjdfl*»pMlcftyi»g«
De VolfcssegeeringJs vooral niet beter. Het is hi«%tSeJot «eet
hoofden zoo veel zinnen* zy.ayn,
vimmt*tmeéifaA,~'«li»
party dryft zyn fluk.met .aile magt döocja valftriktebfegeeang*
loosheid wordt; hier uit «eboren ,,; Ban^rkry^en;ftiihei,';versies
ten van Burgerbloed zyn de gevolgen»;! Deiterkfle ftntftoutfte
party ^doet alles' voor. baar geweld,buigen-•% of verzwakking
van magt 4- uit verdeeldheid otufta»p.dè,;iev,ert;
Land teat
prooie.aan vreemde Mogendheden*, .en eindelyk , kémj allee
weer in flaverny ; de eertyd. .vrye Burger > mofct >d«n inek'
krommen onder hut yzereu juk vaa een' Despatiken Monaren. . „ • ' . " ' . . ' , .
. .. .
. '
. Eene Volksregeeringi by Reprefintatüt is , bulten. Jryf * de
vryfee. Maar ...verkiezen, vertes w{egi da meeste Jbedbn eener
Maatfchappy ,zulk eene Regeerhs&jsfpfi&i. :dan.feekionen<>z$
vooraf, ;by meerderheid v&tt.&eettMn ^Jeeji; ^enongarai!afetéj
van de kundigfte', bekwaamfte, braaffte en vaderlandüevëndfi»^
Leden te verkiezen, om ten minften Grondwetten te maaken,
waarvan vervolgens aitó ibyrondefe- z^et gemakl/kkdünan. afgeleid worden.., Deeze Wetten moejeen naar de Wet det Natiwire,
de Wet van-God, waaraan elk metudi verbonden is, volmaakc
zyn iugerichfev.iay .uioetea., zoo..weinig mogelyk ia ge taf «tyh 9
zy moeten met weinige, eenvoudige en duidelyke Nederduitfche woorden .worden: befebreeven , zoo dat niet één bastaardwoord 'er in voorkome,. Dan moet dit ligchaam van Wetten
tot kenntsfe der Burgeren worden gebragt; elk Burger moet
vryheid hebben zyne aanmerkingen en bedenkingen op dezelve behoorlyk in te leveren; wanneer deeze Wetten, weder naargezien en verbeterd, aan elk bekend gemaakt moeten worden. Aan deeze Wetten moeten alle Leden der Maat»
fchappye, Reprefentanten, Amptenaaren, of wie zy ook zyii
mogen, verbonden zyn, gelyk zy den eenen zoo wel ah den
anderen moeten betreffen. De Stemgerechtigden moeten hunne Reprefentanten en Amptenaaren verkiezen; ook behoorde
het begeeven van Burgerlyke Bedieningen aan de Burgers;
overgelaaten te worden. De billyke , weloverdachte, wyze
en herziene, Wetten moeten zorgvuldig worden gehandhaafd,
en de Overtreeding derzelve, zonder eenige verfchooning, of
aanzien van perfoonen, worden geftraft.
;
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Öp dat dè Vryheid zoo veel mogelyk worde gehandhaaFdY
.behoorde een Committé vari Waakzaamheid te worden aangefield, met genoegzaame migt bekleed om te konnen werken. De post van dit-Genootfchap, of deeze Vergadering,
moet zyn, naauwkeurig* toe te "zien dat elk de Wetten zorgvuldig gehoorzaamé, niet alleen de Burgers in het algemeen;
maar ook, en wel inzonderheid, de Reprefentamen en Amptenaarea van Staat, die in dit géval het meeste te duchten
zyn. Men moet»zorge dragen, dat niemand, van .den hoogften
tot den^laagftett, van den Reprefentant des geheelen Volks tot
den geringften Daglooner, de Wetten ongeftraft kan o vertree den. .Hiér, inzonderheid, moet de Gelykheidplaats hebben,
fchoon;; anders alle billyke ondergefcbiktheid, zonder welke
geene Maatfchappy beftaan kan, moet plaats grypen. Voorts
zyn alle Leden der Maatfchappye:, als Menfchen en als Leden van eene Maatfchappy befchouwd , als Broeders aan te
merken. Maar zy, die deeze Broederfchap voorftaan en wenfchen , hebben niet alleen de plichten van rechtvaardigheid,
maar ook die der liefde, te betrachten. Deeze Broederfchap

fluit ook alle Vrymagt èn onbepaalde Oppermagt geheel en al

uit. Deeze Maatfchappy erkent God alleen als Souverain;
zyne Wet alleen regeer* , hoe, groot de magt ook zy, jdie
men, uit ooodzaakiykheid, den Beftüurderén opdraagt; zy
is door de Wet bepaald, en dus loopt alles te zamen om
bet algemeene heil, het Heil der Maatfchappye, te bevorderen.

ó Bat elk f echts Deugdzaam ware! Op de beste Maatfchappy
Zou ons Land dan roemenmogen; alles zou. gezegend gaan;
Vryheidsboom zou eeuwig bloeien; Burgertwist werdt niet geh
V Vaderland zou men beminnen, maar Gods Wetten boven al.
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Meent niet dat ik gekomen ben ofn Vrede te
brtngeb
op Aarde. Ik ben niet gekomen om Vrede te brengen f
maar het Zwaard.
M A T T H . X:
34.
(Vervolg

B

en Slot vaft^èl.

471.)

y alles wat wy dus verre bygêbragt hebben 5 orn deri
Christlyken Godsdienst te handhaaven tegen den Las*
ter van Wreedheid te leeraaren, of op Aarde te vereer*
maaken, komt nog, in de
IVde plaats, bovenal, in aanmerking, de volgende g3wigtige bedenking.
' Het is buiten tegenfpraak, dat eett groot aantal vari
die Verdeeldheden, Oorlogen en Moorden, welke men
doorgaans Godsdienflige noemt, en met welker geheele
fchuld men de Christenheid zeer onregtmaatig bezwaard
heeft, alleen, of althans meerendeels, aan Staatkundig*
oorzaaken moet toegefchreeven worden. Niets is, door
alle Eeuwen heen, algemeener geweest, dan te zien, daf
Partyfchap en Staatzugt het masker van Godsdienst aaii*
toogen, en voorgaven voor de zaak van G O D en zynev
Kerk te ftryden, wanneer z y , met de daad, niets anderf
op 't oog hadden, dan om verwarring te veroorzaaker>#
of Dwinglandy te vestigen. Het is, by voorbeeld* i$
pver bekend, dat de Kruistochten zelve * die doorlaai
M E N G . 1735. N O * IJ.
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by uitfteekenheid den naam van Heilige Oorlogen draagen , den oorfptong niet ontleenden uit y ver vnor bet
Euangelie, of uit eerbied voor het Heilig Land, maar
uit de Eerzugt, dé. Gierigheid, de Schraapzugt, van twee
alleronrustïgfte Pa'usfen- ( * ) ; dat de Oorlog van de
Ligue,
en andere Burgeroorlogen, in Frankryk,
welke
men doorgaans veronderjftelt den Godsdienst alleen ten
oogmerke gehad te hebben, met de daad, oorfpronglyk
ontftooken, en voornaanalyk gevoed werden door de. rustlöoze bedoelingen en perfoonlyke veete van d ë . Prinfen' Van den bloede eri andere groote Aanvoerders der
tegen elkander ftrydende Partyen ( f ) , als mede dat de
fchroomlyke Onlusten _ in Engeland,
in de jongfte Eeuw e voorgevallen, niet voorn'aa'nlyk,
(gelyk een onzer. Gefchiedboekeren Vermeldt ( | ) ) aan Godsdienftige
Geïchillën ', maar aan Staatkundige oorzaakeiï, moeten
geweeten vvorden.
Door t geen hy- de Injlorting vaa
Godgeleerden- Haat heet, werd de zweer niet
gemaakt,
maar alleen 'ontltookeh; e n , fchoon C R O M W E L L , met
veel-flpatigheids, zich geliet, als of h y , in eiken byftaf»
r

van

zyn

misdaadtg voortgaan , .alleen

den "Hjtfite*. 'zogi,
0

tóleek het, nogtnans, welhaast, dat hy waarïyk.'zögt, 't
geen hy in 't einde ook k r e e g , dé oniverw'eïping "fler
Regeeringsgeltéltenisfe, -en het verkrygen van de Oppermagt.
" Uit deeze en ohtelbaare andere voorbedden: van dergelyk eenen aart, welke hier aangevoerd zouden kunnen
worden,-is het ten,vollen openbaar, dat Verfchilf van Gevoelens in Gelpofszaaken te meermaalen geweest' hebfce
1

>

;

VfeeV meer dé fbkynbadre ,• dan de weezenlyke-, oorzaak

der

rampen , daar aan toegefchreeven.
—- Doch', fchooB.
wy zelfs erkenden, dat'deeze de waare; en: eenige hron
was van deeze onheilen, dan nog blyft het Euangelfe zelve geheei en al vry van alle blaam uit deezen hoofde*
Welk nadeel Vervolging ooit op Aarde aangerigt hebbe*
(en dezelve heeft, G O D weet het, maar meer dan te veel
gedaan) 'fr was. C M R I S T Ü S niet, die dit: Zwaard ep. Aar*
dk
f**)
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'. fjt^ Zie DA vi I A , doorgaans, MIAR bovenal. B. I en VI, waar
.Jhy met veel fchranderheids de beimtyke fpringveeren deezec
gefchlllen ontdekt.
: (I) H U M » » 'Hifi. of England, Vol. V. p. 255,

<!%^(3^f;j- het. was 'Jiejt-bed/yf.:v.«»-'eenjgenspijer; <iwaa.
lende Naavpigeren ; en hti z o u t z o onregtvtatdig en boo-:
nend weezen», aan de Openbaring,de valfche foegr%peft
euflegte daaden der Belyéer«ö tor tVfchryverj * a i s dat.
men eerfeii Geneeaheei; $fe;<fch»lfl g a v e , wanneer de ,Ge*j
roesmiddelen» door eenevesfeeerds toediénjng^ tie dëèrlyk*
fte gevolgen n a a zich fleepten, De fceste iMfotterx ttaajfc
bloot v o o r . misduiding en veukeerde toepasfing..: D e W c t
van het Evangelie deelde j n .dit ongeluk. iDe.>Qèèst
van, het Euangelie werd miskend,, e n de. Vc^fèhriften,. va»
't zelve verkeerd toegepast, door eenigen v a n deszjdfjf
erkende Vrienden, en metï maakte- gehruft.rvaoi *£ gezag
der Euangeliekere, als eea dekmanttf/vamï^oedhfeid.eït
onderdrukking van derzelver heimlyfce Vyanderi.. Maar liet
Euangelie zelve bleet*, te midden van-dit -alles, «nfcbiil*
dig van .dat bloed. Het wraakte v én hadtleen"aiöchrifc;
v a n - , zulke onnatiiuiiyke fteunzels, 'welkeïhd/ even weinig
behoefde als voor fchreef. Het: .wettagdet nbét -gebruik vati
geene . andere middelen chirr dré rvao lavertufging.' e n zagtmoedige overreeding. .Eu>>:indïén eenige.derLcetlingea
v a n misleiden yver .zieb; tot: geweldige .err >Bfcedige> inasit*
regelen lieten vervoeren, komt dié fchuld geheel'.
al
voor hunne:tekening; zy moeten.'er voor/'v«8^itm)oitten;
J E S Ü S , noch 42 Godsdienst v a n J E S U S V ^ ^ ' - ^ I e t s p e *
de te maaken;
•
: •'•
•:
. -,
V . Dat dit de waare. vooréragt des-gevals Js^hblyJft
Biet alleen uit. het; Voorbeeld e n : de^VOTklaarifagett.-.vste
o n z e n Godlyben Wetgeever v e n , de ontetoaiar;,veele Aa«r>
Htaaningen.i iri:de Gewyde Bladeren,/tottiViéde-, LierBe*
Goedertierenheid, Medelyden e n Bïpederlyke: Gezindheid i
jegens alle Menfchen ; maar het. blykt terpens: tiit.CÉ
overweeging ,> d a t n a a r gelarage de .HaiMge -filaderea
meer; beoefend,, en de Christryke- Godsdienst* iri'geyolge
daar v a n , beter gekend: wkrd
de •©rtverdraag^amhel^
fteeds grond verloor, en min geweldig wiefd ïh e e n e
volgende Eeuwe. Niet zo dra deedt de H^rlêevln&der.
Letteren', è n ' d e Hervorming van eenige .gedeelten det
Christlyke 'Kerke, die EgyfitifcWè- duisternis" 0pklakrefl'\
waarin Europa 'zó langen tyd gedompeld 'gelegen hadt•?
fjf. rechtmaatïöer begrippen en. zagter gevoelens yan dett
Godsdienst begonnen onmiddelyk 'ftatfd "te g'ryperu 'PR
grüuwzaam Sgookzel, Vervolging,
\ welk ..dei;' gëheïlfe
wereld fchïik ' h a d t aangejaagd » gedyiuefl#'.,denlange^
nagt van algemeene Onkunde , week by het 'aanoreeken
Oo a
vaft
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van dien- dig. E n , wanneer , naa de Overzetting der
Heilige Bladeren in de toen meest gebruiklyke Taaien,
elk Proteftarit, met vermaak en verwondering, de Schrift
tot hem hoorde ipreeken, in de fpraake, in welke hy gebooren was ••(?), voelde by onmiddelyk den hemellchen
invloed op zyne ziel; en* naar gelange hemde Heilige
Schriften méér en meer ontvouwd wierden, bevondt h y ,
dat zyrt hart vertederd werd in gevoelens van teder
heid, medelyden* en liefde, jegens elk menschlyk wee
zen , van welk eene benaaming, p a r t y , fefte of aan
hang.
VI. Va» dien tyd tot den tegen woordigcn, heeft het
Godlyk beginzel van Liefde fteeds meer en meer fterkte
gekreegën.. In elk Hervormd, dat is elk verlicht, Land,
heeft de aangeboorenc Zagtaartigheid des Christendoms
zich duidelyk, in eene meerdere of mindere maate, ver
toond; en* door den Geest van Vervolging te onder te
brengen, althans grootlyks te leenigen, der wereld ge
toond, dat de waare en weezenlyke ftrekking van des
zelfs Leerftellingen en Voorfchriften, te regt verftaan,
niet i s o m Verwoesting, maar om Vrede, op Aarde u
irerigen*

Deeze gelukkige gevolgen van eene betere kennis
aan de Openbaaring ichynen, allengskens, voet te kry
gen in andere Ryken.
Zelfs die Kerk, welke de ooripronglyke Moeder was , en in zommige nog het fterkfte
fteunzelis,
van Vervolging, Jieeft, zints eenigen tyd, be
toond, eenig bezef te gevoelen van Menschlykheid,en een
weinig afgelaaten van * haare aangeboorene Onverzoenlykheid. Een der hegtfte en fterkfte fteunzels van haare
3>winglandy, de Sociëteit der Je/uiten,
beftaat thans
niet- meer $ ea. veele andere der Godsdienftige Gemeenfchappen. naderen allengskens tot derzelver ontbin
ding (f-). *
der bywaan-geloovigfte Lan
den
n

t w e e

( • ) HANDEL. II:

e n

8.

(t) In Frankryk, Duitschland'.., Venetië,
deelten van Italië, zyn, z i n t s de laatfte tien

en in veele ge

twintig jaaren,
veele uitgebreide Kloostergefticbten vernietigd; kleinder GeH o o t f c h a p p e n z y n ' e r zaraengefmolten. Iu eenige mag niemand
gelofte,yan iKloösterleeven afleggen, dan zekere jaaren bereikt
hebbende, noch a a n h e t Klooster meer geeven dan eén be
paald 'gedeelte zyner bezittingen; anderen is het volftrekt ver
boden eenige Nieuwlingen meer aan te neemen.
of
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«ten van Europa (*) heeft de Inqiufitie, Jn de-jongst veritreekene jaaren, niet veele van die openbaare tooneelen
van wreedheid en fchrik, waarover in vroéggKaa,,;tyde
de.wereld, verbaasd en door fchrik verftyfd ltondtj*opgeleverd. Op zommige plaatzen heeft zy bykans alle- haare yerfcbrikkingen afgelegd; en, in andere Roomschgezinde
Landen, zegt men, dat de Protejianterr eene veel grooter
maate van gerustheid en veiligheid.genieten, dan zy vóór
veele jaaren ondervonden ( t ) - ,'üetze omftapdighedeit
fchynen aan te duiden, dat de haatlyke Geest van Oriverdraagzaamheid bykans overal afneemt, err dat de geheele Christen-wereld trapswyze nadert aan die vrye en
menschlievende denk w y z e , welke zo zeer overeenkomtmet de Voorfchriften van den Godlyken Meester, én zó
weezenlyk behoort tot de onderlinge, verfterking, en gerustheid van alle xyne Leerlingen.
• .
'„
Vast gaat het ten minften,. dat-, in, alle Landen
waar de Hervorming opgang gemaakt, en men den
Christlyken Godsdienst meer van naby befchouwd, deszelfs aart en ftrekking meer opengelegd, heeft, dezelve
fteeds van een goedaartiger, en den Menschdomme beilzaamer, natuure bleek te zyn.
De Kerk van Enger
land, in 't byzonder, heeft zich onderfcheidén van andere»
niet min door de gemaatigdheid en zagtheid van haare
handelingen; dan door de zuiverheid haarer Leerffèllïhgen. E n , fchoon die Kerkgemeehfchap, naa dat dezelve
het knellend juk ,d«s Pausdoms hadt afgéfchud, zich
©p eenmaal niet kon ontdoen van alle de,oude erf-vooroordeelen ; fchoon het langen tyd aanliep; eer dezelve
zich veilig oordeelde tegen
Proteftantfcfe'Schmcma&ets.,
zonder eene lyfwagt van boeten en ttraffen, 'ragt welke
zy gewoon was zich, zo wel als andere Kerken in Europa, omringd te zien, ftaat dezelve, nogthans, zelfs in
het volkomenfte bezit van haare Magt; e n , wanneer haare
;

derik-

(*) Spanje en Portugal.
•
(f) In Poolen , Frankryk , Bohème en Hungaryen. In de
twee laatstgemelde . zo wel als in andere OoStenrykfche, Staaten, fchynt de Keizer beflisfende flappen te doen tot eene
volflaagene Verdraagzaamheid , en eene bykans geheele Affchaffing des' Pauslyken Kegtsgebieds in de Laaden zyner
Heerfchappye. [Wanneer de Eerw POUTEÜS deeze Leerreden
gedaan hebbe, blykt ons niet; doch het Deel zvner Sermons,
waar uit wy dit ontkenen, zag het licht in 1783.}
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DE CHftlSTt-YKE GODSDIENST

denkHëeldeV-én-uitoéftlling Van de Kërklyke \T«gt Jfefi
hoogften top geklommen waren , is die Kerk min te befchiildl^érirt-van verregaande en -buitenfpobrige -geftrehgHeid ,'Jan eenige andere ^gevestigde Kerk van dezelfdo
grootte én Biagt ifi de geheele Christen-wereld. •
By trappen j egter, 'is de Kerk van Engelandals
zy
toenam ih kenhisfe, öök toegenomen in zagtheid. Dè
featstyerffrèjekc- Eeuw zfi'g fiét begin, en de tegepwoordi*
|je tyd dè verdere uitbreiding, van het alleredelst ftelzel
Van Godsdienst-Viyheidy welke wettige Verdraagzaamheid op' den waaren groridflag gevestigd heeft;'een maatregel ^-niet-' röin zarrréaftenimende met gezonde Sraatkun*
Öe, dan'mét. den Géést dés Christendoms,
waarvan wy
èjns vernet; alle reden, de .vreedzaamfte en heilrykfte uitIverkzels-lftlögcn belooveh.
Laaten ,wy, derhalyenV voortvaaren, om dit Character,
"t geeri Wy', met zo Veel regts, verkreegeri hebben, te
behouden; het -Character van de groote Ilandliaavers te
\yeezeri Van Godsdienst-Vfyheifl en de heilige Regteh
xjès" 'Gtweeteris. Baat das tófchiklykheid gebruiken ten
'opzigfe' van; de natuurlyke vooroordeelen der geerten, diè
TO orfè''vèrfchillen,' en elkander in de Liefde verdraai e n . ' -i-^- In de daad, 'ér is. -'iéts' zeer aangenaams 'én
ïëviUigs irr het denkbeeld, darde geheele Christen-wereld
Zich'Vcrèenige in alle ftukken'. van Gelóóf e n ' W e r k e n ,
'en nïét "tóp;- 'óverèénfeorae in inwendige gevoelens dan in
tiitwendige gedaante. Maar dit, vrees ik, is een -harsfenichfmnrrg-ftelzel van Eenigheid, welks daadlyke daar'fteitirig^wV geen reden hebbèïi te wagten uit eenige Toezeggingen; öns4n G O D S Wo«rd gedaan, en nog minder uit dè
M g m z é i s ' d e r Menschlyke Natuure., Doch 'er 'is eënè
Jïensgeziridheid, zeer beftaahbaar met de eene en zeer
fterk ^ aafigepreezen door het andere ; „ de Eeriigheid
^.desVGeestes door den band des Vredes • ( * ) . " ' D i f ï s
"dïe Waare Christelyke band, welke, ieder hart aan elkander verbindende, elks oordeel vrylaat, e n , ujt eene
fiphynbaare ftrydigheid van veele verfchillende 'deelen,
«en wdzamenftemmend geheel vormt. .
Door een Gedrag, naar deeze Euangelifche Beginzelen ingcrigt, zullen wy het meest voldoende Antwoord
eeven aan' de "groote Tegenwerping, welke w y thans
éftreeden, en de volkoraènfte bevestiging aan de verfchei(*) Era. IV: 5.
;
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fcheidene Stellingen, welke wy in deeze Redenvoering
aangevoerd, en, zo ik vertrouw, genoegzaam geftaaïd
hebben.
W y zullen, door Voorbeeld zo wel als door
Woerden, de zwaare befchuldigingen van Wreedheid,
zo vaak tegen den Godsdienst, welken wy belyden aangevoerd , wederleggen. W y zullen toonen, (in volkomene overeenkomst met de reeds bygebf&gte bedenkingen , ) dat deeze Wreedheden, in de daad, geen regtmaatigen grond van verwyt voor het Euangelie opleveren ; dat deeze Wreedheden alleen op rekening gefteld
moeten worden der zodanigen, die de Leerfleïlingen en
Geboden des Christendoms geheel verkeerd verftaan of
moedwillig verdraaid hebben; dat de eigen aart van de
Christlyke Openbaaring geen ftreng- of wreedheid, maar
liefde en zagtmoedigheid', i s ; en dat, fchoon die eigen
aart voor eene wyl wederftreefd of opgefchort is door
de werking van bykomende oorzaaken , en den invloed
van plaatslyke en toevallige omftandighedeh, deeze, nogthans, nu geheel opgehouden, öf althans veel van derzelver
eerfte kragt verlooren hebbende, de Godlyke Goedaartigheid van onzen Godsdienst duideiyk, in dit Land en in
veele andere Landen , begonnen heeft de eigeaaartige
uitwerkzéls hervoort te brengen.
•Eindelyk hebben wy alle reden, om te gelooven, dat>
met "het vorderen der' rechte Kennisfe van de Heiliga
"Bladeren, deeze uitwerkzéls zich wyder en wyder, fchoon
misfchien met kleine fchreden , over de' geheele Christen - wereld- zullen uitbreiden; dat het Kööingryk van G O Ï >
ten laatften, in een tydlyken zo wel als-in een geestlyken zin, zal blyken te weezen 't geen de Schrift deswegen zegt , Blydfchap en Vrede,
en het uitwerkzel der Regtvaardigheid Gerustheid en Zekerheid vóof
altoos.
• •' *
?
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KROPJCLIER-ZIEKTEN,

DER

GEBRANDE

(Scrophulo).

Door HUFEJLAND.
(Preisfchrift über die Skrofelkrankheit.)

D

e gebrande Spons (Spongla tofla') is een byzonder middel , dat misfchien in vermogen, om kropzeerige
Halsklieren op te losfen, alle andere overtreft. Deszelfs
werking fchynt te beftaan in eene byzondere prikkeling
en verfterking van het ftelzel der Watervaten, waar toe
de loogzoutige, kalkaartige en empyreumatifche beftaandeelen 't meeste fchynen toe te brengen ; dewyl men
ook van andere gebrande dierlyke Zelfftandigheden,
t>. v. dat oud vermaard middel: gebrande fchoenzoolen,
of wollen lappen, foortgelyke uitwerkingen befpeurd heeft,
v — By verharde kliergezwellen, hardnekkige verflymingen* gebrekkige waterloozing en waterzuchtige ongemakken, van een Scröphuleuzen aart, kan het met 't meesjte voordeel aangewend worden. By lieden die eene
zwakke en gevoelige borst hebben, moet men 'er echter
Voorzichtig mede omgaan, dewjfl ikmeermaalen heb waargenomen , dat 'er, by deezen," door deszelfs prikkelende
Cigenfchap, hoest en zelfs bloedfpuwingen uit ontftaan zyn.
Onder alle de wyzen , om hetzelve toe te dienen,
Itanjik voornaamlyk de volgende Sponsloog, die de longen veel minder prikkelt, dan het poeder, by voorkeur
aanbeyeejen. Men 'neemt één once fyngefneden, niet gebrande «Jaar flegts gerooste Spons, kookt die met een pond
Water, ea laat het dan ia. uuren ftaan trekken; zygt het
vervolgens door, doet 'er een weinig van 't een of ander
gedeftilleerd aromatiek water b y , en geeft 'er alle drie uuren een Eetlepel van in. Zointyds heb ik by dit middel , wanneer de Lyders zeer zwak en gevoelig waren,
het Extr.

Qtiasjiae en Myrrhae,

ook wel Laudan.

liquid.

of Extr.Hyofcyam.
gevoegd; en op deeze wyzemeermaalen
eene grondige geneezing bewerkt.
Een Meisje van 20 jaaren , van een kropzeerig geïlel, en met veel gezwollen halsklieren, zukkelde reeds
eenige maanden lang aan eene benauwde Borst, met
verflyming, ongeregelde maandftonden, en veel Hoofdnen gepaard, Ik deed haar het opgemelde
EixiviU»4

WAARNEEMINGEN.

urn Spong. toft, met; Vin. Antimon.

Jl?

Huxh. en >Extr. Hyo-

fcyam. gebruiken, liet tevens een aftrekzei der Dulcamara
drinken, en een Harstpleister tusfchen de fchouders legen. Na dit 14 dagen gebruikt te hebben, waren de
lieren reeds grootandeels verfmolten en de ademhaaling
ruimer; en na verloop van vier weeken was zy geheel
herfteld.
Een jong Heer van 18 jaarén was meer dan een jaar
lang met eene fterke Engborftigheid behebt. Zyne halsklieren waren tevens aanmerklyk gezwollen * en hy hoestte veel
ïlym op. Men gebruikte een groot aantal middelen, Anti-

f

monialia, Zeep van Ammoniak-gom, Dulcamara,
eindelyk JËthiops Antimon. met Refina Guajac.

Alles vruchtloos.
van de Pulv.

&

Arnica,
Cicut.

Ten laatften deed'men hem poeders

Spong,

to ft. een half drachme en

Conch.

prcepar. Herb. Cicut., van elk een half fcrupel, tweemaal
daags, en daar by om den anderen dag de pillen van J A ININ, gebruiken. Hierdoor verbeterde deszelfs toeftandza
aanmerklyk, d a t h y , na hetzelve vier weeken lang ingenomen te hebben, \xn zyn Asthma volkomen geneezen w a s ,
fchoon de halsklieren nog niet geheel verdweenen waren.
Eene Vrouw , ruim dertig jaaren oud , : die telkens
aan halsklieren en andere Scrophuleuze ongemakken
geleden had, behield, na eene zwaare verkouwdheidi,
een fleepende hoest met zwaare engborftigheid. Men
gaf haar Dulcamara

, Lichen Island. Antimonia'lia,

Chi-

na, Quasfia, bittere Extraften ; zette fontanellen aan,
maar zonder eenig voordeel. — Allengs voegde 'er zich
eene zuchtige opzwelling der beenen b y , en onregelmaatigheid der maandftonden. —— Men deed, behalven
de bovengenoemde middelen , ook nog de Senega eö
Squilla gebruiken. Niettemin nam de zwelling meer en
meer toe, en ging in eene algemeene Anafarca over, die
eindelyk ook van Buikwaterzucht verzeld werd.
Hét'
Asthma en de flymhoest wiérden tevens allerheftigst, eri
benamen de Lyderes allen flaap. De Squilla, op alle wyzen gegeven, nu met krampftillende, dan weder met verfterkende, middelen gepaard, werd zonder eenig voordeel
toegediend. Uit aanmerking der kropzeerige gefteldheicl
der Lyderes, beproefde men Vervolgens het opgemelde.
Lixivium Spong, toft.alle 3 uuren een Lepel v o l , benevens eene oplosfing van Oxym. Scillit. & Terr. fol. Tar'tari, en deed te gelyk een afkookzel van de Rad. Saponar. & hardan. drinken. Na dit eenige dagen gebruikt
Oo 5
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te hebben, begon het water zich veel fterker te ontlast e n , dan tot-hier toe gefchied w a s , en deszelfs kleur,
die te vooren als bruin bier w a s , werd veel lichter. Na
agt dagen vermeerderde-de pisloozing zo verbaazend, dat
deszelfs hoeveelheid eens zo groot w a s , als de drank ,
dien *zy gebruikte, terwyl de zwelling van het onderlyf
en de beenen dagelyks afnamen. De hoest en engborftigheid begonnen mede allengs te verminderen; en yder
nacht deed zich een ruim verlichtend zweet op. Acht
dagen kater waren de beenen reeds tot hunne natuurlyke
dikte geflonken, en de omtrek des buiks tot de helft verminderd 5 doch de benauwdheid der borst was weder
wat erger, en de zwakheid zeer groot. Men -deed dus,,
by de bovengenoemde middelen. nog een af kóokfel van
Kina gebruiken.
Na hetzelve begon alletf weder
aanmerklyk te vorderen, en 'er verliepen naauwlyks nog
veertien dagen, of de geheele zwelling van den buik
•was verdweenen, en de krachten en gezondheid byna
volkomen herfteld.
In dit geval deed dus'de Sponsloog meer nut, dan de fterkfte Diumica.

VERHANDELING OVER DE V E R A N D E R I N G E N , WELKE
ALLE GESCHAPEN WEZENS ONDERGAAN.

(Fsrvolg

I

van bl. 432.)

s nu de Mensch, gelyk wy in eene voorige Verhandeling
gezien hebben, aan zo menigvuldig veele veranderingen onderhevig, het overig Diereriryk levert daar "van
aene minder treffende bewyzen op. De Natuur in al
et gefchapene is tog een en dezelfde, niet gefchikt
voor de beftendigheid; onftandvastig en aan geftadige
wisfelingen onderworpen.
Heden vertoont zy zich
zo, en morgen wederom in eene geheel andere gedaante
J-— deze onftandvastighèid brengt de gefteldheid van
al het gefchapene met zich.
Al wat aanzyn ontvangen heeft
wat eenmaal geworden i s , kleeft
van den aanvang zyner wording de onbeftendigheid aan.
Het is niet mogelyk, dat een eenig gefchapen Wezen,
een eenig Wezen in het het Ryk der Dieren, ftandvastig
en bellendig kan zyn. — - Is de Mensch in het Ryk
der Dieren aan zo veele wisfelende onbeftendigheden on-
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derhevig, al het viervoetig Gedierte — » - al bet Gevogel
te-des Hemelseis aan geene mindere Veranderingen oor
derworpen.
*- • Veele viervoetige-Dieren komen •even
magteioos in: dejarereld als.de Mensch - anderen krygen:
Weer fchielyk de vermogens en kragten om te loopen,
en hebben de' moederlyke zorg en oppasüng .veel korterea
tyd noodig. DÜ jonge Veulens, Kalveren en Schapen, be
zitten aanftonds, van de geboorte af, -de vermogens, om
te kunnen loopen; zy worden door; -de moedermelk ge+
voed, maar hebben de kragten al terftond, om zich zei
ven daarvan te verzorgen; zy bezitten 4e vermogens ora
hun voedzel uit de emmers op te flurpen. — Z y volgen
de:moeders van ftonden aan, waar die weiden en"haar voeder zoeken. De natuur leert het jong ,20 dra het gebo
ren i s , waar het. voor zich .onderhoud vooi- 't.leven en
zyn. beftaan vinden kan
aanftonds zyn de j
levendig
• zy fpringen' en huppelen door de velden,
daar weer andere Bieren van eene geheel verfchiüenda
geaardheid z y n , gelyk Honden, Katten, en meer anderen^
welke alle blind gebooren jongeri ter wereld brengen, die
negen dagen in dien zelfden ftaat blyven, terwyl zy
daar en boven. een. geruimen tyd ten éénemaal magtelóbs zyn', ën-de moederlyke h u l p , oppasüng en onr
üerfteunende zorg, niet ontbeeren kunnen, zonder bykans
«o fpoedig weer te fterven, als zy geboren zyn. In de
zen ftaat blyven zy zo lang volharden, tot zy.de krag
ten- en vermogens ontvangen hebben, dat zy, zonder de
hulp van hunne Ouders, voor zich, zeiven genoegzaam
kunnen zorgen. Deze vermogens ontwikkelen ziek lang
zamerhand en van' trap tot trap, evenwel ongelyk veel
fjaoediger dan by de Menfchen, en deeze ontwikke
ling gaat ook by. 't eene zoort yan Dieren ongelyk veel
•fchielyker voort-, dan by anderen. - — - Onder de Voge-ten' loopen de jonge Kuikens, Patryfen, eiv aiidereö , zo
•3dra z y t ü t het Ei komen, weg — anderen blyven weeken.
slang magteloos in de nesten liggen. De jonge Eenden zyn
«o dra niet geboren, of z y begeven zich zonder gevaar te
JWater — in-'-welk Element anderen verfmoren, bykans zo
dra zy 'er inkomen. — Dan hoe veele veranderingen heb
"ben 'er inmiddels plaats by alle onderfcheide foorten van
•Gedierten, zo in hunne vermogens, kragten én werkingen,
'als'in derzelver groei en wasdom. Zommige van dezelve
zyn zeer zwak-en magtloos, in het tydftip dat zy in het
leven verfchynen; doch, opwasfende,-vermeerderen geftaL
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ftadig hunne kragten , tot zo lang zy zeer fterk en, vermogend worden,
Welke kragten betoont een Paard
niet, daar het Veulen bykans van alle vermogens ontbloot
is. Hoe veele honderde ponden kan. het torfchen, wanneer het ïn zyne volle kragt i s , èn eenige uuren lang
fleept het een ongelooflyk gewigt, al dravende, voort,
zonder zich eens merkelyk te vermoeijen, of ten minden
zyne kragten uit te putten.
Een Os bezit eene verbazende fterkte, terwyl h y , by zyne eerfte verfchyning
in het leven, bykans zonder vermogen is, en nauwlyks de
kragten beeft, om zich ftaande te houden.
De blind
geboren H o n d , die geen vermogen heeft als hy eerst
i n ' t leven verfchynt, bezit, volwasfen, naar zyne grootte,
eene aanmerkelyke fterkte — zyne vermogens zetten hem
eene vlugheid b y , waar door hy bykaiïs de fiielheid van
den wind evenaart. D a n , welke onbedenkelyke Veranderingen ondergaan
deze Dieren vóór zy- hunnen volkomen wasdom verkregen
hebben — vóór zy zelfs de vermogens bezitten, om, zonder hulp, zonder den byftand hunner Ouders, genoegzaam
voor zich zeiven te kunnen zorgen ?
Alle deze groote
Veranderingen gebeuren ook aan de overige viervoetigeDieren. _
De jonge Katten, Hazen, Konynen, Rot«
ten, Muizen, en alle andere viervoetige Dieren, komen ter
wereld in een magteloozen ftaat, zo dat zy. de hulp en
moederlyke zorg zo noodig hebben, dat zy, buiten dezelve,
van gebrek in hunne magteloosheid vergaan zouden.
Blind komen zy'ter wereld, en krygen maar eerst.het
vermogen om te zien, na den afloop van negen dagen —
waarlyk eene onberekenbare verandering, van blind ziende
te worden! Deze trapswyze verandering blyft voortduu*
ren van de geboorte af tot aan derzelver dood toe, e n ,
fchoon, voor het oog, als men dezelve dagelyks ziet, wegens, een zo langzamen voortgang, als onzigtbaar, is dezelve echter zo aanmerklyk, m eene lange tusfchenruimte
van tyd', dat zy de beesten, even gelyk by de menfchen
\ plaats grypt, ten eenemaal onkenbaar maakt, als men ze
alleen gezien heeft by de geboorte, en men ziet ze dan
weer in hun volwasfen ftaat.
W a t de Vogelen aangaat, de Veranderingen, daar by
plaats hebbende, zyn voorwaar allerverbazendst, en mogelyk zo veele, zó nog niet overtrefFender, als 'er by de
viervoetige Dieren gezieq en waargenomen worden.. — Dan
ik kan van dezelve flegts maar weinige aanhalen, gemerkt
het
1
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het eng bellek, onder welk ik deze Verhandeling diene
te bepalen.
De Vogels komen naakt', flegts met eenig zagt dons
overdekt, uit de Eieren. Dit dons befchermt haar tegen
de ongemakken van weer en lugt.
Niet lang blyven zy in dezen ftaat * ftraks ontftaat 'er by dezelve eene
allerzeldzaamfte, en, zo wy 'er niet aan gewoon waren,
voor ons de allervyèhderbaarlykfte, verandering. Na verloop van korte dagen, botten, het ganfche LicTlaam over, de
Vederen u i t , wélke door bloed en zappeii worden gevoed, waar door zy gróejen tot hun vollen wasdom,
terwyl zy den Vogelen dienen tot een kleed, by zommigen zo cierlyk, cn vol luister, dat zy de pragtigfte Koniriglyke cieraden door haren glans- verduisteren, en tevens verftrekken, om haar van de aarde op te nemen ,
en door d e "lugt te voeren.
Welke verbazende
Veranderingen - welke 'ondoorgrondelyke diepten der
wysheid van den grooten Schepper! Hier gefchieden gedaantverwisfelingen, waren wy 'er riiet als onverfchillig
door de gewoonte aan geworden, zo dat zy ónze
aandagt niet eens meer opwekken , of op eenigérhande
wyze gaande hóuden — gedaahtverwisfélingen, zo grqot,
dat ze alle bevatting te boven gaan; - want wie zou
verwasten, dat uit een E i , vrugtbaar gemaakt door het
rnannelyk zaad, en gekoesterd door de broejende warmte
van het wyfje, na verloop van eenige dagen of weeken*
daar uit een jong zou voortkomen, dat, zyne kluisters,
"binnen welke het befloten was, verbroken hebbende, levend in de wereld verfchynt, in eene geheel .tegènftrydige gedaante als het E i , uit welke het geboren is, en
eerlang dat Dier zal worden, dat men op ligte vlerken
door de dunne lugt ziet vliegen, en, buiten ons gezigt,
zich als boven liigt en wolken verheffen — - w i e zou*
-zo men' 't door gewoonte niet als eene onopmerkzame zaak befchouwde, wie zou dat in zyn nest magtloos
liggend pul aanzeggen, dat het haast met vederen zal
bedekt zyn, die uit het lyf, even als het kruid uit de
aarde, fchieten?
Wie zou zeggen, dat het eerlang
als de fnelle wind door zwerk en lugt zal vliegen ?
Waarlyk allerverbazendst! —
dan men i s ' e r zo aafi
gewoon, dat het de aandagt niet eens verdient. — Intusfchen was deze Vogel kort geleden nog vloeibare ftof
in eene dunne fchaal befloten, en nu vliegt en verheft
zy zich door de lugt — nog korter was zy een ten eenemaal

maal rnagteloos J o n g , . en nu, is dezelve den 'Wind -iff
fnelheid gelyk.
- o , Welk eene, verbazende vertoon ing! -r-r D,e lugt "s
bet element der Vogelen-, gelyk het water voor de-Vis-,
Ichen, de aarde voor «3e Menlchén, èn voor al,' het 'Gedierte des velds.
Alom zweven< zy boven onzb/
hoofden, verheffen zich op hunne vlaken tot. eene onge-,
naak bare hoogte , en- zweven ginds en- bèrwaards wycfen .zyd, even gelyk "het heirj.der \*is£ben, die;door ,dé
onmeetbare wateren zwemmen, en daar, ui .leven., waar
dc Mensch en byna alle viervoetige -Landdieren -bun graf.
vinden.
Met welk eene aanbiddelyke wyVnekt
is door den Heer der Natuur deze yéjfordening geniaakt,
dat een gedeelte zyner Schepzelen de drooge aarde be?
woont, en tot hun vast "verblyf' ;heeft daar millioenen.
anderen de .'onmeetbare wateren , veilig'doorzwemmen,
en de diepe afgronden bewandelen,. terwyl eea talloop
Beir dé dunne lugt; doorklieft, en zich zo v in de
hoogte verheffen kan,;.ais men met ^yn fiezigt ,niet kan,
bereiken.
Met welk eene wysheid,beeft de Heer,
der Natuur deze Schepzelen, gevormd, - met voertuigen,
voorzien, die hunne ligtere lichamen gemakkelyk kunnen
in de. hoogte heffen, en her- en dervvaard door den dairjj^
kring voeren.
'.''.;•:"
- Dan nog veele- «mverbeeldelyk groote Verapderingerj
hebben,'er nog, behalveri de reeds opgenoemde, onder de
Vogelen plaats', waarvan ik *£r flegts maar weinige zal
aanftippen.
_
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Infcctcn, voort te komen uit Eieren
Eieren, zo
verbazend onderfcheiden en verfchillende yan de VogCr
len zelve , dat men 't nooit in zyn denkbeeld zou
kunnen krygen, om-in een Ei een Vogel te befluiten, dié
uit' hetzelve door eene koesterende warmte voortkomt.—
Een Dier, dat zich yan de aarde in de hoogte verhef^,
Idoor de lugt vliegt, zonder gevaar te loopen, om vaa
boven uit de hoogte in de laagte-neer te ftorten; dat zien
'op zyne vlerken, zoqder eenig ander fteunpunt, kan bewe,gen werwaard het wil, zich naar beneden en naar bovért
.willekeurig begeeft. —— Deze verandering is waarlyk;
groot; het eerfte is een wezen, waar in het beginzej
van leven zo verborgen i s , dat h e t , ten zy door eene
'koesterende warmte opgewekt, nimmer in beweging—raakst
hét

~- bet ander is een levend Sqhepzel, dnbedenkefyk vlug»
en geheel onderscheiden en verlchillendevan, zynm oorfprong.
,-,'.; ,.
, Behalven deze
Vogeleniplaats hebben , zo by ..derzelver;; te vooj;fehyn komen uit het Ei-, als die yan tyd x&k tvdbyjde jonge Vo*
gelen plaats- gtypéa ,. tot. zo lang, zy hunnen yplkofliep"
wa-sdom verkregen hebbea.; zp. ziet men 'ei* ©ök- nögj meejt
andere gebeuren.
Qnder deze ook vooral.* mt zy
jaarlyks • hare oude kleederen afleggen-, en een njeuw gewaad aantrekken} want byna alle Vogels verwisfeleji jaarlyks- van Veeren, en krygen weer nieuwe, en. fclioone
P l u i m a g i e n w e l , fehooner dan , die zy afgelegd heb:

ben.

. r\

•:-.:]:•'

.

-

•. Deze Verandering is even zo wonderbaar, alsheerlyk;,
en fchoon; want.z©-zorgdragend is-,de. gyoote, Fpïnjeerde?
um 't Heelal, d a t , zo,dra .fler Vogelen isleederen, d^j
door den tyd. veranderen en liegt beginnen- te wprdes&
dat,.zeg ik, zo dra de oude. moeten afgelegd, worden.,, Hy
reeds voor lid^ine nieuwe'gezorgd heeft, welka dan weer.
da eigen dienften doen, als,de vorige, welke, zy hej&ëar
afgelegd; en welke tevens weer zo fchoon en lui^errylc,
zyrty als de voorbaande, me.t welker zy nfcewft,-Qnvllöed
wierden.
W * ? d e z e dingen- in,ppmerkifig- nea^nde,
moet zich niet te* hoögften." verwonaeren' ovpr. fê'&sBft
wyze fchikking,,: -en verbaasd Itam o v e r d e •oneiHdige
gpotheid en> goedheid van den,,Schepper de);; Natuiir*
welke, grootheid •«& -goedheid gepaard gaan met onbegrens-v
<te"^sheid?.-^Th^'öan»'.Hy. -?oigt zo wej' voi&f dfe -Vc^
gelen des Hftmejs ,.,als; voor de» Mensch, en at-het G e dierte des Velds,.en der d epe Wateren. ; - ~
• Is deze Verandering nu waarlyj?- zonderling, welke wyv
reeds by de Vogelen hebben .waargenomen, ze zyn niet
Blinder opmerkzaam <, welke, men» al verder. aan, 'dezelve>
ontdekt,, ——<. Wanneer deVpggls hunnen yQ^len-ws^sdpav
hebben, dan vormt*ieder zich eene ftem, welke hgnt'.eigej^
otiderfcheid van alle andere. Hoe zoetluidend "zy,n zommiger ftefflmen;, zi? da) zy aller ooren ftreelen kunnen,
en dusdanig geenen trap van lieflykheid bereiken, dat zy
in aangenaamheid het Itreelendst Muzvk overtreffen. Hoe
veelen worden niet geleerd de fraaiile Muzykdeuntjes te
fluiten, die zy, op de bevalligfte wyze, de Muzyk-Indrumenten nadoen - terwyl men 'er weer anderen vind,
die den Mensch volmaakt naklappen.
Deze zyn byzon!

1

;

:

i

;

:

:

;

5H VERHANDELING OVER. DE VERANDERINGEN,
zonderheden, den Vogelen alleen eigen; geen viervoetigGedierte bezit die ; nebbende de alwyze Schepper hun
begaafd met zulke inwendige deelen, die, voor zang en
fpraak, in veelen opzigte, den mensch zeer naby komen,
zo niet zommige hem, ten opzigte van het eerfte, overtref
fen. —— Hier heeft weer die zelfde trap van verandering
plaats als by al het vorige, door ons van de Vogelen
aangehaald, " ö , Welk een liefderyk bewys van 's Makers
goedwilligheid jegens den mensch ontdekken wé hier we
derom niet! — Hoe word 's menfchen leven niet op aller
hande wyze veraangenaamd, inzonderheid door het hartftrëelend gekwinkeleer der Vogelen, 't geen by Lente- en
Zomertyd alom de wyde vlakten en digte bosfchen ver
vult! waar uit duizende van zoetluidende gezangen het
genoot vermaken, en het hart ftreelen, en hier door
menfchen aardsch geluk vermeerderen. - — Van trap
tot trap vordert, inmiddels, al het Gevogelte in zangkunst,
tot zo lange hetzelve den hoogstmogelyken trap van vol
maaktheid bereikt heeft, terwyl deze vorderingen geen
plaats kunnen hebben, ten zy de Vogelen, ten dezen op
zigte, eehe allergrootfte en merkbaarfte verandering on
dergaan.
'Dan onder al het Gedierte, door den grooten Stigter der
Natuure voortgebragt, verdienen de Visfchen, welke de diepe
Wateren en de afgronden der Zee bewoonen, byzonder
onze aandagt en opmerkzame befpiegelingen; -en, rhogte ik
daarin uitweiden, hoe veele byzonderheaen zouden ze my
niet opleveren, welke veeier verwondering en opmerkzame
Oplettendheid zouden gaande maken.—-Doch het kort beftek
dezer Verhandeling duld niet, dat ik daar thans in uitwei
de ; zullende dit fparen tot eene volgende, wanneer ik deze
ftof nog verder vervolgen zal, indien myne lust tot deze
aangename Befpiegelingen niet door eenige tusfchenkomende beletzelen bedwongen worde, waar door ik dan
Verhinderd zoude worden myn voorgenomen werk te
voleinden.
C.

v. s .
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WAARNEEMINGEN, OVER DE GLASBLAASKUNST BY
DE
R O M E I N E N ; E N G I S S I N G E N OVER B E N GLAZEN-KOLOM, MEER DAN D R I E VOETEN H O O G ;
EN OMTRENT ACHT DUIMEN OVER ' T K R U I S
GEMEETENi Door M. SAGE;

{jfournal de Phyfique.')

D

e Glazen Urnen, ais mede veffcheide oude Vaten;
, welke in de Kabinetten, der Oudheid-lief hebbereri
voorkomen, moeten ons docri belluiten, dat de Romeinen'
met zeer veel geraaks in 't Glas gearbeid hebben. Z y
wisten Kolommen te gieten, zo groot,; dat. men mógelyk hedeti ten dage dergelyke bezwaarlyk zöü maaken;
Ik h e b , in het Kabinet der Oudheden vari de Nationaale Bibliotheek, Glazen Urnen gezien van eene be4
wonderenswaardige fraaiheid, met ooren, randen,, eh éefi
Voet in den besten, frnaakj
Dit Glasftuk, *t welk
groenagtig i s ; heeft, in het verloop der eeuwen, geene
verandering altoos ondergaan. Het blykt, dat; ten tyde
vari PLiNius; het Glas zeer hoog in prys w a s ; naafdemaal
hy optekent, dat men* onder de Regeering vari N E R O $
voor twee welgemaakte Drinkbekers zeshonderd Franfchi
Livrèï

gaf;

..

,,.

,

-.

De Verzameling der Oudheden, begreepéri in de Na~
tionaate Bibliotheek, is bykans onbekend. Dezelve biedt
ons aan j een fchoone reeks, van Etr usque Vazen eri vari
ftukken Brons, van welke de Heer D E C A Y L U S een gedeelte verzameld heeft, — - Men zou by dèeië Verzameling van Etrusaue Vazen kunnen voegen, die voorhanden zyri in de Porcelainfabriek van Seves:
Vervuld met de begeerte om de Franfche Républiek
genot te doen trekken van die Rykdommen, dezelve .té
verlpreiden , en daar door de reeds yerkreegene kundigheden te Vermeerderen, vervoegde ik my,, in deri Jaare
1793, by een der Leden van de. Nationaale Conventie, èerï
der Bewaarderen van deeze Gedenkftukken. ->— Ik ftelde
hem voor, dat men eene Befchryving moest vervaardigen
Van de Oudheden der Nationaale

Bibliotheek;

naa dezelve'

Ve eenigd te hebben rhét die, voorhanden zyn in vericheide Kabinetteri, thans de Eigendommen der Republiek
geworden, én vervolgens deeze Voorwerpen in de Zaaletf
MENS. 1795. NO. IJ.
Pp'
torf

ten toon
ftellen.
ik voegde 'er nevens; dat meri
eene geldfom moest beftemmen, om die magtig te worden, welke ep byzondere Verkoopingen voorkwamen, en
konden dienen om deeze Verzameling te vollediger te
doen worden.
De Volks-repreièntant gaf. my ten
a n t w o o r d , , , dat de Republiek niet ryk genoeg was."
Een dergelyk. antwoord kreeg: ik. op een ander nuttig
Voorftel, nem ten zelfden tyde gedaan; te weeten, om
de Verzameling van Geüieedene Steenen, in de Bibliotheek
der Franfche Natie voorhanden, in.Plaat te doen brengen ; ten. è'iridé, dat, wanneer men, ten eenigen tyde, deeze kostbare Verzameling, mogt fteelen of wegröoven, de
NakomeKngfchap zich zou kunnen bedienen van 't geen
men aan" de Barbaarschheid der Eeuwe onttoogen hadt.
— D e "Rëprefentant voerde my weder te. gemoete:
—— „ Het zóu der Republiek te veel kosten." Hierop
ftelde ik Vóöf, dat de verkoop van zulk een Werk de
kosten der 'Plaaten ryklyk zou vergoeden. Hy Meldt zich
aan zyn "öudea zang. Ik ging -te onvrede heen, beklaigende het lot der Kunfteri en Weetenfchappen.
'Ih deeze Verzameling van Geüieedene Steeriea zyn veele honderden van Sardonixen, die meerendeels de langte
van drie duimen hebben, en waarop Gebeurtenisfen of
koppen van beroemde Mannen der Oudheid gèfneeden
zyn. De Sardonixïteenen, zonder gegraveerdvte z y n ,
hebbe men voor ftukken van zeer groote zeldzaamheid,
ën van eene'verbaazende waarde 4 te houden, en z y k r y en eene meerdere door de Graveerkunst der beroemdfte
[unfténaaren, die ze bewerkt hebben. Zy ware» zeer
veelvuldig in Griekenland.
Men behóórde by de kostbaare Verzameling van de Bibliotheek der' Republiek te Voegen de Vaten, onder den
naam. van Mürrhina bekend (*) , welke misfchien nog
voor:

r

f

Deeze Vaten waren te Rome zo hoog in waarde, dat
men 'er vyf ja zeven honderd duizend Livres Fransch geld
voor gaf;- uit deezen hoofde waren de Bezitters 'er zeer op
gefteld. VEDIUS POLLION , ten eenigen tyde AUGUSTUS onthaalende .in zyn fchoon Huii te Paitftlippo, kreeg berigc, dat
eén zyner Slaaven dus eene Vaas gebrooken hadt; en was hy
barbaarseh genoeg, dien Slaaf in Zee te doen werpen. AUGUSTUS, dit vernomen hebbende, deed alle Vaten van die foort
welke VEDIUS^ bezat, verbreeken, op dat hy niet weder zulk
eene wreedheid! zou pleegen* t

OVER BE ÖLASBtAAÏKWNBT BYBJt KOMEIBTBJ»» §4§
;:

VoDrhancteri z y % i r i Az- Parits-rnmbü" msiiSkai^
k ë - m e n vyf daferi agt^ee» beftoolen hééft.*' Mtoöfl
'ér een fterke W a g t van* buiten eri vail .binnen geitéjd
was: '
'
, • i
i> .v,j:s
,
• ©é Rmèkrin waren- jp> bet rnaaketM fakl gekfeiitil
Glas zo vérre-gevórderd* dat-zyv den Sardomix. zo kewfig. haaiitaralcrén, dat het .Bez^siariyk wasfj dè; .Yaazeai*
daaf Vèh gërdaafct
va» dfi-egte, MtirrMH»- te ©nder*
icheideiï;
.
•-;'
. , . . •••:•>.! \ ...
.Twaalf of.vyftieri jaaren geleéden, heb ikv ïft het Ka>
binèt vari dêti 'gëweèzen-MorAriglyfeen Tiring een gedeelte
gezien van een GlaècBtkólom, meer dan drié. voetefl
hoog^ én omtrent acht dtiiréea over 't kritó gemeeten;
dezelve wa* toen bykané' niét te. zien 4 ftaande: beneden
èM 'tafëFwaal: op een gtöot ftyfe 'Lo0d%iért^;rra^;l-*^.
Dniaftgs- dëf Waards géankïëï öfei iiaauwkeürig dé maifc \è
rieérrièn. vaij- dtp -ftuk Kotóates Verftdrid -ik, dat mén het
hi eeri goófn^miür 'weggèü^t 'hadt,. - J héarin'nex m^
dat'de kleuf bleek #ee4 ïs* eèïög loofwerk-, aan het b&
riédènfié gédëelië ovërfé&le^éö, verbééldde £ttuitatefc
Deézè Glazél^kölórA »••' gëhéSt,. é n ; f c h ^ ^ m y , gbgoêr
teö te z^tiTéfi &m ,ÖE»->«tózlWe.ée»'déf Ktftomnieè
geweest'-is ,;'^iië liet TfiêSte*" va»; 3k.èM
mtaméikt
't welk -M^sms
üoAiMv^.J^höo&aoöa'van
sYfcfcft*
deedt -óprëgïètf. > '•
•
—i
'
' . ;
Dit grootsch eri ruim Theater kori, naar hot.'.vei&ital
Van . S L I N H J S , tachtig . duizend Toekykers bevatten.
fjeeerfte vëfdfeifflr \*3è 'elft'- ^èrfttózêöi'^bdbw' waS
Verdér&itféi' dïfeftWde#étrzéStif rriWrri:ré!ft 'k61öfflmèri\
achj *&pm
. t ó e # h p M , ,<|H., afle. d»Wfid .te^beeldefi
:

:;

:
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kolommen van Glas, , d i e ^ ê * d e r ^ ' ' ó W f t e ^ i l i , wélfeë
houten kolommeri hadt , die dq vergulde zóldering en
limbrifeering onderTchraagdën. De toeftel Van het Theas
ter; eri alles war ten dienfte was der Tooneelipeelderen;
was Van Goud-laken. En al die grootfehë , prachtige
ën kostbaare, Toeftel was alleen gefchikt óm ëéne Maand
dienst te doen.
. Dit Feest gevierd zynde, deedt S C A U R U S een gedeelte
der Tapytwerken en Schilderyen, die het Tooneel verciërd
hadden; na zyrt Huis te TuscuMm brengen (*); Zyrié
Sla*
Q# Om het nöociige te verkrygen tot ópcierüig van dit The';
Pp 2
&Ui
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Slaaveri ftakéfi 'er: uit boosaartigheid den brand i n ; de
fchade werd begroot op honderd Millioenen Sexrereienj
of omtrent twaaff Milhoenen Livres.
;
Men weet, dat, te Rome, de zodanigen, die tot de eerfte Staatsbedieningen zogten op te klimmen , onvermoeid
bezig waren om het Volk te verbaazen en te misleiden
doof de Schouwburg - vertoningen, welke zy gaven, en de
kostbaare gefchenken, welke men uitdeelde.aan,die zich
derwaards begaven. Zo kogten de Romeinen het Regt
om te gebieden^
Warmeer 'er eene Befchfyving voorhanden was Vaa
het Kabinet in den voorheen zo genaamdén jar din Royal,
zeu men zeker daar in het; een :.of .ander aantreffen betrekkelyk tot de Kolpmu waar, van ik hier gewaagd heb j
een Kolom, die ten mmften verdiende ih 't openbaar ten
toon gefteld te worden, en een zeer goed vertoon zou
fnaaken in het Nationaal

Kabinet der Oudheden,

't welk

zo te fchikken, dat het ten Oefenfchool kan ftréfeken, zo
wel de eer als het belang der Franfche Republiek vordert. Het is eene verkeerde bezuiöiging, wanneer men
die laat werken om nuttige zaaken te veragterènv Daarenboven is men aan het vaderland het Onderwys m alle
takken van Weetenfchap verfchuïdigd: dit'daaraan te
weigeren, is hetzelfde als het Ryk ,der Barbaarschheid/
't welk altoos de Menschhèid ofiteert en vernedert * uit
te breiden.
ater deedt scaüRüs alle dè Schilderlïukken uit de Tempels en
Gebouwen van Sicione wegneemen, onder voorwendzel onï
dus de fchuld tusfchen die Stad en Rome te vereffenen. Dé
Stad Ambracie, de zetel der Koningen van Epirus, yretd désgelyks van alle Standbeelden beröofdü
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VERHANDELING OVER DEN INVLOED DER LTJGT5TREEKEN OP DE GEDAANTE EN NATUUR DER
PLANTGEWASSEN, Door L. REYNIER,
1

{Journal de Pkyfique.)
XVervolg van bl. 484.)
Over de Planten op V Gebergte.

S

choon w y , in de laatst voorgaande Afdeeling, reeds
een enkel woord yan de Planten op 't Gebergte gezegd hebben, zal 't noodig "weezen, nog iets, ten deezen
opzigte „mede te deelen.
De benaaming van Berg is zeer onbepaald, en niet genoegzaam, om, op eehé naauwkeurige wyze, vast te ftell e n , welke uitwerking die ftand hebbe op de Planten,
De laagé Bergen, 'en"het bcnedenfte gedeelte der hooge
Bergen, hebben, ten deezen aanziene, geene gemeenlchap
op de hodge Bergtoppen; men hebbe daarover ondeiv
fcheiden te handelen.
De ïaagê Bergen zyn doorgaans bedekt met Houtgewas of Weiden, welker Gewas, hoog ên weinig vast,
den Natuurkenner onderrigt in 't geen de Analogie
hem reeds dëèdt opmaaken. De afhellingen der Bergen
verminderen zeer veel de werking des Lichts; de Schaduw duurt 'er veel langer dan in de vlakten, en de wok
ken', dié 'er zich bykans ten allen dage opeenhoopen,
veroorzaakeri, behalven dat zy de zonneftraalen onderscheppen, een overvloedige dauw, d i e , uitwaafemende,
nog meer de doorfehynenheid der lugt verhindert. Uit,
deezen hoofde hebben de Planten een maakzel gelykvormig aan dat der vlakten; groote. bladeren, hoog opgefchoote fteelen,, met weinig- zydtakken: zy maaken eena
middelfoort uit tusfchen de kwynende Planten der laagte
en die der hoogè Bergtoppen. Deeze Planten, neemen
dikwyls in grootte af, wanneer men ze in de vlakte
kweekt, en de rede dier afneeming is zeer eenvoudig.
De hooge Bergtoppen zyn doorgaans boven het Wolkgewest; eene zuivere l u g t , van dampen ontheeven, kat
'er aan de zonneftraalen eene onbelemmerde werking.
Pp 1
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CgS . «VER ÜEN -INVA0Ï5B ©E* LtJOT5TREEl?E|jf
M|a. k a s , iA de Werken van U J U L D A , S A U S S U U R , , e» meer
anderen, de uitgewerkte bewysftukken vinden, over de
vej(chynzel$, welke deeze,dunheid, des Darnpkrings vrrporzaakt. ."t^ planten, Tyelke zich. btóotgèlieid,, vinden,
aan den'invloed van een zo weikzaa^ LichVvizyn laag,
digt getakt, niét wulle bezet, en de grootte van derzelver bloemen overtreft menigmaalen- .die van het overige der Plant, Derzelver aankweeking vordert de grootfte
pplettenheid , en de eer-fte verandering^ welke zy onderaan, is eene .vermeerdering der grootte, eene verminering der wolagtigheid, of een- geheel. verlies van dezelve ; dewyl, de werking des Xichts minder zynde in
fane;-,-veel digter middenftoffe, de ontwikkeling, der Plant
mm Jderk. wordt voortgezet Dikwyls hebben- Planten ,
fegitS; twee duimen hoogte hadden , my rype zaaden,
gegeeven, d i e , in myn 'tuin, my Planten opleverden ,
welker bladeren, een voet haalden. . •'
Een ander, verfchynzel, 't welk deeze Planten verhaffen, is. derzelver ted.erge\joeIighejd vopr t}e koude*
den eerften ppllage komt liet verbaazend'voór, 'dat de
voörtbrengzels van eene E u g t f e e k , waar de Sneeuw ne;0 maanden blyft liggen , de. Vorst fchuwen, zelfs de,
erfstvorst: maar de fneeuwlaagen vormen een digt bekleedsel , 't welk de Planten dekt, en de koude belet
-|Qt dezelve door te dringen, .
De Waarneemingen,
Welk&njk •> geduurende den Winter,) gedaan heb op de
AfaÖR geregtigen my, om te gelooven , dat de Groei»
Itihoon vertraagd, onder de, Sneeuw volduurt. Daar 'nu,
bykans alle regenvlaagen, zelfs in 't hartje van den Z o mer,, in fneeuw nedervallen, houdt-dezelve daar ftand,
VOOR dat:dfe Herfstvorst begint, e i i i der dooi, in den Voor^
iyd«,JsJniet v.ührokkeii, dan op een t y d , wanneer men.
geen wederkeerendq koude te vreezen heeft. Waaruit
volgt, dat de Planten, op hooge ^Bergtoppen, nimmer aan
de, koude, zyn blootgefteld, en; dat men reden hefft. pn\
i e in Oranjehuizen te kweeken.
' I k heb hier boven gezegd, dat de Groei niet voK
ftrekt'afgebrooken wordt in den Winter. In de daad,
'dringen altoos, eenige ftraalen door de fneeuw hee^
nen, 'en de zwarte, grond der Alpen drinkt ze in.; de
feeeuw in den Voortyd fmelt altoos in dat gedeelte
\l tyelk. den. grond raakt; dikwyls heb ik geheele fneeuwvlaktefl,.gezien , die. eene. eenpaarige uitgeftr?ktheidt^ertponden, en yan onderen ujtgehoold waren: de grond
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«tors bedekt met blpemen. Men ziet dikwyls de Planten'
met zaaden, op het oogenblik dat de fneeuw wegfmelt,
geheel vólkomen.
Hoe höoger een Berg is, en hoe langer de fneeuwop dezelve blyft liggen, hoe meer de Planten, vandaarherkomüig, alle zorge Vorderen, als mèh ze aankweekt,
Op delaage Bergen, dekt de fneeuw de Planten veel laa-'
ter, en verlaat ze veel vroeger; gevolglyk kan men derzeiver voortbrengzelen in de vlakte veel beter voortkrygen.
De Aarde, op het Alpifche Gebergte, is nog eene byzondere bykomende ómitandigheid, uit de ligging voortkomende : dezelve is zwart, en bykans ten eenemaale
zamengeileld uit ontbondene Plahtgewasfen, een weinig'
meer ontbonden dan Turfaarde, maar op dezebfde wyze.
De lange duur van de fneeuw verklaart de vorming deezer Aarde. Ter opheldering hier van mag ik den Leezer verwyzën tot de Afdeeling, dié ten Opfchrift heeft.*
De

Invloed

der Lugtfireeke

op

den

aart

des

Gronds.

Men maakt deeze Aarde na, dóór een meng-zél van Heide
met Teelaarde; en de Planten der Alpen fla'agen 'er zeer
wel in, zelfs de Graanën,
Uit deeze beginzelen, wegens de vorming der Plantes
op de Alpen, volgt, dat de Planten, dié enkel van diei
der Vlakte verfcbillen door deezë Characters, flegts
moeten aangemerkt worden als verfcheidenheden: dus
zal het getal der opgetelde Soorten by de Plantbefchryver's veel opkorten, en veele van de Planten der Alpen,
als' Soorten befchreeven, zullen ondergefchikt moeten worden als verfcheidenheden aan de gemeene Soorten,
f'an

de Planten ïn de
'

•

Veengronden,
'

" '

. 1

De Planten in de Veen- of Turf gronden hebben desge*
lyks eene wyze van beftaan aan dezelve byzonder eigen.
De Turfmaakers ih Holland kennen, op het zien der Planten, den aart der daar onder liggende Veengronden, dikwyls tot eenige voeten diepte, en bedriegen 'er zich'
riooit in. De Planten der Veengronden zyn zeer ilenteijig; de .ftammen zw^k en weiqig getakt; de bladeren
Klein, langwerpig, en den meesten tyd glad; de bloemen
i,yn klein van ftuk, weirilg , en hebben een fchraal voorkomen; doch 't geen de Planten in de Veengronden
bovenal kenmerkt is eerie bha'uwagtige tint, welke rata
op elk derzeive gewaar wordt-, eri -zich 'rióg klaarder laar
Pp 4
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potdekken wanneer men een begroeid Veenland op ge?
kjeren afitand befchouwt.
' De Boomen, in de Veengronden groeiende, zyn klein^
krom,"en dikwyls verdraaid, Menigmaalen heb ik Veengronden onderkend , in de' Bosfchen, 'aan de lêhielyke
verkleining der Boomen; en, den Grond onderzoekende,
vond ik de aanduiding van dit uitwendig teken bewaarheid.
Ondertusfchen is de vermindering in grootte, welke
men waarneemt in de Planten der Veengronden. dezelfde niet als op de Bergen: de omdandigheden, welke dezelve vergezellen, verfchillen zeer v e e l e n wyzen een
yerfchillenden oorfprong aan. In 'de Veengronden 'is het
eene foort van kwyning en verzwakking yan dé geheele
Plant, blykbaar in de zwakke houding, aan de kleinheid
'en fchraalheid der Bloemen op 'de toppen: Integendeel
gaat, op. het Gebergte, de kleinheid der Planten' gepaard
met de veeltakkigheid der dammen, fterk door derzelver
geringe hoogte, alsmede met eene groote bloerarykheid,
pp fterkte der v o o r t t e e l i n g s d e e l e n . "
'
Het is my altoos moeilyk voorgekomen te' begrypep,
vyaaro.ra de Planten der Veengronden, die groeijen iq
fffne aarde eeniglyk zamengedeld uit overblyfzels van Planten •> alle kenmerken draagen van fchraale eh vermagerde'
"Planten. Zou de foort van ontbinding, welke de'Planten'
óndergaan als dezelve in Veenaarde veranderen, dezelve
herooven van de voedende beginzels, welke men in de
mestvaalten aantreft ? Doch waarom zou dan de Veenaarde een goede mest zyn, over 't land verlpreid ? Zou
het daaruit ontdaan, dat de menigte van dampen en dë
koelheid, welke zich daar vereenigen , nadeel doet aan
het leevenmaakend uitwerkzel des lichts ? 'Maar ik heti
geen onderfcheid opgemerkt tusfchen de. Veengronden
der Vlakten en der Alpen, met betrekking tot derzelver.
invloed op de Planten. Het blykt, derhalven, dat da
invloed der Veengronden op de Planten , tot nog
toe, onbekend i s ; en ondertusfchen zoude deeze meer
dan ééne duisterheid in de Historie der Planten om
ik'laaren.
Overeenkomflig met het geen ik hier boven gezegd
heb , mag men befluiten, dat een zwakker, gedeltenis,
een kleinder. gedalte, en het gemis van wolagtigbeid,
rtteti genoeg is om als eene Soort te onderfcheiden eenë
veribiieidenheid van, een gemeene Plant, in Veenaarde ge'
groeid.

6S DE PLANTGEWASSEN,

groeid. Ik heb elders eenigs voorbeelden daarvan, opgegeeyen (*).
Van de

Waterplanten.

Onder de benaaming yan 'Waterplanten
hebbe men
geene andere Planten te verftaan, dan die zich onder het
water ontwikkelen, of welker Bloem en eenige Bladereij
op de oppervlakte des waters dryven; Planten, welker
wortel alleen in het water ftaat, en desgélyks in de lugt
groeijen, wanneer het water wcggedampt is, mag men als,
tv/eeflachtige aanmerken.
'
De Waterplanten zyn op eene zeer zwakke wyzé toegeftéld 5 derzelver vaten hebben een celagtig weefzel, met
groote tusfchenruimten, vol van eene wateragtige ftoffe:
men zou zeggen, dat zy zich niet uitbreiden dan om aan
de oppervlakte te komen, ep daar de lugt in te ademen.
Dee-sè Planten Rebben noch tVolligheid, noch pqornen;
derzelyer onder net water gedompelde bladeren zyn yezelagtig, verdeeld in dtaaden, even of men een gewoon blad
uitfneedom 'ér alleen de vezels in te laaten ; de bo-*
vendryvende bladeren, integendeel, zyn volkomen. De
Bloemen ftaan op 't einde, en zwemmen op de oppervlakte des waters, o f ' t zyn byblocmen, bykans onzigtIpaar, die onder het water blyven.
r

Kweeking der Waterplanten

in de

Lugt.

Verfcheide Waterplanten, welke Jk gezien had in de
opgehoogde gronden aan de kanten der graften, en die
daar veranderingen ondergaan hadden, hebben my het
denkbeeld ingeboezemd om Proeven hier op te neemen.
Ik verzamelde het zaad van den Water -Ranonkel £Raiwnctilus aquatiUs,

L.)

(t),

en op denzelfden tyd

het

zaad "van eenige Planten, dié reeds in de Lugt gegroeid
waren. Deeze twee foorten van zaad zaaide ik in een
zandgrond van middelmaatige droogte. Deeze zaaden zyn
opgekomen, en ik heb Planten gekreegen van een tot drie
*
" dui-

(:*") Hifi. des Pisfenlits,
ê ? Nat. de la Suisfe, Tom. I.

Memoires pour fervir a FHifi. Pkyf.

(t) Ik heb deeze Plant befchreeven in myne Mem. ppur

firvir d l'Hifi. Phyf. & Nat. de la Suisfe, Tomi I, p. 15*.
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chïimën hoog, welker ftam recht was, maar een weinig
geboogen aan het ondereinde. Z y hadden eenige zeer korte bladeren, die van eikanderen weeken, fchoon de
Moederplant die gelyk-wydig hadt, en de bovenbladeren
niervormig, welke désgelyks aan deeze nieuwe Planten
ontbraken. De Bloemen waren zo groot en fterk als
die van Planten welke eenige voeten lang zyn, die i n ' t
water groeijen; zy hebben my vrugtbaar zaad gegeeven,
—— Bc hou my overtuigd, dat m e n , deeze Proeve eenige jaaïèn voortzettende, aan deeze.' Plant alle de eigen*
ichuppeii zou geeven van een Plant die in de Lugt
groeit.
Het Water is eene veel digter vlociftoffe dan de Lugt:
het biedt, derhalven, een veel grooter tegenftand aan
hét Licht; en dë Planten, die zich in 't water ontwikkelen, bevinden zich, in veele opzigten, in denzelfden ftaat
als de yah licht beroofde Planten. Deeze Planten, derhalven, laatende groeijen in de vlakte, is dezelve blootïtellen aan eene werking des Lichts,'Welke oneindig fterker i s ; en ik vind dezelfde overeenkomst tusfchen deWaterplanten gegroeid in het water en die in de lugt
opTchooten , als tusfchen de Planten die in de Vlakte
en orj hoöge Bergtoppen groeiden : in de daad, deeze
Planten, in de Lugt opgefchooten, hadden, even als de
laatstgemelden, laage fteelen, een veel ftërker geftalte ,
veel grooter bloemen naar evenredigheid van de fteel, en
beter gevormd, Deeze nieuwe Proeve bevestigt, op
eene pnbetwistbaare .wyze, de verfchillende uitwerkzéls
des Lichts iri de verfchillende Lugtftreeken,
Naa-de genomene'Proeven , van welke ik hier ver-»
flag gegeeveh h e b , en op myne laatfte Reize in Holland gedaan, héb ik eenige Planten Water- Ranonkels:
gevonden ih het losfe Duinzand, welke nog veel kleinder
waren, dan ik door voortteeling bekomen h a d : dan zy
bevestigen het reeds voorgeftelde; dewyl zy groeiden
op eenë plaats, waar de öorzaaken van de verkleining der
fteelen, en de verdere characters, zich kennelyk aanweezen.
:

De Uitwerkzéls

der Lugtiïr'zke op de Kleur
Phnten

cn> Geur

dep

x

1

P De Kleuren der Planten zyn een onmiddelyk uitwerkzei
des Lichts ; een Plant, die in de fchaduw groeit, is miskien-
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kleurig: in het Licht neernt dezelve de kleuren, haar eigen*
aan. B O N N E T heeft deeze twee fkaten gegeeven aan de
onderfcheide deelen van dezelfde P l a n t , : byzonder aart
een Wyngaard-rank, welke hy liet groeijen, door verfcheide blikken buizen van elkander verwyderd; de tusfchenftan*
dén waren groen, terwyl alle de gedeelten , die : bedekt
waren, zich verwelkt vertoonden, .De Proefneemingert
van B O N N E T bewyzen daarenboven.,' dat het niét J e
warmte is, door het licht voortgebragt, maar de werktuig-,
lyke werking der lichtftraalen, die dé Planten Meurt»
want de Planten, in de fchaduw gehouden, blyven, fchoon
zy onderfcheide graaden van warmte fJirecgen., alle onge*
kleurd,
.' • i •
• ' ,.
De beginzels, welke ik elders-oncvouwdrheb,)wegens
het Vuur ( * ) , yerklaaren dit verfchil van werking op
eene zeer eenvoudige wyze, Naardemaai d e Kleureq
der planten een zo qnmiddelyk uitwerkzel zyn van het;
Licht, zo volgt., dat de meerdere of mindere fterkte vari
't zelve verfchillende uitwerkzels moet te wege brengen,
én, by gevolge, dat de Kleuren der Planten, aan een aeer
leevendig en fterk licht blootgefteld, veel- leevendjger
moeten zyn, dan die in een veel zwakker licht groeijen.;
In de daad,.de Planten der Alpen hebben eén veel forn-»
berder groen de deelen .naby < die ter voortteelinge^ge
fchikt zyn treft men- dikwerf gekleurd . aan, Veele
verfcheidenheden der Planten op de .^//>#? onderfcheidei*
zich door dit kenmerk, Naar gelange men hooger op
het Alpifohe Gebergte komt, vermeerdert het getal der
witte Bloemen::de;roode'en blaauwe neemen naar even
redigheid af.' Eene» dergelyke uitwerking van de dunheid
der Lugt,.op.idetiihooge Bergtoppen, te verklaaren, zou
van veel aanbelangs weezen, en eenig licht verfpreiden,
over dit.zo duister! gedeelte der Plantkunde, de Kleuren
betreffende.
'-.•••:.••
Ten zelfden-tyde dat de Planten met gekleurde Bloe
men min talryk op.de Bergtoppen worden, ontdekt mert
dat de Kleuren der zodanige, die ze behouden, veel fter
ker zyn.: en de andere foorten met witte Bloemen in de
vlakte neemen 'er eene meer of min diepe tint aan. Hoe
dezelfde ftand meer luisters kan byzetten aan de Kleuren
yan zekere Planten , terwyl dezelve het beftaan van an•
de;

(*) Ba Feu, ö? de quelques-uns de fes princtpeaux effets.
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4ere tot witte Bloemen bepaalt, is nog onbekend, en
Verdient de nafpeuring der Natuuronderzoekeren.
•
In 't algemeen mogen wy aanmerken, dat, hoe meer eene
Plant aankweeking ondergaan'heeft, hoe meer de Bloeniï
knoppen verfcheidenerlei Kleuren vertoonen. Eenige in
't wilde'groeiende Planten verfchillen désgelyks, en Plan^
jten van eene andere Kleur fchieten op te midden van
die de gewoone Kleur vertoonen. Zyn deeze verandering
en enkele afwykingen, of behooren ze tot de Soort?
)it moet nog onderzogt worden.
Het Groen der Planten hangt meer van de Lugtr
ftreek af dan de Kleur der Bloemknoppen. Men merkt
ïn 't algemeen o p , dat het groen van de Planten der
Alpen dóórgaans donker i s ; dat der Planten in Veenronden 'Bleek, en trekkende op het blaauwe; dat dec
lanten in de Bosfehen bleek groen, trekkende op het
geele. Men moet deeze kleurfchakejeringen niet vermengen m e t de uitwerking der wolligheid, welke de
kleur der Planten wit doet worden, of verandert, • — "Eene waarneeming, het Groen betreffende, is de Zeegroene kleur, eigen aan de Planten van den oever der
Z e e , en der Zandgronden tusfchen de Keerkringen gelegen , bovenal aan de Grasplanten. W a t kan de invloed
weezen van die liggingen op de Planten, welke aldaar,
groeijen ? Wederom een voorwerp van nader onderzoek ; want men mag geene uitwerkzéls zonder oorzaak
ftellen.
De Geur en Smaak der. Planten hangen af van de

f

f

Lugtftreek.

De Cranfon

Officinal,

welke in

Qroenland

geen fmaak heeft, nam, in Engeland overgebragt, in den
tyd van eenige maanden, denzelfden fmaak aan met die
daar natuurlyk groeit: de warmte der plaatze brengt derhal?
ven veel toe tot het vermeerderen van Smaak en Geur der
Plantgewasfen (*). Ik zal 'er byvoegen, dat de Melilot,
bleu-, (een Klaverplant) dié een zo doordringenden geur heeft
in eenigzins warme Landen, dien geur, in Holland voort-?
geteeld, mist. Verfcheide jaaren heb ik dit beproefd. T e
Parys heb ik dien geur min fterk gevonden dap h% Zwit*

zer-

(*) De Heer RZYNIER. beroept zich hier op het Arty
kei CHANSON, iu de Encyclopedie Methodique, door hem vefi
vaardigd.
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sir landt en by gevolge nog min fterk dan die men iii Italië kweekt.
P e Speceryen en Droogeryen^ die de fterkfté Geur
Van zich geeven, en de fterkst prikkelende Kruide
xyeh, kómen uit heete Gewesten: in de Zuidelyke treft
mett de reukrykfte a a n t e r w y l < die der koude Wereldoorden geen Geur van zich geeven. Planten zelfs, die
derwaards gebragt worden Uit een min koude Lugtftreek, verliezen, in korten tyd, deezen Geur, aan dezelve
eigem .
;
Genoeg is Het hief aari te duiden, dat dé Lügtftreèk^
op eene zeer onmiddelyke wyze, werkt op de Geur en
Smaak der Planten; dat de Planter! deeze hoedanigheden 'verliezen naar gelange! zy in kouder' Oorden komen;
en d a t , in tegendeel, deeze toeneemen naar gelange van
de meerdere Warmte der Lugtftreeke } dat de Planten,'
in een en het zelfde Land, te geuriger zyn haar maatef
zy op eene warmer plaats groei jen, alsf op Rotzen, geheel
open en drooge gronden ; eh Van deeze, hoedanigheid
minder bezitten als de plaats der groeijinge vogtig of
befëhaduwd is; eindelyk dat de Planten der Alpen zeldzaam volgeurig zyn, fchoon de werking des Lichte
daar zeer fterk" is. Het i s , derhalven minder de ftërk«n helderheid des Lichts', dan de aanhauderiheid,. en dë
warmte welke 't zelve' medebrengt * waar door, in het
groeiend Ryk 4 de Geur- ert Smaakdeeltjes ontwikkeld
worden ,• in tegendeel zyn 'êr andere omftandigheden irf
het Plantentyk, die derzelver herkomst verfchuïdigd zyn,*
veeleer aan de ieevëridigheid en helderheid dés Lichts,
dan aan de Warmte; als, by voorbeeld, de Wollige en
Hairige ftoffe op de Planten * waarvan wy hier boveft
gefprooken hebben^
J

(*t Vervolg

en Slot bj eene nadere
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DÈ VOORNAAMSTE LEEiVENSBVZONDERHEDEN ' VAIt
DEN GROOTEN HERVORMER MARTINUS LUTHER.'

(Naar hét EngekcB.)

'

(Vervolg .ens Slot van bh 491

L

niet vervaard gemaakt door het gezag dei*
.Baryfche Univerfiteit, nochr dobrr.de vvaardigfaeid>des
Monarebs, gaf! welhaast zyne Aanmerkingen,op beide dje>
Tegenfchriften, in 't licht, gefchreeven 'nridien' zelfden
heftigen .ftyl, weikin hy zou gebruikt hebben J in het
ïchryven tegen min - aanzienlyke Tegenftanders; Een Ges
fchil-, gevoerd, tusfchen zulke beroemde Berfooneni trok
eene algemeene aandagt* En zo kragtig was de baar-;
blyklykheid-, vyelke-.de Leer der Hervormden, vergezelde}:
by derzelver eerfte verfc-hyning in de wereld, rdat zy
dagelyks-," in fpyt v a n ^ e daar tegen vereenigde Burger*,
lyke en Kerklyke Magt, Aankomelingeri won in Engeland
en Frankryk beide*
: >
' Staande L Ü T H E R ' S verblyf té Wartburg begoh C A R Ö L Ö - " »
S T A D I U S eenige wilde er* gevaarlyke gevoelens) te verfprei*
den, bovenaf'onder het gemeenfte flag van volk, Aangezw
door zyne aanmaaninsën, verwekten- zy opftand in verfcheide Dorpen van Saxen, ftooven ter Kerke in, en ver-;
hielden de Beelden. Deeze buitenfpoorigheden ftreeden deri
maate tegen alle de voorzigfcige grondregelen des Keurvorsts*
dat'y. Bidieri dezelve niet y by tydtf, gettuit: waren, z y van
4e zaak der Hervorraeren eénen, Erin» zouden verwyderd
hebben," die nayverig was omtrent zyn eigen gezag,.' eri
Vreesde aanftoot te zullen geeven aan den Keizer, en ande^
re VooHknderen der oude begrïppé& \•-> ,'
-';
L U T H E R , dit gevaar bemerkende, verliet terftond zyri
fchuilhoek, zonder F R E D E R I K ' S verlofgeeving af te wagi
ten , en begaf zich na IVittenberg.
Gelukkig voor de
zaak der Hervorminge, was de eerbied voor zyn Perfoon
en Gezag zo groot, dat zyne verfchyningalleen dien
geest van buitertfpoorigheid", welke zyne Party begon
aan te grypen, te onder bragt. C A R O L O S T A D I U S en diens
Aanhangers,• door zyne beftraflïngen getroffen, onderwierpen zich terftond, en verklaarden, dat zy de ftera
eens Engels, niet van een Mensch, hoorden*
ÜTHÈR,

:

1

VAN MARTINUS; LUTHER.
Ëér LüfHER zyne wyk- en fchuilplaats vftïliet» hadÉ
by eenen aanvang gemaakt met den jBybel ifj de Hoogduit fche taale over te zetten, H y . bezat kunde genoeg
van de oorlpronglyke taal, als mede eene toereikende
kennis aah den ftyl en de gevoelens der Heilige Schry*
veren; en, fchoon zyne Latynfche Schriften ruw en flegt
van taal waren, betoonde hy een groot meester te weezen in zyne moederfpraake, en dat by zich daar in kon
uitdrukken met al dè cierlykheid voor welke dezelve
vatbaar was. Met den byftand van M E L A N C T H O N , ea
eenige andere zyner Leerlingen, voltooide hy een gedeelte van het Nieuwe Testament in den Jaare 152a; eh
de uitgave daar van Was nadeeliger voor de Kerk van
Rome dan alle zyne andere Wérken*., Die Overzetting
werd geleezen door Perfoonen van allerlei rang, gejpezen
met greetigheid en aandagt* Zy ftonden verfteld op de
ontdekking, hoe de Voorfchriften des Grondvesters van het
Christendom rechtdraads ftrydig waren met de Uitvindinr
gen der Priesteren, die 'voorgaven diens' Plaatsbekleders
te weezen. N u , de regelmaat des Gelopfs in handen hebbftndei oordeelden zy zich ten vollen in ftaat y om -, did
regelmaat toepasfende, te oordeelen over de vastgeftel-*
de Leerbegrippen, en uitfpraak tei doen, of dezelve overeenkwamen, dan ftreeden, met dién: éériigen [regel. Het,
voorbeeld van L U T H E R , ten deezen opzigte,: weffd. gevolgd doodde Voorftandcrs der Kerkhervarminge in andere Landen van Europa. '.
Omtrent deezen tyd •. (;ï5&4) tnvhelsded Neurenberg
Frankfort,
Hamburgh
en ande*e.Viye-Scedèn vari,
Duitschland, van den. eerfteo; rang openlyfc. de Lee»
der Hervormden, de Keurvorst, vaa Brmd&tkurg, d&
Prins van Anhalt, en de Hertogen:; Vaa, Bw&wtyk eh Lu*
nenbürgi verklaarden zich openlyke VcwrJJ8«de?sdes
nieuwe Leerbegrijppén-.
.
De bszwaarèB, aaawelkenalledcBoereninDuimblan^
onderworperi waren, veroorzaakten, in 1526, grpoïe be~
wëegehisfeh. in Swaben en Thuringen. T e laatstgemelder,
Landftreeke; hadden de misnoegden aan- hun hoofd T H O M A S M Ü N C E R , een van L U T H E R ' - S Leerlingen; een Mar*
vau geestdjyvenden aart, wiens, aarmiaaningen et» voor*
gang zyne. Leerlingen mét dien zelfden .geest bezielden*
Staande- deeze. beweegenisfen gedroeg., zich L U T H E R meé
veel voorzigtigoeids én geraaatigdbekl&; als* een algemeen Vader toonde hy zich bezorgd voor het welvaaren
r
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teri dér beidé Partyen ï zonder de misflagen of dWaa«
lingen Van een derzelven over 't hoofd te zien. Aan
den eenen kant vervoegde hy zich met een vermaanende aanfpraak tot de Edelen, hun opwekkende om hun*
ne Afhangelingen met meer mensehlykheids te behande»
len; aan den anderen kant beftrafte hyfcherplyk den op*
roerigeh geest der Boeren, hun raadende niet te morren over hardigheden onaffcheidelyk van hunnen ftand *
'en geen beteiTchap te zoeken door onwettige mid*
Öelen.
L U T H E R S
Veel gtfrugts maakend Huwelyk met C A T H A R I N A V A N B O R I A , eene Non van eene aanzienlyke
Familie, die, den fluier afgeworpen hebbende* het Klooster, in 't laatstgemelde Jaar, verliet, was verre van eene
algemeene goedkeuring weg te draagen. Zelfs de fterkst
hem toegedaane Aanhangers keurden, deezen ftapf onvoegelyk, op eert t y d , dat zyn Larid in zo vedle on*
heilén zich voftdt ingewikkeld; terwyl zyne Vyanden 'er
nimmer vafl fptaken dan met de fchandvolfte' benaamingeni L Ü T H E R , fehoon niet geheel ongevoelig wegens
den indruk, dien dit Huwelyk ten zynen nadeele gemaakt
hadt,verdroeg de berispingen zyner Vrienden^ en de vertvyten zyner Vyanden, met 'de ftandvastigheid hem
éigen.
Ten deezen zelfden Jaare verloor dë Hervotmiftg haaren greoten Voorftander E R E D E R I K , Keurvorst van Saxen , die egter opgevolgd Werd door zyi*
Broeder J O H A N , een meer driftig* fchoon min be-»
kwaam, Voorftander van L U T H È R , en .diens Aanhangers.
In den Jaare 1530 levérden de Keurvorften van Saxen
én Brandenburg i <k Landgraaf van Hes/en 4 dë Prins
Van Anhalt,

de Hertogen van Brunswyk en

me* de Afgevaardigden

Lunenburg,-

deezer -dertien Keizerlyke of'

V-rye Steden, Straatsburg,
Neurenberg, Ulmj, Qonftans^
Rottingen , Windhcim , Memmingen, Lindau^ Kemp t en ^
Heilbron, Wisfenburg, Nortlingen en St. Gal, een ftaat-

lyk', Protest in tegen het Befluit op den Ryksdag te
Spiers genomen, t welk alle verdere Nieuwigheden in
den Godsdienst verboden h a d t , vóór de zamenkomst
éener algemeene Kerkvergaderinge. Uit deezen hoofde
werden zy onderfcheiden met den naam van P R O T E S T A N T E N ; een naam, welke zints dien tyd meer bekend en
meer loflyk geworden i s , a l s , zonder onderfcheid, toegepast jjp^alle Aanhangen, met welk eene andere benaa-»
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flj'ffig ook'-'onderfcheiden , die zich aan den RoomfcheH
Stoel onttrokken.
>
Ten zelfden Jaare werd op den Ryksdag te Augsburg
overgeleverd de beroemde Geloofsbelydenis, zints de
Augsburgfèhe- Ccnfesfio geheeten, door M E L A N C T H O N opgefteld'. Maar, niettegénftaande die heufche, en vredelievende Ma¥ de Geloofsbelydenis hadt opgefteld in bewoordingen zo min beledigend voor de Roomsch Cathotyhn 'als de waarheid immer mogt gehengen, vaardigde
die Ryksdag een Befluit uit tegen de Proteflanten, veel
heftiger dan dat van Worms. Dit veroorzaakte eene Verbintenis ter onderlinge verdediging tusfchen de Prinsfen
te Smdïkalden-, by welke zy de
ProteftantfcheStaaten
des R y k s t ö f een geregeld Lichaam vormden.
L U T H E R
Volharddei, een reeks van Jaaren, met door
zyne Schriften en Raadgeevingen den voortgang der Hervorminge té bevorderen. Eindelyk kwam het tydperk, 't
welk op eens een eindpaal .zette aan zynen roemryken
arbeid, en hem behoedde voorde heftigheden eens ftorms,
die met allen geweld; tegen de Protejtantfche Kerk uitborst.
In den Jaare 1546, fchoon in een verzwakten
ftaat Vön "gezondheid, in een ruw Jaarfaifoen, na zyne
Oéboorteftad• Eisleben gaande, om,door zyn gezag, een verfêhil by ^ l e g g e n tusfchen de Graaven van M A N S F E L D ,
'werd hy aangetast door eene geweldige Ontfteeking in de
Maag,- die^ in weinige dagen, een einde aan zyn leeven
maakte, 't welk hy tot drie- en- zestig Jaaren gcbragt
hadt.
Laaten wy aan deeze Leevensfchets toevoegen de Characterbefchryving diens M a n s , en daarin de trekken volgen , door het meesterlyk penceel van R O B E R T S O N . —'—' „ Door de Voorzienigheid beftemd
om
een der grootfte en gewigtigfte Omwentelingen te wege
te brengen, van welke de Gefchiedenis gewaagt, was
'er< misfchien nooit-een Mensch, wiens Character met
ftrydiger verwen werd afgemaald. Zommigen, ten uiterften gebelgd en verontwaardigd hem alles te zien omver werpen waj zy door hunne vooroordeelen voor heilig
hielden, tygden hem niet alleen alle menschlyke ondeugden, maar zelfs de boosheid eens Duivels, aan.——
Anderen, opgetoogen van bewondering en erkentenis, en
hem befchouwendé als de Fakkel der Kerke, en den
Herfteller der Christlyke Vryheid, eigenden hem volmaaktheden toe, verre boven het menschlyke, en be» * S N G . 1795, N O . 13.
Qcj
fchouw;
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fchoirwderi alle jiyne daadefl met eenen eerbied, welke
den zodanigen alleen toekomt,. die door. 0Rmidd$Iykë InJMaazing-des Hemels fgeleid worde».
Dan het is uit zyn eigen Gedrag, en jniet ujt de?
vergrootten lof, of de verzwaarde berispingen zyner T y d genooten, dat de tegenwoordige Eeuw.haar oordeel over
deezen Man moei vellen.' Zyn yver in heitiaankleeven
v a n ' t geen, by .voor waarlteid bkldt* jzyne oftyerjehrok,kenheid in "t verkondigen ^dier waarheid j «yne bekwaamlieden zr> natuurlyke ..als j vcïkreegene , om dpelve te
verdedigen, en zyn onvermoeide\\vlyt om)dezelve voort
te planten, zyn alle Deugden» weïke zo dwde-}yk», en met
2 9 veel luisters, in zyn ganfche gedrag doo.r.fchyrien, dat
zelfs zyne Vyanden hem dezelve niet hebben kwinen betwisten. Voegt hier by eene zuiverheid en geftrengheid van Zeden,welke zeer wel met hetCharaeter van eenen liervormer
ftreokten; eene geregelde Leevenswyze, welke zyn Leer
aanzien byzettef en 'zulk eene volmaakte Belangloosheid,
welke geen den minften twyfel wegeris zyne G^regtheid
overlaat. - Voor 't overige boven alle zelfsvetbeffing verheven, niets ophebbende met de geneugten of aangeïiaamheden des leevens* en alle vermaakneemingen. veragrende, liet hy de Eertytels en Inkoinfteri derJCerke a p
zyne Leerlingen over; ziel» altoos met zyn eerfte-post, vgn
Hoogleeraar in de Univerfiteit van JPtttettkergy^a 'va»
Leeraar dier Stad, mét de geringe Wedde san die Bedieningen verknogt* vergenoegende. :
.
„ Deeze ohgemeene Hoedanigheden gingen gepaard
mét eehïge Gebreken van raenschbjket drift enzwajkheid;
maar deeze Gebreken, verre van toegefchreeven te* kunnen Worden aan bedorvenheid of boosheid van harr*,fcheenen met veele zyner Deugden den oorfprong wit een en
dezelfde bron te ontleenen. Zyne Ziel, natuarlyk.heftig
err geweldig, wanneer zy door gfoofe voorwerpen aangefpoord, of door heftige hartstogten geroerd, werd, vervoerde hem, om zo te fpreeken* buiten ziebzelven, met
eene drift, welke zwakker gemoederen verbaasde, of vreemd
voorkwam aan beden in geruster omftandigheden, ——
Door eenige zyner pryswaardige hoedanigheden tot öiterften te brengen, ging hy foms de paaien van het goede
t é btiiten, en maakte zich fchuldig aan daaden, welke
bewr aan berisping blootftelden. Het Vertrotïwcn-. h welk
Iry ftelde' m dé gegrondheid zyner gevoelensVOffëhilde
weinig van Verwaandheid*, zyn Moed oro die-.gevoelens
w
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ftaande H houden kwam naby VepnpteUtfid, syne Standvastigheid om - van j dezelve nooit a f « g m i w a » wej»%
minder dan Styflioofdighejd, en zyn Y p e r . o » üjrue^ter
genpartyen te wederleggen gffinsdé «eer m 'm -Jtfopdv
ea Onbefchoftheid.^
,
, . • . , / / . •,.'
„ Gewoon alles aan de Waarheid temémmpm* vorderde hy dènzelfdpn eerbied voor haar vfcn ,ande,re Menfchen;. niets, aan hunne zwakheden of vsoroeaèeekn toegeevende»,voer hy met veragting uit .tegen ajlen, die
met eenftemtpig met hem dagtes. Toen pen: wh tegen
zyne Leer verzette, viel hy alle zyne Tegenftreevers aan
piet even-veel woede, zonder zien aan R i n g of;Verdienften te ftooren. Hy ontzag'de Koningtyke Waardigheid
van H E N D R I K D E N V I I I , óf de begaafdrjfden en ^geleerdr
heid van E R A S M U S , niet; maar bejegende h«a even ruw
èn onbefchoft als hy T E T Z ^ L of E G C I U S gedaan hadt.
Maar deeze onbetaamelykheid, waar aa» £ U T H E R
zich fchuldig maakte, moet niet geheel en ai aan zyner»
driftigen aart worden toegefchreeven; gedeeUJyk w a s z y
het gebrek van de Eeuw, welke hy beleefde. By een
ruw Volk, onkundig van die grondregelen, welke, door
geduurig de hartstogten van elk in *t byzonder tegen t?
gaan, de Maatfchappy befchaaven, en dé Zeden verzag*
ten, waren alle géfcmllen heftig en fterk, en zy drukten*
ia hunne natuurlyke t a a l , zonder de miofte bedaard- o£
•jpgetoogenheid te betoonen, de gemoedsbewegingen u i t ,
welke zy gevoelden. Dewyl in dien tyd alle de Werken
van geleerde Lieden in 't Latyn werden opgefteld, waren zy
door het voorbeeld der beste Schryveren in- die taal gewettigd hunne Tegenftreevers met de (champerfte bewoor»
dingen te,bejegenen; daarenboven klinken alle onbetaamelyke en ruwe. Uitdrukkingen in eene doode taal zo
fcherp niet als in eene leevende, waar van, de toonvallen en fbreekwyzen, gemeenzaatner zynde, ook een onbefchofter voorkomen hebben.
. „ Daarenboven moet m e n , iemands Character opmaa*
kende, hem beoordeelen naar de beginzels en grondregels zyner E e u w e ; w a n t , fchoon Deugd en Ondeugd i& alle . tyde» dezelfde z y n , de Zeden en Gewoonten,,•>nogthans, veranderen onopbpudelyk. 't Geert
ons in L U T H E R ' S gedrag als zeer berispenswaardïg voorkomt, ergerde zyne Tydgenooten niet. Het waren zelfs
«enige dier hoedanigheden. Welke wy thans gereediyk
laaken, die hem juist gefchikt maakten om, het groote
Qq a
werk,
;
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werk, *t welk hy durfde ondeméefnen, te volvoeren. - *
Om het Menschdom", dat in onkunde en bygeloof ge-.
dompeld lig,"op te wekken, eri^ de Woede der d'weepë'r y , die de «agt in handen hadt, te bertrydeo, was een
hevige Y v e r , en een .onyerzaagd Character, noodig.
2>agte uitnoodigihgen 'zouden noch dezulken, dié geroepen werdétf, tér ooren gekomen z y n , noch hun opgewekt hebben. Eén minzaamer, dochlmiri wakkere, geest,
dan die vari U Ö T H E R , hadt gewis" de gevaaren 'Ontzien,
Vyelke ' L U T H E R ;durfde tarten, en wist te boven te komen.
" '
'
„ Omtrent het einde zyns leevens zag m e n , fchoon
zyri yver óf zyne bekwaamheden niet zigtbaar verminderden, zyne" Lichaamskwaaien toeneemen , tb dat hy
dagfelyks geétalyker, oploöpendèr en ongeduldiger, werd,
als hy werd' tegengefprooken.
'
„ LutHfiR fmaakte het genoegen yan den Verbaazen-:
den voorft)oëd zyns yvers te bekeven; een groot gedeelte
van Europa zyne Leer te zien omhelzen; de grondvesten te zien waggelen van den ftiuslyken Throon, voor
welken de grootfte Monarchen hadden gezidderd^ dit hadt
ten eigenaartrgen gevolge, dat L U T H E R zien niet wederhouderi kon ïöms eenige blyken te geeven van Trots en
Zelfsgoedkeuring. É n , in de daad, hy moest meer dan
een Mensch' geweest zyn, indien h y , op hét befchouwen \4n alle de "groote zaaken dopr hem volvoerd, nooit
eenige gewaarwordingen van dien aart hadt yoelen opwellen (*)•"
'
'
"'
*' ' '
Eenigen tyd vóór zynén dood voelde L U T H E R dat!
zyne kragten afnamen; zyne gefteltenis was als uitgeput;
door de verbaazende menigte van bezigheden, welke hyóp zich nam, gevoegd by het vlytig waarrieemen van
zyne Amptsbediening, by de vermoeienis Van géftadige
Letterbezigheid, en het fcbryven van Werken, zo talryk
en groot, alsof hy in volmaakte rust en afzondering geleefd , eri zich alleen op het vervaardigen dier Werken
toegelegd, hadt,
De önverfchrokkenheid, L U T H E R natuurlyk éigen, begaf
hem niet by de aannadering des doods. Zyn laatfte gefprek met zyne vertrouwdfte Vrienden liep over dèn
" ; • ' • ' ' Ge:

;

( * ) ROBERTSON , Historie der Regeering van CAREL DEN V.

Vde Deel, bl. os.
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Gelükftaat, den Braaven in een» ander Leeven weggelegd*
Van welken hy fprak met dat genoegen-* en die drift*
eigen aan iemand die gereed lladï om tot het genot daar
Van toe te treéden.
:, De maate Van L Ü T H E R ' S dood verwekte by de Catholyken groote vreugde, wélke zy op eene onbetaamelyke wyze lieten b j y k e n t e r w y l dezelve groote.neerflagtigheid baarde by zyne Naavolgèrs: béiden bedagten zy
even min, dat de Leer, door hem geplant* rèéd,s wortels gefcbooten hadt, diep genoeg om ftaande te blyven, zonder de onderfteunende hand des Planters te behoeven. ,
Op iast des Keurvorst» van Saxen, werd L U T H E R ' S Uitvaard met ongêmeene pragt gevierds By zyne Huisvrouwe»
dïe hem overleefde, hadt hy verfcheide i Kinderen verwekt. Op het einde der jongst verftreekene EeüWe waren ih Saxen mg van L Ü T ' H E R ' S Afftammelingen in wee*

-

VIRtCLAARINö BER HIEROGLYPHEN OP DEN OBEtlSR> STAANDE
VOOK HET LATERAAN TE ROME. Door K. Pfl. MORITZ;

D

e Raaf, boven aan defpitza van den Obelisk* betekent eeneA
mensch, die meer tot hét kwaad dan tot het goed geneigd
is ^ doèh dié ndgïhands eene groote weetgierigheid verraadt;
deeze weétgterigbeid Wordt door-eenen omhoog kruipenden Ke«
Ver, verbeeldende «ené begeerte tot Voedfel* te kennen gegeevem
By de iEgyp^nawrs, wlëfdt de geene* die ingewyd wilde wórden i ook' "mét ééU naam vanJR**/beftempetd. De 'Kever i s
eene beeldtenis der Zon, en, even gelyk deeze deri dag aanbrengt, zoo is te weetlust bet eerfte middel om de duisternis
re verdfyven.
« In de tweede Afdëellng geffchiedt de bekendmaaking ter In-;
•wylng. Twee Perfoönën , in dë J g e w o o n e witte kleêding, m e é
Bobgö mWët, z y n Ingewyden, die eikanderen de hand toerei*
ken. De. eene is voorneemens den anderen op den fchoijder te
kloppen, terwyl de andere met zynen vinger een aanklöpperi
aan de deur des tempels te-kensaeu geeft.
, lh de derde - AfctoeHbg gefóhiedtde aanneeming van den Demiurges; uit dè nëvensftaande ïinbeeldea blykt, dat 'er van de
fchikking der deelen-van het menschlyk ligcnaamj e n yan dé
overeen (lemming - dér geheele Matuur, géfproken Wordt}. dié
Wordt door een iiedertiangend paslood zeer juist jiaagetooüd.
In de vierde AfHëelragftssat*lé tróuwt Aaiigenomene reeds i q
priest'erlyk'-géwaad voor eenéh Arend, shst eene muts, die eenen
grbdteH 6el*érdea, welke he» jto,de. Schepping der Waereld
Q q 3.
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«hdervvyit, aanduidti dft blykt nit den met eene flaog omring*
den kogel, welke :de godiyke vruchtbaarmaaking der natuur betekent. Het d»araan hangend kruis met eelien ring toont aan^
dst 'er van de eeuwigheid en het toekomend léven gefprökea
wordt. De fcijroef en de overige tekens hebben hunne betrekking op de haauwé vereeniging der Begrippen en Weetenfchappen.
. In de vyfde AfdeêHffg worden de deeJen dér waereid naauwkeuriger ontleed. Öe- Kapel {Papilio) betekent niet altyd da
ziel, maar ook de opmerkzaamheid. Het onderwys heeft
2yne betrekking op het Diereriryk én de»; JUndbo^w, waarby,
door zekere tekens, akkers, weiden, wouden en moerasfeit,
worden afgebakend. Een Kyndktphalus geeft te .kermefi %: dat
ine» daarby naauwkeurig op de verandering der Maan acfet moet
geeven. Ëên Lotusboom is het zinbeeld van het onderwys
id het Plamenryk; zoo betekent de Star Kanopus ook de leer
der Jaatgetyden. De Kwakkel* en Uilen betekenen vlyt én ondervinding.
De zesde Afdeeling handelt van de Waterweegkunde, welke
door een oog. neven» een waterpas aangeduid wordt; evea
2 0 0 geeft ook de man achter den Anubfskop dè overftröoming,
welke men door viytig graaven kan voorkomen,, w kennen.
In .de zevend* Afdeeling ftbetst ons «ene Star- het onderwys
in de Starrekunde ; waarby de Leerling zyne verwondering
wrtoont door het opheffen 'der handen. '—— 'De leer der Ou.
den, aangaande den invloed der Starren , wordt door vorken,
troffels en hamers. als zinbeelden der graofchap, afgebeeld,
- In de achtjle Afdeeling zyn, door het beeld v«n. eenen Üiï
an Valk, zulke bezigheden afgemaald, waartoe vooral-oplettendheid en verftand verejscht worden, naawlyk » de Landmeet»
kunde en de verfchillende foorten. van Lettoren , waarin dei
Raaf of Leerling door de Inwying oaderweezen wordt, Êea
halk , troffel en. paslood .betekenen h«c onderwys,in de Bouw.
kunde. Sloten, potten, boogen, enz. betekenen kundige Handwerken. :Dé vröuwlyke Figuur üteteene muts. in eenen hoek,
heeft haare betrekking op de Huishoudkunde, als ook op de bevordering van het oriderwya in fpreeken en fchryven» hierby
geeven' twee Slangen de voordteeling te kennen,
; In de treurige negende Afdeeling fchecst ons een KjntkephaJüs, die zoo wel de verandering en de afueeming der Maan,
als ih het gemeen de treurigheid, aanduidt, >door de, tekenen
V o de Geneeskunde af. Eeu gebroken boog geeft het verval
van zieN en ligchaamskrachten te kennen. De mensch, nadac
Hy een kind, jongeling ea man, geweest i s , gelyk door de.
Kwakkel wordt afgefchetst, wordt weder eea naakt hulploo*
kind gelyk. De Ouderdom bevordert zynen dood, het graf
il reeds voor hem . gedolven. De Zwaan, of Lykrede, bepaalt,
of hy ook verdient, om, vclgeodi de ^gyptÜehe gewoonte,
fcegraaven te worden.
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nlangs ben ik wedergekeerd van het iretWyf, deezen Zomc?
eenige maanden op 't Land gehouden* Aldaar was ijc
ooggetuigen van Bét' volgend Toönéél "van Onrégtmrdigh|ei4
ta Wreedheid, *i geen my zo gevoelig aandeed, dat de indruk
daarvan nog, diep, ip' myn geheugen geprent i s , ea *er waarfbhynlyk yeele' jaaren ingedrukt zal blyven ; misfchien zal 'de,
4ood het alleen mwrisfchén.
Een arme Boer huurde één klein Landgoed van een rykea
Landedelman i e i betaalde^dair voor Zoveel hjiurs, d i f i y , , me*
netbetoon van de uiterfte naarfligheid, en het volwoarenvaa
d | a , hardtlen aibei^, nanwlyk» de l e e v e a w ó ^ m t o U w d e a
voor'zich ëh één ta'lryk Gezin kon bezorgen. ——-• fjen oa«
eluk, veroorzaakt,, door het, hoogopzweUea eeoer Riviere,
oor de gehuurde Lauden loopeade, voerde |esgioot^e gedeelte vad 's Boers' verzamelde Hooigewas weg. £1$ nsakqt
fiet voor hem ondoehtylc o p Kipt te puien pp hn. teaaleo.
van zy» Landiuör: l y geraakte meer dan zes maande» tea.
achter. ' ' •""- ,.'
"Te vergeefse^ fniéêHte hy, om een weinig gedutfs by ayae»
Landheer, tot'fiéfli',yotgen.de; Oogst hem in flaw zoa öellen top
llè't bèaalen 'VaM'aè''geheele fchuUL De Landheer bleef onyjC»
bjddelyk>zyn har^wsa geheel vreemd vafc « é ^ d e ; » , jja<ongevoelig. voof #"JÖigK iofpraaken, der ÏSfenschlykh>id,, Hy,b*i
val zyn ZaakbéZArger, die een hart bezat zo ongevoelig als das
%yns Meesters ' '<jm'- alle de, Goéderen van deezen Bper am jé
flaan: en. te 'verjtoojjëa; 'en "Tendon de Goederen, dmi Veslcógt,
féèt méér b^ie^eadan, de vetfchuldigde i o n , weigeroV hy
tekening tè dóen van %ét óverfchot.
• .
, Dë arme Landmah , niet in ftaat'om met "zynen ryken, magttgfi»
Landheer in éen 'Weugedirig te treé/lenV,zou voor deeza 00^erarukiklög hebben'moeteni bezwyken, en zich der o^yjrftA
armoedje, en het.uïjterlté.gebrék, met zynialryi&ëiïn* hebban
moéten getrooétep,,.;1iad 3è Menfcbei»llefiJe vatj een Heer ia- dm
nabjiurfclap hem" njfet voor dit «Uerdeerfyksf lot o e h o e i -^p-Het verhaat Hft^'s armen Boers ongeluk dëedi, by hem alle d«
aandoeningen dèf Mehschiykhéid öp ëefla gaande wo^en., fct>
vervoegde zich terftond tot den LandSdeltoan, en .gaf kem^tc
vérftaah, dat, indien hy niet terftond den ,Bqer hét overfijhj*
vat» het ingeköjnen geld der Verko'opinge "overgave, by è$ia
in Regten, volgens 's Lands Wetten, zpu agjtctvolgen; Ww*»,' ia,
r
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gerlgt om den zwakken tegoa -de verdrukkingen der Magtigerè*.
té verdeedigen.
De Landheer* Voor dëftraFdérin geroepene Wetten dirgtende*
gaf terftond i e t överfehöt, zo onregtvaardig onder ziéh gehouden , over aan dieri hahdhaaver des «uderdrukten, die het
onmiddelyk dien verdrukten en wanhoopenden ter hand ftelde.
Deeze Heer liet het by deeze daad Van Regt niet berusten.
Overtuigd van de onvermoeide poogingen, welke de eeriyke
Boer fteeds aanwendde onr voorwaards tg .kómen, bewerkte
hy dat 'er.eene Infthryving geffchreddë onder zyne Bekenden,
om den Boer weder dp de been t e herpenV en ging zelve voor
met het intekenen van eene goede ibmt&e.
Zulk een liefderykè byftand ftelde dén Landman in'ftaat otn
9e onderdrukkingen'zyns vdorigen Landheers te ontwyken, en
de Landhoevenaar te wqrden van een beter en menschl ie vender'
Landeigenaar. Op wiens goed hy thans, Vergenoegden wel te
Vrede j ' geene gelegenheid verzuimt om zyn kleinen voorraad
te vermeerderen door ória$aatend vlytbetoon. Steeds met lot
gewaagende van zynen Weldoener, en de tlat der zuiverfte dankbaarheid uitboezemende. *
"
Dit Voorval fchetst o n s , op het^èeVeridigst'en treffendst,
twee tegen elkander lyhrecht over géftélde'Charaiflers.
Ia
't een BÖJben' wy voor óögën ïeffe WaWe fchildery van Regtvaardigneia eVweldaadigheid ; Deugden dijden Mehscti ten;
waare*'tieraad ftrekfeen,-tfie overeenftemrten met *is menfchen
Natuur, en bevorderlyk zyn tot 's menfchen Geluk.
In
Bet ander de waare afbeelding van Ónregt eh Onmenschlykheid ; Ondeugden , die de Menschheid ontluisteren , en da
banden der MaatfcharJpye verbreeken.
Onderfcheide beweegredenen zetteü dén Mensch aan tot het
pleëgen van Onregt. Eenigen zyn ingenomen met de zugt tot,
meerderheid, en, om dien ftaat van hoogheid te beklimmen, na'
welken zy haaken , zullen zy niet ontzien zich fchuldig te
maaken aan alle bedreven van te kortdoening en berooving^
Welke zy kannen te werk ftellen , zonder onder dé
ftraffende hand der Wet te vallen.
Eenigen zyn yerflaafo*
aan zinnelyke lusten, en, om in weelde hunne dagen door te,
brengen,. fchaameh zy ziéhniet de goede en deugdzaamVWreed
te verdrukken, en hun zelfs van de Ieeveösnoodwendïghedéii
t e ontzetten. —— Eénigeti voelen zich geplaagd door onleschbaareti Gouddorst, en ftellen alle praktyken van bedrog eff
tritzuiging te wérk, om fchatten opeen té hoopen ; die zyJ
fchoon zy zélve 'er geeft gebruik van durven maaken., weigeren, voor hoe gering één gedeelte ook , te befteéden apt,
den etendigen en behóeftigèn uit fchreiende armoede te redden.
Eenigen denken, dat de minfte terging een ge-]
noegzaamen grond geeft tót de gelhengfce verdrukking/
•n volgens dit beginzel dryven zy bun vermogen omwraak
1
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wraak te neemen, en iets betaald te zétten , tot het vent
mogelyk uiterfte. Maar de - zodanigen zouden wel doen met
te bedenken, dat, wanneer-de wraak do jnaate der belediging
-f*-'boven: gaat, de wreeker zich" fehuliig maakt aan dezelve
pnregtvaardigheid en. wreedheid , als hy fchuldig zou weezen , indien hy geene beletfigtagsy» b#e/'.genaamd; rontvan.
gen -hadt, v». :•,&•• ,' ' . =>.::,
„. /
Om waarlyk regtveardig te weezen j is. het niet> genoeg
dat wy geen kwaad- doen: as* onze :Medemenfcben<5 "Wf moetén tevens, zö veelLoBSijmogèlyk A , id©, poogingen Vaa anderen te hunner-onder-drukkinge verydeien', de verdeedrglooze
onlchuld befchermea en bedekken tegen de opgeheevea hand
der gewelddaadigheid.
En, fchoon ,wy des boven de ken.
nisneeming der' Menschlyke Wetten zyn> fchoon wy geene
knaaging des Geweetens gevóélen over het ongeholpen laaien
der geenen die onze befcherming vorderen; moeten wy
6nszelven egtéf niet vléijea ~Mrt 'm&'^m,m
Hy, wiens;
onpartydig oog door alle uitVlugten heenen ziet , ons ftrafloos zal laaten. heenen gaan, wegena het verwaarloozen van
pnzen Pligt aan de Maatfchappy verfchuldigd , en het
pleegen van daaden lynrecht aanlóopende tegen de Voorfchnften , de eeuwig heilige Voorfchriften,,. van Rede en
Godsdienst. "' ;
,'.' '". . y™ ' ' Naast de Regtvaardigheid , beboeren wy bovenal bedagc
te weezen op Weidaadtgaeid. Maar, wanneer wy deeze?
Deugd willen uitoefenen , behooren wy by onszei ven naa te
gam, en toe te ziiri, dat wy des niet mistasten., Wy moeten
bedenken, of onze omftandigheden geheugen de bedoelde Weldaadigheid te betóosen; want .niet weinigen worden 'er gevonden, die edelmoedig zyn ten opzigte van. Vreemdelingen, ten
nadeele hunner Vrienden en Bloedverwanten. —-— Anderea
worden 'er gevonden, die op een nog onverfchoonlyker
voet te werk gaan , die het eene gedeelte des Menschdom»
berooven, om dien roof aan een ander uit te deelen , enkel
om den naam van milddaadig te verwerven: dan deezen handelen
even onregtvaardig als of zy dien roof ten hunnen eigen gebruikt bekeerden; want waare Weldaadigheid moet alleen uitgeoefend worden met oogmerk om goed te doen. zander benadeeling van iemand anders.
Desgélyks hebben wy ons
eigen hart te onderzoeken, of wy aangedreeven worden door
zuivere beweeggronden van Deugd en • Menfchenmin', gezuiverd van allen inmengzel van ydele eer.- en ptaalzugt.
Zodanig zyn de beginzels, die rechtfehaape Weldaadigheid
moéten beftuurën, en de ftappen regelen der zodanigen, die
Rykdom of Magt bezitten om het Menschdom deeze ze*
geningen toe te fchikken. De Zoonen der Armoede hebben
eer» regt op den byftand en befcherming der Ryken.- Hunne harten behooren open ie ftaan als. een fchüilplaat* voor
-
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4s elendigen, en: hsnne koffer* als fcbatkisten voor de beboeftigen. Maar Onmenscblykbeid fluit niet dan maar al te
dikwylis 'den weg l o t de eerfte, ea de .roestige floten; der
Gierigheid beletten de liefhebbende nitdeeJing van, fchatten,
die in den opgeflootep ftant beschimmelen.
. Aüen beloeren wy cjfieeds. te bedenken.:, dat rie.Mensen nist
voor zichzelven alleen gefchaapen i s ; maar ten fteun en ten
voordeeie der Maatfchappye , welke alleen ftaande kan blyven «oor onderlinge goede dietóeni *n> daaden van MensehJjewikeW. Deeze zyn. Beugden die > dier Menschlyke NafBwe <dee waaren luister byzecten. Deeze honden ons te zamen
vereeiftgd met de onlownaaüyke. fnoereu van onderlinge Liefde
Jta wodeczydfche Vrieod&hap. Deeze zyn de uitfteekendfte
Cfancteftrefcken van «en• waarlyk Oèéd en daar door Grote,
ftïefiflcki t
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nlangs wierd i k , in mynen post, geroepen by-een zieken
8r*edef deezer Gemeente, ten einde aldaar flet en voorKem
«en Gebed voor: den Throon des Alierhoogffén uit te itorten.
Na dat ik was binnengetreden., liet hy zyn :Oppasfer uit hec
vertrek gaan, en (prak ray, met eene zwakke ftem,: doch* z o
als het my toefcheen;, met een aandoenlyk hart * aldus aan:
„ Mynheer ik gevoele dat ik.een verval van tegteo h e b ;
dat ik op myn fterfbed leg; — — en dat ik weldra» voor God»
onteaglyke Rigtexftoel zal moeten verfcbyneri, om;aldaar re<
keoicfjap vaa myn gedrag, in deeze Waereld gebonden, te gee*
ven. In deezen Stat kan, althans benoort men niet te vein.
Zen: ik zal het ook niet doen; maar myn hart voor u uit*
ftorten.
. ;. ...
- „ Ik heb m y , vooral ia myne jeugd , aan veele losbandig*
beden feeuldig gemaakt, 't Is waar, dat ik T e e d s zedert veeie
jaaren een opregt berouw en leedweezen' van myne- zonden heb
gehad, en God emftig en aanhoudend gefmeekt, d a t Hy my
dezelven genadig geliefde tc vergeevert ; om d e rantzoenver-.
dienften ,v«n Zyne» Eeniggeborenen Zoon Jeamr Christus wille.
—
Doch ik kanj my echter zoo niet gerust, ftellen als ik wet
-wènfechte; ik heb ééne zonde begaan — — eene zonde, by
nltneemenidheid groot
e e n e zonde, welke ik niet kan her*
fleaen
die my ais een fteen op het hart'drukt, en diö
MT dikwib in twyfel brengt, of 'er voor my wel genade en
zaligheid te boopen en te verwagten i s l "
\ n. Ik antwoordde
hem, dit de, JL.Schrift ons, op menlgv.nldige plaatzen» teerde*
c
dat,
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dat,'indien wy met een wsiragiig berouw, en hartelyk leedwee,
jien, over onze .zonden waren aisjedaan, den Heere Jazot
Christus voor. dea eenigen en algejiosgzjuBnen Zaügnnmker vaa
'c, Menscb&jm -«kenden , en tot Hem, |n :&n geloóve onia
|gevl ngtnamen>.wy dan ook verzekerd konden zyn, dat Hyogz* ,voorfpraafe by Zynen. HemeJfoljen;o¥ajden zoude: weeaen,
fn. wy x 0 9 deszelfs Jydelyke en da<|difte\'y>uoo|laÉtlti«ld ^ ire*,
gijffen.isfe anz^s-.XQadefl,/hoe groot xlezelren d a r ook mogiatt
zyn ,„ erlangen: gei*d*n: dat ik eenige beivysplaatzen,• bierto*
bettekkolyk, in myn Gebed ZQU blaten invloeijen. ——^ , ]a^
zqnuydf bén
rhier wel van iOveituigd; maar dia. kónen mf
eanj'ga myner zondin,, en vooral de bedoelde zoude, wederom t»
bijlen,, «1 brengen my in angst.en bekommering,
Hoary
gyi,ra.oet ajlesi,we«i?nc dtokunt gy^tay-r misfchien, beter ge<
ïu»t flellen,, m. te tetpaalder voor jny b i d d e n , J — I f c heb J u
myne jeugd/ ©sn\eeftz«am, zondig, omgegaan, met eene getrouw.
de^VrouW:, dtei«emgeJaaren w | j gehawd-geweèst' zondes Kinderen te krygen, en H* heb by hair waarfcbynlyk twee Kinderen in
Overfpel geteeld. Haar Man, in veroide-fteHing dat het de zyne
waren , heeft deeze Kinderen, by ajb -overlyden , tot zyne
Erfgenaamen aaogefleld, — van de Moed», die mede overleden is, hebben zy ook alles geërfd;, en dos heb ik niet aHeen op
injnie- Coafciewie- de grmiwelyke. zonde-vaa Overipei, die ik
mei ,4eeze Vrouw bel» begaan, roaar ik heb ook d w door
twee Familiën van tonne vry.aanzteuiyk*Erfenlafen, . m bunna Wettige Eigendommen, die hen Jilet «ouden ontgaan zyn ,
peroftüij, e n , hel»»!, de naaste bloedverwanten van deaövwleden beledigde* Man iekben het zeer boog noodfg, en nJoefln
nu zeer bekrompen leeven, daar z y , dóor'het verkrygen dee*
q%jH#temt, een ruin beftaan zouden gehad hebben. — <JHoe
groot — — hoe gruusvelyk is toch de zonde van Overfpel!
wat, kan ff al droevige gevolgen, dikwils toe in bet ónelndV
g ê , voortbrengend. Ach* myn God! wat voel ik 'ei sbant'kf
bet. gewigt van!, Genade , groote G o d , genade!" — - * - 3 > i « «
aandoenjng was te fterk voor den zwakken Man} by'wiel-in
fiaauwte>:ea ik meende dat de Almagrige een einde met hew
maakte. Doch , nadat ik den Oppasfer geroepen,, en wy-Jma
«enige, hulpe hadden toegebragt, kwam hy wederom by ziek*
zeiven,} doch geheel afgemat. ——- Het is voor ditmaal ge*
naeg, zeidejk b e » , God zal uw waar berouw en i m » j j p .
regte boetvaardigheid niet verfinaade©. Laaten wy ons n*
Throonwaart's wenden , en den Allerhoogften danken, dat Hy
u een regt gezigt van uwe hooggaande zonde heeft gegeevea;
Hem fineeken, dat Hy u gelieve bekwaam te maaken otn daarin, tot den eind?, toe,,te volharden,} e n , i s het Zynen wille om
v. door deeze ziekte te ontbinden , daf het Hem dan zal behaagen, u, om Christus Jezus wille j genadig te zyn. -V—• $k
vertrok rm het Gebed; doch onder belofte van hem óver,een,
dag of twee, zo God hem dus lange in 't leeven geliefde tè'
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bevvaareö, wederom te;komen bezoeken. ' DU heb ik gedaan,
en nog tweemaalen vóór zyn dood hervat.
ik heb reden
om te:vertrp$weu,:dai:de>;Man bekeerd —
zalig
-gelukkig gsilorven ii; doch.telkens viel hy in de voorige ongeTOsthèld^«n hiiehi niet op van zichzelven te befehuldigen, dat
hy twee Rüniltën , door zyn toedoen, van hunne wettige pre*
tenfieri ban helpen beroóv'éu, en vooral dat hy de oorzaak was
van den zeer armoedigen ftaat, en dus van het tydelyk ongeluk,
waarin z¥± thans een tajryk Huisgezin bevond. In een der.
gefprekken, welke ik. met den Zieken daarover hield', vroeg ik
hem, of- zyne tydlyke middelen niet toelieten , om *t gémisdeezer Erfenis eenigzins te vergoeden ?• ïk heb/' was zyn
antwoord,,,, die hraave lieden, ondepda: hand, en zondeisdaE
zy wisteü van wien het kwam, dikwlls onderfteund', en eenig;
fbukfaiJ uoegebragt; maar 't geen ik hen heb kunnen byzetten
was.zeer gering, in vergelyking van dat geen, 't welk honn»
Erfportie., die hen volgens '* Natnurreg*! toekwam, Zoude
hebbenr bedraagen. En meer heb ik - voor hen niet kunnen
doen; want ik h^b zehie twee na Bloedverwanten, die ryklyk
dat geeB,.'t welk ik hen kan nalaaien, tot hun "onderhoud
zullen jnstodig • hebben; /en het ware wederom eene ombarm
hartigheid,» om he»:;d«ar van te ontzetten." .
;Vömitt nu de Zieke. my ernftig heeft verzogt, en my, by
hsndtasjtog, doen' belooven,datik het bovengemelde'in uwge«
acht!
zonder melding van naam of wöoflptaats, zou doen
zettent ten. einde; ware het.mogeiyk, andere jonge wulpfehe *
eliqoSwel «eer bejaarde, lieden, (zeide* -hy,> van beWe üe>
féSfea.daar door af te fchrikken, om de Izende van Övèffpel.'
onbedaguaam, te bedryven••, of daarin Voort te gaan; daar hy
nu 4 op zynfterfbedde, al de puuwelykheM zotf duMelyk-v'itf
j Ö ï s § g » , a l de fmerten* en 't naberouw zoo leevendig en ktsg*
tJg.Vaïagevoelde, dat. hèm woorden ontbraken om *de gtoot''
fcjiéa«fc ftetkte daar van te-kunnen uitdrukken: viöde ik tof
vppHgWwn -daa^n te voldoen-, en neerae dus de vryheid offlf
d^SeAjMl. 't welk byna woordelylc tusfchen den Zieken ea
W0 ingehouden, u toe te zenden, met verzoek om »e
jeive eenrpliatsje in nw Maandwerk ini te mimen. Ik twyfele
s i ö of; gyl. Zult daar aan gaarne voldoen,- ten deele omf
daardoor nuttig te zyn voor uwen Medeorensch, en ten deele
om. két'verzoek van eea' Stervenden niet voor het hoofd te ftoü»
ten. Ik ben, met achtingc, Myne Heeren, nw vlytige Leezet*
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at Godsdienst, zonder overtuiging van Gods aanwezen, niet van die uitwerking kan zyn, dat het oog*
merk, waartoe de Schepper van het Geheelal denzelven ingefteld heeft, bereikt worde, zal een yder, verwagt i k ,
my geredelyk toeftemmen.
Om nu overtuigd te worden, dat 'cr een God i s ,
dunkt my nodig te zyn, dat de Mensch daar toe aanwende alle zyne vermogens, welke hem ten dien einde ge*
fchonken zyn.
D u s , zo de Mensch de Werken Gods niet «aar zyn vërmo»
gen befchouwt, derzelver heertykheid, luister, grootheid,
verfchillendheidj nuttigheid, en einde waartoe dezelve doof
den Almagtigèngefchapen zyn, moet men redenkundig bekennen, dat als dan. de Mensch niet aan Gods oogmerfc
Voldoet,'en zyn Godsdienst niet behoorlyk betragt.
Het heeft den Almagtigèn behaagd den Mensch te doei*
beftaan uit eene redelyke Ziel en een werktuigkundig
Lichaam-; déze twee zamefigevoegd, maken het wezen vail
dep Mensch u k ; deze grondbeginzels van. een gefcheiden zynde, worcl de mensehheid w e g g e n o m e n e n 'et
blyft niets, dan een dood lichaam na, welk tot het ftof
wederkeert, van waar het genomen is, en zyn geheele ge#
daante verliest.
De Ziel, of het denkend wezeiï van den Mensch, heeft
God met verhevener hoedanigheden befehonken, dan dltf
der Dieren, daar de Meftsch in vernuft alle andere levendige Schepzelen verre overtreft, om te oordeelen oi/éf
WENS. 1795* NO. Ï 4 r
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goed en kwaad, gefchikt tot opmerkzaamheid, om zakes
te ontdekken, die voor glk andere Schepzelen verborgen zyn, en blyven. En offchoon men in zommige Dieren
wonderbare fchranderhcid en verftand ontdekt, zo vind
men den Mensch, in het algemeen, zeer verre in kennisfe
het fchranderftè Dier te overtreffen.
W y zien, egter, dat, de Z i e l , wil dezelve tot eenigen
hogeren t r a p , van hare vermogens uit te oefFenen, komen ,. dezelve door zekere middelen in werkzaamheid
moet gebragt en opgeleid worden.
Om onze Ziel in behoorlyke werkzaamheid te brengen,
zo lang dezelve in ' t lichaam van den Mensch huisvest,
word vereischt van die middelen gebruik te maken, welke daartoe gefchikt zyn.
W a t wy vóór onze geboorte geweest zyn, walmeer wy
eigentlyk beginnen te leven, èa Mensch te worden, kunnen wy Onmogelyk bepalen. - — W y Hon dat wy den
eenen uit den anderen voortgebragt worden, en dus, dat
God ons met die yrugtbarende kragt gefchapen heeft,
even als alle andere levendige Pieren, Planten, enz. voortgebragt zyn. W y zien dat ónze eerfte oorfprong zeer
«klein, zeer gering, ja maar als uit eene onaigtbare ftip
beftaande, is, welke, in den tyd van veertig weeken, zyn
beftemde grootte verkreegen, of tot rypheid gekomen
zynde, zig uit zyne Baarmoeder, waarin dezelve zyn
voeding en gefchjkten wasdom verkregen heeft, losmaakt, en een inwoonder van deze waereld word; doch
als dan in zyne eerfte dagen het hulpeloosfte en zwakfte
Schepzel van alle gefchapene Dieren op den Aardbodem, en
anet meer zwarigheden, dan alle Dieren, opgeven is »
want de Mensch heeft, van zyne geboorte af a a n , meer
tyd nodig, dan eenig ander Dier, om zyne biebporjykeken'
nis, terVerzorging van zigzelven, te verkrygen.
Éven zo is het met ons Lichaam «ejegen: wy hebben
veel langer tyd nodig, dan eenig ancjer Bier, om onze ledematen tot dat einde, waartoe dezelve ons gefchonken
z y n , te kunnen gebruiken.
Voorzeker zyn w y , ala
bovengemeld, dus gefchapen, op dat wy» van der jeug4
af aan, onze afhanglykheid zouden leeren kennep, om ons
aanwezen te ftellèn in een Wezen magtiger dan wy. Want
God werkt niet anders, volgens oins b e g r i p , dan door
middelen na onze verftand-vermogens gefenikt.'
Hy
heeft onze Ziel met zodanig werktuigkundig Lichaam,, als,
wy op dezen aardbodem thans dragen, omgeven, opdat
;

wy
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wy als Menfchen verhevener zouden kunnen denken, als
gefchikte voorwerpen om God te kunnen verheerlykea
en dienen. —— Zo wy de hoedanigheden van onze Ziei
befchouwèn, hoe verbaasd moeten wy dan niet ftaan ?
Dezelve is niet alleen vatbaar voor het tyderyke, maar
ook voor het eeuwige.
Eene Eeuwigheid te kunnen begrypen, wat is dat groot!
Maar egter zyn wy hier in bepaald, en zien, voortegenswoordig, als door een duister glas; egter, als wy de vermogens onzer Ziel te hulp komen en beoeffenen, door die
middelen, welke ons daar toe van den Schepper gefchonken zyn, van welk eene waarde moet dezelve dan niet
ehouden worden ? W y dringen daar mede door tot in
en hemel, over de geheele aarde wandelen wy met vernuft en kennisfe, wy dringen in de diepte der z e e , ea
zelfs befchouwèn wy de fchatten die in de aarde bedolven zyn, en krygen wetenfchap van alle die ryke gaven,
welke ons van den milden Schepper gefchonken zyn.
6 ! In welke verwondering, eerbied en liefde, moeten wy
ons dan niet voor
heelal nederbuigen, en hem zoeken te verheerlyken. Zo
w y ons Lichaam befchouwèn, zien wy een aller'wonderbaarlykst zamenftel van deelen en werktuigen, om zyne
vermogens, die tot zyn leven en beftaan behoren , volgens de aan hem gefchonken kragten, te kunnen uitoeffenen; en wy zien, na een nauwkeurig onderzoek omtrent derzelver verfchillende werktuigen, dat w y r e g t
wonderlyk gemaakt' z y n , en hoé uitmuntend de Almagtige door zyne wyze Voorzienigheid voor ons gezorgd
heeft, in ons lichaam zodanig, als het thans gefteld i s ,
te fcheppen.
Eenige aanmerkingen over het Lichaam, in het voorbygaan, even als wy over de Ziel gedaan hebben, hoop
ik, zullen niet onaangenaam zyn.
W y bevinden, dat die deelen, waarvan het leven eö
ons vermogen van te denken volftrekt afhangen, de ve-iligfte plaats bezetten. By voorbeeld: de groote en kleine Hersfenen zyn befloten in de hersfenpan,
dé Ingewanden der borst zyn omgeven door de ribben, - r — het
Ruggemerg is befloten in een koker van beenagtige zelfstandigheid, vermits dezelve alle de wervelen doorloopt,
— de'Chylbuis, of Chylleider, word door denzelfdenbeenagtigen koker befchermd; en hier zyn naast aan gelegen de
VQornaamfte Bloedvaten, van welker behoud óns leven
Rr a
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noodwendig afhangt..
Zo wy de Ingewanden des
buiks befchouwen, zien wy yder derzelve zo wél ge
plaatst, dat wy over alles ten uiterften verbaasd moeten
ftaan.
W y ondervinden dat alle verrigtingen van
ons lichaam , welke. volftrekt tot ons leven en beftaan
behoren, geenzins onder ons beftier zyn. Het hart Haat;
de levens- en dierlyke geesten worden afgescheiden; de
koking van fpys en drank tot onderhoud van ons lichaam,
de omloop van 't bloed, enz. dit gefchied alles zonder ons
weten, en zonder dat wy'er beftier over hebben; daar inte
gendeel alle bewegingen der fpieren, welke gefchikt zyn
om'er willekeurig gebruik van te kunnen maken, ons leven
daar niet van afhangende, onder ons gebied zyn.
W y moeten ons even zeer verwonderen over onze vyf
Zintuigen, tot welk nut ons dezelve gefchonken zyn.
Zonder het Gezigt, zouden wy niets van al het gefcha
pene kunnen zien, en geduurig in gevaar zyn van ons
leven te verliezen.
Zonder het Gehoor, zoude ons benomen worden het
gevoel van de aangename klanken der harmonie, of wel
luidendheid der mufiek. W y zouden niet kunnen fpreken,
en even zo voor menig gevaar bloot ftaan.
De Reuk verfchaft ons oneindig veel voordeel en ver
maak; wy worden 'er door verkwikt wanneer wy iets aan
genaams ruiken; en, dezelve misfende, zoude onze fmaak
merklyk verminderd worden , en wy even zo gedurig in
gevaar zyn om fchadelyke dingen tot ons te nemen, die
•wy daardoor vermyden kunnen.
De Smaak, welke voornamentlyk in de tong huisvest,
hoe wélis dezelve geplaatst, en door de Voorzienigheid ge
fchikt als een wagter om gene fchadelyke voedzels, welke
•anderzints dikwils in het lichaam zouden gevoerd worden,
door te laten!
Het Gevoel: van welk eene uitgeftrekte noodzakelykheid hetzelve i s , dunkt m y , vereischt geen breedvoe
rig betoog, daar het even nuttig is in den gezonden
dan in den zieken ftaat: welke menigvuldige aangenaam
heden , die ons door hetzelve van den algoeden Schep
per gefchonken worden, zouden wy dus, by deszelfs
gemis,'niet ontberen?
-~
,
Eitidelyk, moeten wy ons niet ten. uiterften bewonderen,
wanneer wy het maakzel en de deelen van ons lichaam be
fchouwen, dat dezelve eenvoudig uit twee grondwezens,
aamentlyk vaste en vloeibare deelen, beftaan ?
De
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De verfchillende vaste en vloeibare deelen van ons
lichaam te befchryven, zou buiten het beftek van myn
betoog zyn, daar men de Anatomici (Ontleedkundigen)
en Phyfiologici (Kenners der verfchillende Werkingen der
menschlyke lichaamsdeelen) daarover breedvoeriger kan
nalezen.

Zo dat ons beftaan en wezen wonderbaar i s ; zynde
zamengefteld uit een redenkundige Ziel en een wcrktuiglyk Lichaam, op, eene voor ons ondoorgrondlyke wyze
zamengevoegd, om den mensch uit t e m a k e n , zodat,
wanneer wy alle nafporingen en onderzoekingen in dezen
gedaan hebben, zo ver ons is vergund geworden, wyniet
anders dan in verwondering moeten bedolven worden,
en zeggen: Heere, wonder lyk zyn uwe Werken! en wy ziea
als dan duidelyk, dat ons geheel beftaan, alle onze genoegens , alle onze vermogens, zo wel van ziel als van
lichaam, ons door den Almagtigen gefchonken zyn, en volkomen in zyne magt ftaan.
W y leeren, door de ondervinding, dat 'er niets wenschlyker voor den Mensch, op,dezen aardbodem, i s , dan
een gezonde Ziel, gepaard met een gezond Lichaam, te bezitten ; w a n t , een van beide in zyne behoorlyke v.errigting beledigd zynde, word de Mensch in zyn genoegen geftoord , alzo dan beide moeten lyden.
B". v. iemand, die een zieklyk lichaam omdraagt ea
fmertè lydt, kan onmogelyk zo regelmatig en vergenoegd
denken, dan die gene welke gezond i s , en geen ongemak heeft.
A l is de Mensch nog zo gezond van
lichaam , hoe fchielyk word hetzelve niet ontrust en
ziek gemaakt, wanneer zyne Ziel door zorge, kommer,
vrees, toom, of op eene andere onaangename wyze, aangedaan wordt; zulks word, na myne gedagten, genoegzaam
door dé dagelykfche ondervinding bevestigd.
In een aanval van^beroerte , of vallende ziekte, wprd
de mensch ogenbliklyk van alle vermogens, om_ van Zyne
zintuigen gebruik te, maken, beroofd, en men ziet dé^werkingen der Ziel als weggevloden.
De fchrik, toorn, liefde , groote vreugde, welke
zielsaandoeningen z y n , hebben menig Mensch van zyn
verftand beroofd, en onbekwaam gemaakt om immer regelmatig te kunnen denken.
Ontaarting der vogten, verplaatzing van fcherpe ftoffen na de hers fen- vliezen, veranderen den zagtzinnigften Mensch ih een razenden, dte alles veffcheurt en verRr
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nielt, wat hy onder zyne handen krygr.
6 ! Welke
wonderlyke verfchynlèlen komen ons in dezen niet
voor ? Hoe fchielyk kunnen wy uit een tydelyk geTjoegen ïn een langdurig ach en wee gebragt worden ?
Dit zoude men met zeer veele voorbeelden kunnen bevestigen.
Daar wy nu zien, welk een groote fchat'het is voor
den Mensch om ziel en lichaam beide gezond te mogen
bezitten , en om dat wy 'geenzints vermogend zyn
dezelve beide, of een van beidé, gezond te houden, z o
zyn wy.verpligt God daar voor te danken, en in den
ftaat der gezondheid daarvan zodanig gebruik te maken
als wy volgens de reden kunnen begrypen den Schepper
welbehaaglyk te zyn.
Zo wy dit doen willen, zyn wy verpligt volgens die
•wetten en regelen ons te gedragen , welke ons daartoe van God voorgefchreven en gegeven z y n , en alles
by de hand te nemen, het geen dienen kan om
God te verheerlyken.
Daar toe dienen onze Zintuigen , waardoor wy van
die dingen-, die buiten ons z y n , aangedaan worden».
AI het gefchapene, buiten ons , is dat geen , 't welk
<le zintuigen aandoet, en waardoor het aanwezen van
hetzelve v o o r ons ten toon gefpreid word.
Daar al het gefchapene het werk van God i s , en God
ons vergund heeft, zyne Werken op eene verhevener wy*
z e , dan de Dieren vermogend zyn te doen, te kunnen befcbouwen , zyn wy verpligt, zo veel in ons vermogen i s , deze gave on? ten nutte te maken, dat i s ,
de Wonderen daarvan met opmerking en verftand,
na mate ons de gelegenheid vergund if , na te
fpooren.,
Zo wy. de gefchapene dingen, zo wel bezielde als
onbezielde, befchouwen, en derzelver vermogens, kragten,
eigenfchappen, werkingen, enz. aandagtig gadeflaan, dan
zullen wy in de voorwerpen , die wy onder handen nemen, oneindige ftof tot Gods verheerlyking, en ons n u t ,
daar in opgefloten vinden.
Zo Wy de Lugt eens tot ons onderwerp nemen, en
derzelver nuttige eigenfchappen en vermogende werkingen nagaan, door natuurkundige proeven daar mede te
doen, bevinden w y , dat, zonder derzelver aanwezen, geen
Dier, ,of Plant, leven kan; dat dezelve verbazende lichamen draagt en ophoud; zonder dezelve zouden wy niets
zien,
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fan, niets hooren; zonder lugt zoude alles, wat gefchapen is, zyn beftaan verliezen. Alle derzelver hoedanigheden op te noemen zoude onnut z y n , zulks kan men b y
natuurkundige Schryvers uitgebreid lezen. Even zo, als
men de andere Elementen, • v u u r , water en aarde, befchouwt, zal men wonderlyke eigenfchappen in deafclye
bevinden.
D ë Natuurlyke Historie der Dieren in 'fc algemeen; wat
levert dezelve niet een ruime ftof van overdenking op voor
den onderzoekenden waarnemer ? Indien wy hunne Verfchillende manier van leven, gedaante, huishouding,'grootte en kleinte, nagaan, wat wonderen doen zig-dan niet voor
ons op, en hoe worden w y , wanneer wy regt opmerkzaam
z y n , niet met den diepften eerbied voor wa almagtigeiï
Schepper van dit grote Heir van Schepzelen aangedaan!
Ja dan verfchaft ons dat leerzaam onderzoek", denkbeelden , die ons anders omtrent het Opperwezen verborgen
zouden zyn gebleven.
W y zien ten klaarften, volgens onze bevatting, indien wy de Natuurlyke Historie van de Dieren met
opmerkzaamheid lezen , hoe de Voorzienigheid gezorgd
heeft voor ieder fchepfel in het byzonder; door aan het
zelve die vermogens te geven', om éa zynen aart voor zyt»
leven en genoegen te kunnen zorgen, en dat een ydet
zyn kost kan zoeken en vinden; dat een yder zyn eigen
geflagt, volgens Gods beftemming, voortbrengen, en een
ygelyk voor zyn kroost zorgen kan, om hetzelve zo verre
op te kweken, dat het in ftaat zy voor zigze4ven te kunnen
zorgen. Hoe zien wy niet de ouden voor hunne jongen
zorgen? Dit zien wy op eene verbazende wyze (by voorbeeld) in de Vogelen , hoe yder na zyften aart een nest
formeert, hoe getrouw zy zitten te broeien, en, hunne
jongen uitgebroeid z y n d e , nog onmagtig om hun eigen
kost te kunnen verzamelen, het nodige vóedfel van tyd
tot tyd bezorgen.
De Byen en de Mieren; moeten wy over derzelver
inftinct of natuurlyke hoedanigheid, om voor haren winterkost te zorgen, niet verbaasd ftaan? J a , de Almagtige
zelve zegt: „ Gy luiaart, gaa na de Mieren, en word wys!"
het welk, myns bedunkens, ons moet aanzetten om den
aart der Dieren te onderzoeken ( * ) , opdat wy wys zouden
wor(*) De uitmuntende E. YOWSG , de Authéür der voortref,
lyke Nagtgtdngten, zegt, in zyn Centaurus geen Virtiehmli
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worden ; - en ik geloof te durven verzekeren, dat wy
menigraalen, zo wy de Dieren - als onze wegwyzers, om na
te volgen, aannamen . voor veele dwalingen zouden
behoed worden. Maar de Mensch, de Dieren verre
beneden zynen rang Hellende-, word door zyn eigen wysheidten hogeren ftaat , dien hy zig zei ven toefchryft,
menigwerf in dezen miszet om zyn oogmerk te bereiken.
Z/o wy natuurkundige Schryvers hier over nalezen, denk
ik , dat myn gezegde niet geheelenal zal en kan ver
worpen worden ; en dit vooral niet, dat wy Gods Almagt
zeer bewonderen moeten in de Schepping van die onein
dige menigte levendige fchepfelen, welke zig op de aarde.,
in de wateren, in de lugt en onder de aarde, bevinden,
en dat ze, zo wy onzen Godsdienst willen oeffenen, onze op
merking- wel waardig z y n , en wy dus zeer nalatig zyn in
onzen Godsdienst, indien wy zulks niet doen na ons
vermog_en; want het geringfte fchepfel kan onze opmer
king niet onwaardig z y n , daar God het niet onwaardig
geoordeeld heeft hetzelve te fcheppen, en wy. bekennen
moeten, dat 'er niets vergeefs gefchapen i s , ten einde
het werk van God volmaakt zoude zyn.
W y moeten ook denken, dat God alles na de beste
orde gefchapen heeft; zo wy alles na behooren befchouw e n , zullen wy zulks bevinden waar te z y n ; maar, uit
ebrek van opmerking, bevinden w y , helaas ! dat menig
lensch zig met Gods orde niet vereenigen wil. Dit
ziet men dagelyks maar al te veel gebeuren.
Het Plantenryk verfchaft den Mensch mede een ruim
veld ter befpiegeling, zo als men by de Kruidkundigen
lezen kan. In hetzelve vinden wy een onnafpoorlyk verfchil van grootte, kleinte, meerdere en mindere heftendigheid, verfchillende kragten en eigenfchappen; de eene
om dén Mensch te voeden en tot veelerlei nut en ver
maak te ftrekken, om huizen en fcbepen te bouwen,
allerhande zoorten van kunftige werktuigen te maken, enz.
Eenige hebben heilzame kragten in zig om ziekten te
genezen, eenige zyn alleen beftenid tot voedihg van Vee
en ander gedierte, enz.
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Het Mineraalryk verfchaft ingelyks een ruime ftof ter
het nut van deszelfs verfchillende
voortbrengselen nagaan, en de wonderen van God daarin
befchouwen, hoe kunftig en verfchillend derzelver produc
ten zamengefteld zyn ; is dit alles niet even waardig"
door den Mensch beschouwd te werden? Even zo meen
ik van j a , dat yder Mensch na zyn \iermogen zulks
verpligt is te doen, wanneer hy den Schepper eeren en
dienen wil, in die hoedanigheid, waarin God den Mensch
gefteld heeft, om dat de Mensch zig anders als met het redenlooze gedierte gelyk zou ftellen. Voorzeker be
ken ik, dat wy den Godsdienst zeer bezwaarlyk maken,
indien wy vergen wilden, dat yder Mensch zig oeftenen
zoude, om al het gefchapene, yder in zyn zoort, zoda
nig te onderzoeken; en na :te fporen, als wy boven ge
meld hebben; daar het veelen Menfchen onmogelyk is
zulks te doen , het. zy uit gebrék van tyd , van kunde,
gelegenheid, of aan vermogen ontbreekt, zoude het te
veel gevergd z y n , zulks van een.ygelyk af te vorde
ren. En derhalven heeft God voorzeker het dus gefchikt,
em dat het voor een ygelyk mensch onmogelyk is het
gehele zigtbare gefchapene zo na te fpooren, en in zyne
verfchillende kragten , vermogens ch werkingen, enz. te
befchouwen, dat de eene Mensch boven den anderen iflj
vernuft zoude uitmunten en met verfchillendc neigingen
begaafd z y n , de eene om dit vak en de andere om dat
vak der natuur te onderzoeken ; om aldus te zamen, de
wyl eenige of weinige daartoe onvermogende zouden
zyn, dat uit te werken, wat nuttig was voor alle Men
fchen te weten, om God te kennen en te verheerlyk e n , 'en daar door tot den waren Godsdienst -opgeleid
te worden.
Wat de Schepping al meerder oplevert tot befchouwing voor den Mensch, moeten wy bekennen oneindig
te zyn , en dus zoude ik , wanneer ik over alle za
ken, die ik voorbygegaan ben onder bcfpiegeling te bren
gen, wilde uitweiden, myn beftek verre overfchreden, en
den Leezer verveelen; en dus denk ik voor zo verre reeds
met myne aanmerkingen over het gefchapene voldaan te
hebben.
Om nu eenige nuttige waarnemingen over eene of andere
zaak te doen, en met reden een ander daar van te over
tuigen, meen ik geen beter middel by. de hand te kun3»en nemen dan de Wysbegeertc, welk woord, uitgelegd
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wordende, in zig bevat hef denkbeeld van begeerte tot
wysheid, of verltand te krygen van zaken, zonder hec
welke w y , myiis bedunkens, niet tot eenige kennis kunnen komen van eenig d i n g , welk wy met oordeel befchouwèn willen, daar dezelve in zig bevat de grondregelen , om, met reden gepaard, tot kennis van eenige zaak
te komen.
B: v: Ik befta, of ik ben, kan men, zonder de reelén der Wysbegeerte te hulp te nemen, niet bewyzen j
aartoe moet ik een Wiskundigen Stelregel pbruiken. A l s ,
te zyn, en niet te zyn * is volftrekt tegenftrydig en onbeflaanbaar; en dus, bewust zynde van myn aanwezen, ben
ik ' e r , en, zo ik 'ei niét was, zoude ik niet kunnen denken, of eenige plaats beflaan. Ik befla eene plaats* derhalven ben ik 'er lichaamlyk , om dat een lichaam in
breedte, lengte, hoogte én diepte* hoe groot, hoé klein
ook, eene zekere uitgebreidheid vervult, die, zo lang dat
lichaam daar blyft, door een ander lichaam niet kan vervuld worden. En hier door meen ik alléén te kunnen
bewyzen dat ik 'er ben. Ook kan mén zonder Wysgeerkundige hulp geen klaar begrip krygen van eenige zaak»
welke men zien voorftelt.
- B: v: Wat is Ziel ? Een onftoflyk wezen, welk hef
V^rmogeii heeft om te denken; want, hetzelve ophoudende te denken, is dezelve niet meer tegenwoordig, en verliest haar beftaan ; waarom een denkend wezen noodwendig een onftoflyk of onlichaamlyk wezen moet
zyn,
word door de Redenkunde, welke een tak der Wysbeeerte is, betoogd, vermits geen lichaam het vermogen
eeft- van te kunnen denken, aangezien men anders zoude
kunnen vooronderftcllen, dat een fteen, ftuk yzer, hout,
of ander lichaam, ook het vermogen van te kunnen denken
bézat. Dit menen . wy te kunnen bewyzen, wanneer wy
aanmerken, dat, iemand geftorven zynde, zyn overgebleven lichaam alle kragt van gewaarwording en denken
verloren heeft, en wy nimmer iets van dien aart in eenig
lichaaïri ontdekt hebben.
Zónder behulp der Wysbegeerte zouden wy nimmer
tot eenige natuurkundige Proeven en Waarnemingen kunnen komen, ook geen redelyk denkbeeld krygen van
de kragten , vermogens , nut en eigenfehappen, der
gefchapene" wezens, aangezien dezelve op duizenderlei
wyze behulpzaam is
om nuttige ontdekkingen te
doen.
Zon-
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Zonder dezelve, zouden wy de eigenfchappen van een
lichaam niet kunnen ontdekken; b: v: van uitgebreid
heid in lengte, diepte, hoogte, breedte, zwaarte, kragt,
bewegingskragt, verdeelbaarheid, het beflaan van een.
plaats , digtheid dunheid, hardheid , weekheid * veerkragr, en nog oneindig meer eigenfchappen, welke w y i n
de verfchillende lichamen , na hun verfchillend zamenftel en aart, aan dezelve gehegt vinden.
Zonder
de Wysbegeerte zouden wy ons geen denkbeeld kunnen
formeeren van ruimte, tyd, enz. W y zouden niets bere
kenen, en niets met eenige zekerheid befluiten, kunnen. En
duizend meer zaken zoude ik kunnen bybrengen, om
myn gezegde teftaven; maar ik denk, om myne Verhande
ling niet te lang of aan den Lezer vervelend te maken,
genoegzaam bewezen te hebben, dat w y de grondregelen
der Wysbegeerte noodwendig te hulpe moeten nemen, zo
wy ver'ftandig, en met oordeel, in de kennis van eeni
ge zaak willen indringen: even zo dunkt my o o k , dat
ik dus genoegzaam bewezen hebbe, dat de Wysbegeerte
oneindig nuttig is om ons op te leiden tot erkentenis van
een aimagtig God en Schepper van het Geheelal ; en
dat wy', zyne Werken met een wysgeerig en aandagtig
oog befchouwende, hoe dezelve yder na hunnen aart en
hoedanigheid gemaakt en gefchapen zyn, en alle met elkanderen genomen een geheel volmaakt zamenftel uitmaken,
na Gods wil en welbehagen volbragt, als dan door de
reden en overtuiging gedreven worden, om God in ho
ge bewondering, eerbied, vuurige liefde en gepaste vre
z e , te dienen en te eeren.
Edoch , de grootfte Wysgeer, hoe verftandjg o o k , a*
is hy nog zo yverig en vlytig in zyne waarnemingen en
bespiegelingen, zo vind hy egter zigzelven, noch eenig
ander mensch, in ftaat, om door hetzelve zyn eeuwig
genoegen te kunnen bereiken, aangezien des menfchen
leven hier op aarde , altoos, met wederwaardigheden
verzeld gaat. H y ondervind dat alles hier een begin en een
einde heeft; om kort te gaan, de Mensch ondervind, van
wat ftaat of ftand hy ook zy, dat alles wisfelvallig is op
deze waereld, dat niets beftendig blyft of eeuwig duurt,
en dus niets op dezen aardbodem zeker is.
De Mensch kan noch de gezondheid van zyne Ziel, noch
van zyn Lichaam, beveiligen; hy word gedurig in de ge
degenheid gebragt om de welgefteldheid van een van
beit
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beide, of van beide te zamen, te moeten ontberen door toe
vallige oorzaken, welke God aan deze waereld verbonden
heeft, om op zyn tyd werkzaam te zyn. Ja zelf bevind
de Mensch , dat hy hier maar tydelyk zyn aanwezen
hebben kan, dat zyn leven en beftaan hier maar als aan
een zyden draad hangt, en dat het zeer zeker i s , dat
hy eens uit deze waereld moet verhuizen ; want, tot
eenigen ouderdom gekomen zynde, merkt hy o p , dat de
dood de Menfchen wegrukt in de tederfte jeugd, kinder
jaren, jongelingfchap , volwasfen ftaat, meer gevorderden
ouderdom, en maar zeer' weinigen den ouderdom van-hon
derd en meer jaren bereiken, — opmerkenswaardig voorze
ker voor den Mensch! En daarop volgt natuurlyk, dat de
Mensch, deze wisfelvalligheden, aan de waereld gehegt, met
aandagt nagaande en overdenkende , zigzelven vraagt,
waar zal ik komen? waar zal myn verblyf na myn dood
zyn ? want ik weet dat ik hier niet eeuwig blyven kan.
Waar zal ik myn eeuwige rustplaats vinden, daar ik
verzekerd ben van een volmaakt en ongeftoord genoegen
te zullen, genieten?
Nadémaal de Mensch het vermogen heeft om een denk
beeld te kunnen maken van eene Eeuwigheid, Volmaakt
heid, Almagt, Alwysheid, enz. dat dezelve mogelyk i s ,
offchoon hy zig geenzints in ftaat bevind om volmaakt te
kunnen worden, daar hy geen meester van zyn. tydelyk
geluk is, en nog minder in ftaat ora zyn eeuwig geluk
hiernamaals te verkrygen; zo volgt ook, dat 'er een almagtig, eeuwig en volmaakt, ~Wezen zyn jinoet, welk
het Geheelal onder zyn beftier heeft, onderhoud en regeert,
en welks aanwezen van Eeuwigheid geweest is, en in alle
Eeuwigheid beftaan zal.
Zo de Mensch dit bovengemelde toeftemt, en met re
den hiervan overtuigd is, is het natuurlyk gevolg, dat hy
zig tot God wende, en zyne Schriften of Openbarin
gen , ftrekkende tot bewerking der Zaligheid, onderzoeke.
De Mensch, de Heilige Schrift onderzoekende , vind
daarin de grondwetten en voorwaarden vervat, op welke
hem, zig na dezelve gedragende, de Eeuwige Zaligheid zal
gefchonken worden; zynde die gelukftaat., welke de
Mensch hiernamaals in eeuwigheid ongeftoord genieten
zal.
Deze Schriften onderzoekende in aanbidding
van Gods Geest, zal de Mensch bevinden, dat de Wys-
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begeerte in hare geheele uitgeftrektheid geenzints genoeg
zaam is om mede-deelgenoot van Gods eeuwige Zaligheid
te worden, en- dus de eenige en ware weg, ter, Za
ligheid ftrekkende, in den Bybel gevonden kan worden. —
Zo de Mensch de voorwaarden en wetten, daarin vervat,
met een Godsdienftig hart leest, en na alle zyne vermogens,
die hem van God daartoe gefchonken zyn, met volkomcnen wille van onderwerping, en vernietiging van eigene
kragten, om aan dezelve te voldoen , houd, zal de
Mensch zynen Schepper eerst regt sieren kennen, zig met
tranen van dankbaarheid, brandende liefde en den diepften
eerbied, voor God nederbuigen, aan zyne vriendlyke Voorzie
nigheid zig geheelenal overgeven; hy zal als wedergebo
ren worden, en hier op aarde reeds den Hemel als het
ware voor hem geopend zien, waarin h y , na zyn dood,
zyn verblyf, zyn eeuwig verblyf, in ongeftoorde rust zal
vinden. De Mensch, dezen heiltroost ontvangen hebben
d e , zal, in alle wederwaardigheden, welke hem op dezen
aardbodem mogen overkomen, zyn fterfuur, hoe en wan
neer, als met verrukking en gelatenheid te gemoet
zien.
Ik meen bewezen te hebben, dat de Wysbegeerte de
grondregelen in zig bevat tot overtuiging dat 'er een God
i s , en dus als een groot en noodzakelyk hulpmiddel, ont
ons tot den Godsdienst op te leiden, mag aangeprezen
worden.
Dp weinige fchetzen, na myne geringe vermogens, hief
toe bygebragt, hoop ik meer of min voldoende te mogen
zyn. Tevens meen ik aangetoond en bewezen te hebben,
dat de Wysbegeerte , op zigzelve genomen, geenzints
in ftaat is, om den Godsdienst na Gods oogmerk en wel
behagen, ten einde onze eeuwige Zaligheid te bekomen, uit
te óeffenen; maar dat daar by noodwendig vereischt wor
de Gods Woord te onderzoeken en ons daarna te gedra
g e n , en dus mede aangetoond te hebben, dat er een
groot Verband tusfchen den Godsdienst en de Wysbegeerte
plaats heeft.
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PROEVEN MET HET SAP , WAARUIT DE ELASTIEICE
GOM, OP CAJENSpHE HARST, WORDT VOORTGE"
BR.AGT. Door den Heer F O U R C R O Y .
i

D

e Elastieke Harst, welkers aart de Scheikundigen tot
hiertoe niet naauwkeurig gekend hebben, dient tot
een groot aantal van nuttige gebruiken, in, het Land ,
alwaar de Planten wasfen, welke dezelve voortbrengen;
want men kent ten minften vyf- of zesderlei foorten
van Gewasfen, die , door infnyding, deze zelfftandigheid
opleveren. —— Men maakt 'er toortfen van, brandt het
als wasch, en wanneer het, nog vloeibaar zynde, in aarden
vormen gegoten wordt, worden 'er, door uitdamping in de
lucht, flesjes van verfchillende foort en grootte van
gemaakt, waarin men allerleie foorten van vochten bewaaren kan. In Europa bereidt men 'er verfchillende Heek
Natuur- en Werktuigkundige Inftrumenten van.
Tot hier ontving men deze zelfftandigheid in eene
drooge gedaante, en men moest tragten dezelve te verweeken en op te losfen, om ze tot verfchillende einden
bekwaam te doen - worden , en hierdoor verloor zy zeer
veel van haare hoedanigheden. Om te beproeven, of
men niet, even zo wel als in Afrika, hier te Lande uit he?
Sap, zelve verfchillende werktuigen konde maaken, kreeg
ik door een myner vrienden eenige hoeveelheid van het
Sap, en óndervondt de mooglykheid. Onlangs" op nieuw
een mengelen van dit Sap ontvangen hebbende, heb ik
hetzelve meer tot bevordering der kunften, dan tot Chemifche nafpeuringen, waar toe de voorraad niet genoeg
zaam was, i aangewend.
; By het openen van de fles met het Sap der Hevaea
Guian. of Jatropha dost. L. verfpreidde zich eene zeer
ftinkende r e u k , even als van rottend knoflook. Het
grootfte gedeelte van het Sap was vloeibaar, wit en
ondoorfchynend, als m e l k ; maar in de beide flesfen
die ik h a d , was eene vaste zeer witte ftof,"die de ge
daante van de geheele fles in de eene, en flegts van
den hals en een gedeelte van den buik in de andere, had
aangenomen, dewyl deze laatfte op de reis omgekeerd
eftaan had. Van twee pond i once, i | drachme, die in
de fles waren, verkreeg i k , nadat dezelve aan ftukken
geflagcn was, 3 oneen, 1 drachme 36 greinen eener aller?
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zuiverde verdikte elastieke Gom. Het witte vocht had
een zoetachtigen fmaak, fchoon het tevens alreeds fcherp en
onaangenaam was. In een gefloten fles zacht gewarmd
zynde, ftremde het Sap niet, maar als men het rn een
open glas warm maakte, dat 'er de lucht by kon ko
men , zo vertoonde 'er zich iets, 't geen tot de kennis
der elastieke Gom zeer gewigtig was. Na. dat het eerfte
vliesje weggenomen was, kwamen 'er geduurig weder nieu-_
we te voorfchyn, en een pond van het vocht gaf byna"
I drachme elastieke Harst. Toen 'er zich niets meer op
deed , was het melkig vocht helder geworden; en wan
neer men voortging met het tot de dikte van een fyroop
uit te waasfemen, zo fchooten 'er by het koud worden eene
groote menigte fpieswyze krystallen uit aan, die geel
van kleur waren, en een fuikeragtigen en .ligt zuuren
fmaak hadden.
Indien het Sap op kwikzilver aan de lucht werd blootge
fteld , zo zoog het allengs levenslucht in; de Gom fetieidde zich,
af, en dreef op de oppervlakte. In deeze Proeve, maakte,
even als by de uitdamping, ,de vereeniging der zuurftof
de.verdikking van het Sap tot elastieke Gom; gelyk ook
de zuuren, die in het Sap gegoten werden, de affcheiding
van de hangend gebleven Gom bewerkten. In 't eerst
neemt de Gom de gedaante van vlokken aan, die fpoedig
aaneen komen , en zich tot eene famenhangeride masfii
vereenigen. Het gedephlogisticeerde zoutzuur bevordert het
affcheiden van de Gom zeer fterk, en het verlies van
derzelver reuk bewyst, dat men deze yerfebyning aan
het afzetten van het Oxyglne moet toefchryyen; zo
dat in deze Proef het zuur in zeer korten tyd te weeg
brengt, 't geen de aanraaking der lucht in een langer
tydbeftek veroorzaakt.
De loogzouten werken op eene omgekeerde wyze op
deze melk; zy vermeerderen de vereeniging der elastieke
ftof met de vloeiftof, en verhinderen de affcheiding door
de z\mrftof des dampkrings. Vier oneen van het Sap, met
eene zeer geringe warmte overgehaald z y n d e , gaven een
vocht zo helder als water, en zo welriekend als jasmin»
in plaats van de Hinkende zwavel-lever-lucht. Het was zuur
achtig van fmaak; maar de geringe hóeveelheid belette
het verder onderzoek. De Gom, die zich in den hals der
fles gezet h a d , en meer dan 3 oneen en % drachmen
woog, was zeer w i t , van een fyn en digt weefzel, zacht
aan te voelen, en volmaakt veerkrachtig. A»n de lucht
bloot-
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blootgefteld, werd het geel, en eindelyk bruin. Door deililleering verkreeg men veel vlug loogzout en olie.
De luchtvrye en vloeibaare loogzouten maakten 'er geene
verandering in, zelfs niet eens met eene fterke warmte. De
vitriool-aïther maakte het w e e k , en loste het gedeeltelyk
o p ; dit laatfte deed de geest van terpentyn nog ligter.
Zo men deze oplosfing langen tyd op een zacht v u u r ,
en in een open glas, warmde, fcheidde zich een gedeelte
van de Gom in derzelver elastieken en zuiveren toeftand af.
Zo men het met falpeterzuur behandelde, verkreeg men ftiklucht, luchtzuur, pruisfisch-, en fuikerzuur. Deze zelfde
Proeven nam men ook met de gewoonc Gom, die verkogt
wordt, en de uitkomften waren dezelfde.
JDe gekryftallizeerde zoete ftof, die men, na het affcheidèd van de vliesjes der elastieke Gom , .verkreegen had,
was zeer oplosbaar in water, en maakte het lakmoespapier rood. De Alkohol ontbindt'het'.zeer ligt,, en word
rood. Zo mert deze oplosfing in de 'lucht; laat uitdamp e n , {fcheiden 'er zich witte. langwerpige en dunne kryftallen uit af, en 'er blyft eene kleurende ftof in het
laatfte . gedeelte van den Alkohol over ; deze kryftallen kunnen-weder zeer gemaklyk in water ontbonden
worden, Haan het zilver of kwikzilver, dat in falpeterzuur-ontbonden, is , niet neder; geeven ook geen onoplosbaar, zout met kalkwater, en hebben ook nog den voorigen fuikerfmaak. Het vuur verdeelt dezelve, en brengt'er
een brandig flym- en luchtzuur uit voort, zonder blyken
van olie. In het luchtvolle Alkali maaken. zy .geene verandering, en fchynen door de fuikerftof gevormd, die
tot zuur begint over te gaan, zonder geheel in den ftaat
van zuur veranderd te z y n , en dit fchynt van eene- grooter hoeveelheid zuurftof, dan' in de fuiker i s , af te
hangen.
, Deze Scheikundige Proeven , d i e . w y gaarne by eene
grooter voorraad van Sap verder zouden hebben- voortgezet , geeven ons eenige nieuwe en nuttige refultaaten,
deels tot betere kennis van den aart dezer byzondere zelfftandigheid , deels tot beter gebruik van derzelver eigenfchappen.
i ) De -elastieke Gom is in een melkachtig Sap
opgelost, uit 't welk zy door de bykomst der lucht
alleen • zich affcheid, en niet door enkele uitwaasfeKiing.
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fcorzaak dezer affcheiding en der verdikking, van-dé elastieke Gom,
3 ) .L}e...ei|stieke Gom, krygt haare bruine kleur, van,dp
werking der lucht; men-leidt dezeive dus verkeerd -van
èene beroöking af.
- . 4 ) Het vlugtig loogzout-, Welk. m e n b y ^ e deftillatie^üit
dezelve-yei:krygt,i is eigenaartig in hetzelve,' .en-v-omftaaj:'
niet uit' eenige vermenging pet, t , ; zy bevat duts ftikluchtu
- 5 > . D e elastieke;,.Gom, is pnthïndbaar in,vitriool-ather»
indien anen.'er zeer klejne .ftjujyes yan, inwerpt.,
6) Zy fchynt iyet gêheel'tot ide.'vette olien: ;npch tof dje
harsten* ee bshoorep, .maar^jplykthet mèesj:jjpaar^de iyj
njige'; z e ^ t o d i g h e i d • der planton, dppr^Vu^'-v^^raf-fit^'
kn, haare..eigenfchap .van „by d e deftillai^ y $ g l o o g .
£ o k # "pm jtihkenden ,otiê .-,ftikluc4it. pn^b^y^-zuujr^
je geeven, ;JEchter moei men beide deze ^ i p a w i g ^ e d e n "
.niet ais volkomen, gelykfoortig. befchouwen'.; , $ e «htstiekft
G o d : fghynt meer .olieachtig te zyn, én meer water te
bevatten tf.. dan deiymftof.
Mefiiio^zjcht tot de.kunftenmerken wy q p , dat, behalf
vendVeigenfchap.,' die, de witte Gom fchynt. $ë héjjbén»
tan zichuzeer g o e d - i n terpentynöKe , op te ^lqsïeti^
en waardoor deze. oplosfing- .by,.uitftek, gefthflst .zou* zyrji
om vetfcheidenJichaaq^n te bekleeden, £n met eén^vepït
toachtjg vlies-jen. te bedekken*.'t welk,dé,Arlijggé plié*Qt£
teruglaaten', wanneer zjy,vervlogen i s , o g t h e r S a p ^ r ^
wöMzelye-enze opmerkzaamheid verdient., y a n a ^ b d ^
hoeveelheden , die my toegezonden waren, had zich' he,t
grootfte gedeelte,, geduurende de reis* als «cne.-yaste Genï
afgefcheidehi-en 'er was-iflegts. omtrent h e ^ S ^ - g e d e e l t e
in • het> vocht opgelost gebleven : • deze-jfondfv of,zeer
langzaafti door de .lucht alleen,, of wat fpoedlger door bykomsf van; warmte of zee» fchielyk, door behulp, vahzuu-:
Ten, a f ^ h e l d e a wprd§j|.. Doch ^ t was^vaji.vïy meej
aanbelang, een middel te vinden, om de Gdm 'geheel opgelost te doen blyven, en derzelver uitzakking.te verhind e r e n : ' e n dit middel moest dé elastieke,ftof niet veranderen,; en, tevens niet beletten, , dat meji 'e;r dezelve, uit
af kon .fcheideh, .zodra, men zulks" verlangde. . Öni dit
óógmerk wel te bereiken, .moest men het Sap in ideszelfs'
Vaderland .onderzoeken,, eh met verfchillende zaaken vermengen.' Want het. geen wy hier omtrent doen konden,'
was flegts mét het S a p , dat van zyne lymige zelfftaridig-,
heïd reeds grootendeels beroofd was: weshalven 'er altoos?,
M S N G . ' Ï795. N O : 14,"
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nog eenige onzekerheid zal ovefblyven«, tot dat- de ervaring onze njethode ook met nog geheel onveranderd Sap
'tav bevestigd hebben. Daar de-" vaste loof&uten zeer
biykfiSat de' aantrekking en Veteeniging der-Gomdeelen
met het overige van 't Sap fcheenen -te vérftérke», zo
ilünnen wy'niets'beters aahraadéri'Vdan dat mëfi^deze zouter? met het Sip vermengt, zodra het uit de plant uir>
Vloeit. Kjérdoo'r zou men waarfchynlyk b e l e t t ë h d a t de
Gomdeélen op dè reis 'zich afzonderden, en het Sap
onveranderd:'kunnen bekomen ^'verlangde men dan de
Com af té fcheiden, ^'behoefdéPniéh flegts het Alkali door
eén zw ak zuur ép té doen neémeft,.é»dankÓn^.m<to 'er,
door önderfcheidëri voïrnen-,' *Mer-leie gedaanten én dikten
aan geeven,'die men\ verlangde» M e n lieg-dan ^géèn gevaar oin-déze ftbf in-haaren aart té veranderen 4 tefwyl
*y ontbonden én met lichaamën veïëénigd wordt^dtó-haaré
veerkraëhï Verminderen , en hjlar-droog en broos nkaken.
W y achten ons verpligt, Jk Natuurkundigen^-- Reizigers, en Planters onzer Koloniën, in Amerika en Afrika i
verflag-van ons voorftel té geeven, en wy kun»*n ons van
dërzelyér yver én kunde-bwfoovën, dat zy hét opgegeevénie met het Sap der Hevoea, terftond als zy uitgevloeid
l i , beproeven * het Sap aldus in wel gefloten"flesfen
herwaarts «enden; en 'er eéH kort bericht van de hoeveelheid des Saps, deszelfs eigenfchappen , foortlyké
Zwaarte fmaak en reuk / vóór dat het met Alkalk ver±
rriengd was , als mede , dérr tyd der aftapping, by voegen zullen.
'
Deze zélfde Proeven moéten ook met het Sap der verfchillende toortènr van BevoeaVQcjral'-de Caoutchouc^~ert die
:
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;
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van Guajana, als medé mei &Jatïöpfta

eiasticai

Cercro-

pi'a peltata., Ficus Indica, e» alle overige bekende en onbekende géwasferi, van welfte métf weet dat eene elastieke

Gom verkregen wordt, in *i worfc'gefteld- worden.
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VERHANDELING OVER DÉN INVLOED DER LÜGTSTREEKEN OP DE GEDAANTE ÉN ivATUÜlfc DE*
PLANTGEWASSEN.

Door

L.

RËYNIÉR.

{Janrnal de Pkypque.)
(Vervolg

èn Slót van bl. 537.)

©ver deft Invloed vim de Verandering
de Plantgewas/en.

der Lugiftréeh op
•

N

aardemaal de Planten, op eene zo onmiddelyké wyze*
af barigèrt van de Lugtftteék, in welke aar zicrV bevinden , Ondergaat dezelfde foort Verfehéidë #y2igfli|en
uit de verfchillende ftanderi waarin zy zkh bevindt: dr*
is uit het vöorvöAandèldë-jen vollen openbaar.
^ Gns
is nog overgebleeven eeritëe beginzels vast të ftéHéh
ten aanziene van de Veranderingen* die dé Pfóhtëflnioeten
overkomen, door Van' Lügtilfeek te verwisfeleti:.
en deeze verwis'ftlirtg moet op een deezer volgende wyzeri
plaats hebben.
Voor i . door éene Vérandèfing vaft Lugtsgefteltenisfe*
ter plaatze Waar zy zich bevinden.
Ten s. door overgevoerd té wofdéh ondéï éënê ander*
Lugtltreek', en 't geen nèodzaaklyk uit de AaïÉtféfefcirjg
Voortvloeit.
De

Veranderingen
van de Lugtsgejleltenisfè
eens
eft aertelver Invloed op de Planten.

Lands,

De Natuurkundige WeetëBfchappefi, in vröégérén Eén*
Wé, Zó weinig beoefend zynde, heeft men ëm flegts zulke?
weinige wél geftaafde algemeenheden overgereikt, dat
het ten üirétften bezwaarlyk valTe^ met.èefrfgë Zekerheid,
eene vergélyking in 't werk té ftellen tusfchen den tégéswoórdigen eri vöótledeft ftaat der onderfcheide Landen,
zelfs vaft de meestbekende. D a n , niettègênftaandé alles
wat oris ontbreekt om zékérè • fteuhpuntën të zefteü »
hébben wy egter eenige vastgaande kundigheden, op welke wy kunnen afgaan, en eenige Natuurkundige Gewysdens, wélke niét gelöcftênd kunnen worden.
"'
i)ntegenzeggelyke bewyzen toonen aan, dat èen h*öd veel
Ss 3
war-
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warmer geweest hebbe dan het tegenwoordig is. Ander*
niet min onlochenbaare ftukken wyzen uit, dat het tegen'deel in andere Landen plaats greep., Derhalven moeten
wy van verfcheide kanten het Vraagftub befchouwen., of
de Lügtsgeitelteriis van onderfcheide Gewesten verzagt
of verftrengd is: want 'er valt'geen twyfel aan, of dezelve heeft die Veranderingen ondergaan.
De oude Kronyken der Noordfche Landen gewaagen
van Bosfchen* die dezelve bedekten; tegenwoordig ziet
men 'er bykans géeri Boompje. ï)e Boomftammen, begraaven ki den grond dier Landen , ftaaven de waarheid
dier overleveringen.
„ Men ziet in de Saga's (Kronyken van Ysland en het
Noorden,) dat men oudtyds Bosfchen in Island hadt r
•>V dit wordt bevestigd door de Boomftammen en Wortels,
„ w<$Jke nien uit deri grond haalt, i n de moerasfige.
, ftrcekVri, waar men thans geen het minfte Houtgewas
„ aantreft. De Sarturbrand,
eene foort van H o u t , ' t
„ welk verhard.is' zonder verfteend te zyn , levert hier
van een ander bewys op (*)."
Die zelfde Kronyken fpreeken van den Landbouw op
Tsland'm
ih Groenland' en de menigte van Graan, welke
men' daar ïnoogfte: dan, iïu brengen die Landen geen
Graan voort,.en de Proeven, welke men te laatstgemelde
plaatze des genomen heeft, zyn niet gedaagd {f).
Zie daar pnlochenbaare bewysftukken, die aantoonen dat
de Lugtftreek in de Noordfche Gewesten voorheen min
fcherp en ftreng was dato tegenwoordig. Iri eene Verhandeling, onlangs uitgegeeven, heb ik, door geen min beflisfende bewyzen, aangetoond, dat de verkoeling eenpaarig
is , en zich niet alleen,doet kennen,in de gemelde Ysgewesten , maar o k in andere deelen des Aardbodems,
dpor de verlaaging va» de plaats, waar Houtgewas groeit.
Ik> heb eenige bewysftukken hiér voor opgegeeven Uit
het geen ik op de Alpen waarnam;~ doch het ontbreekt
qns aan bewysftukken om den loop deezer Verkoeling teberekenen, die,, buiten twyfel, zeer langzaam; dóch,
zo als ik geloof, eenpaarig is, Een deezer meest in 't
qpg loopende gevallen is een Boom, gevonden door een
Jaager,. menigvuldige iPoifen boven de fcheiding van het
të:

w

?

y

0

(*) Lettres fur rislande, par M'. DE TROIL, p.* 24.
($) Aid. p. 24*
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fegenwoordig begroeide deel der Bergen; en op eene
plaats, waar geene menschlyke kragt dien Boom heeft
kunnen brengen.
M a a r ten zelfden tyde dat men ftukken aantreft,
die b o n e n , d a t , in lang voorleedeh tyderi, de Noorderbreedten eène veel warmer Lugtftreek hadden, dan tegen*
woordig; vindt men andere bewysftukken,' van geen mh>
dere geloofwaardigheid, dat andere Oorden veel kouder
geweest zyn, dan tegenwoordig.
' R Ö L L I N verhaalt, dat, in zeker jaar, te Rome, de Sneeuw
veertig dagen agtereen bleef liggen (*). •
J U V E N A L i s lacht met de goede Vrouwtjes van zyn
t y d , die; het Ys in den Tyber deeden breeken, om 'er
Wasfchirigcn 'in te doen, aan welke zy groote kragt toe?
fchreeven ( f ) .
Deeze twee plaatzen wyzen u i t , dat ten dien tyde de
Lugtsgefteltenisfe ttRome was gelyk die thans te Parys i s ;
want tegenwoordig befpeurt men te 'Rome flegts s morgens
eefiig ¥ s in de' Fonteinen, aan de Noordzyde, en d e
Sneeuw blyft 'er niet liggen.
O V I D I U S fpreekt van de Lugtftreek aan de Zy/arte
Zee
gelyk mén thans zou fpreeken van die aan de Witte Zee
Ik wil toeftaan dat hy als Dichter wat vergroot hebbe;
maar dit heeft zo verre niet kunnen gaan, dat hy den
tegenwoordigeri ftaat van de Crim met zo zwarte kleuren
zou fchikleren.
De verhaalen van de eerfte Vastigheden aan de Rivier
St. Laürens gewaagen van eene koude, welke men 'er
tegenwoordig niét gewaar wórdt. Naardema'al de veranderingen trapswyze zyn toegegaan, zyn ze als onder onze
oogen gefchied, en wy kunnen de vroegfte berigten niet
jn twyfel trekken.
t Dè gron'dontginningen, welke plaats gehad hebben in
het Noorden van Europa;
de verwoesting dier onmeete+
lyke Bosfchen, welke Buitschland bedekten; èindelyk de
vermeerdering der Bevolking, welke 'er het gevolg van
geweest i s , zyn oorzaaken van de verzading der. Lugtftreèken in de Zuidlyke Landen. De Noorde en Noord*
ooste winden kwamen 'er voorheen niet, dan naa dat der
zelve bvei; de?ze vogtige Bosfchen waren heen gewaaid*
daa»
?

?

1

%

f

( * ) ROLLIN,

Hifi. Rom. Tom.

( f ) JUVSNAUS,Satyr. V I I .
s
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daaf dezelve tegenwoordig heen gaan over opene vlakten,
w a a r . d e ivqdprkajitzing des lichts de Lugt verwarmt,
waar eindelyk eene menigte van vuuren, by.ainhpudenheid
|>$ftoakt, sdén geheelen t&at des L)ampk4ng8 versaderen,
rmrrr j)e pojdontgmnirigen ,. welke plaats gehM.hebben
in N$ord? Am?ri # •> ?yn desgélyks oorzaak van devergagting der Lugtftreeke, Dus ftrekken die gebeurtenisfen,
welke tegenftrydig fchynea, om elkander op te helderen.
Alle Lugtftreeken neigen, door eene cenpaarige en voortgaande itrekktng, tot verkoeling; en, indien eenige wapper
worden, gefchied zulks door plaatsjyke oorzaaken, die
de algemeene orde niet omkeeren.
Men kan, eindelyk, by de verandering der Lugtftreekfl, uit Natuurlyke oorzaaken herkomftig", de zodanige
voegen, die ter hoofdoorzaak hebben de wyzigjngen, welke
ós Mensch daar veroorzaakt door zynen arbeid. Een
basthagtige grond, welke men van Houtgewas ontledigt,
een Kanaal of een weg ergens aangelegd, een opgedroogd
Moeras., en duizend andere werken van 'smenfchen hand,
veranderen de natuur van eene ligging, en by gevolge de
gedaante der Gewasfen, die daar groeijen. Door dit
middel wordt de wederkaatzing min of meer fterk, de
Jiampkring is min of meer daorfchynend, en de Planten
draagen min of meer den indruk der Lugtftreeke, aan
siselke die ze vormt het naaste bykotnt. Zo zal een uitgedroogd Moeras, geduurende een aantal jaaren , Waterplanten- of Tweeflachtige Planten vertoonen, gegroeid
to een veel drooger grond ; dat is te zeggen, veel kléineter , veel fterker , veel takkiger; de Planten der Bosiöfaen worden met WolftofFe bezet, en neemen af in
grootte in het jaar, 't welk op het omhakken der boomen volgt.
Men kan, derhalven, de veranderingen, welke dePIaa^
ten ondergaan zullen, voorzien, naar de opgegeevene gevallen in dit Artykel, en welke ons nieuwe ontdekkingen
gullen verfchaffen.
Eene andere zeer opmerkenswaardige byzonderheid is het
te voorfchyn komen van nieuwe Soorten, in eerst omge-r
werkte gronden, als ook in nieuwe gronden, De Planten,
welke zich vertoonen naa eene omkeering, zyn dezelfde
ntet die 'er voorheen beftonden. Alle Schryvers over de
Natuurlyke Historie der Planten hebben waarneemingen
van deezen aart, die meer pf min zonderling zyn.
Van waar hebben die Planten haaren oorfprong; dewyl
gec
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gelykaartige niet beftaan dan op eenen seer grooten ••afftand ? . Was derzelver zaad bedolven in, dgn gjónd'rtót
eene zeer groote diepte ? iMaat zinjs wejk-eenrtydp^rk.
kan het • daar gefeest zyn ? ,ï& het 'cj. door «fe winpen
gebragt ? Maar hoe feurinen; deeze Zaadkorrels zo groote
afftandeo overtrekken? Hangen de Planten derwyze van
eene ligging af, dat een samenloop van begiazels; dezelve
kan doen te voorfchyn komen ? Maar deeze samenloop i$
niet beweezen. —— • Men kan de Natuurkundigen niet
te fterk uitnoodigen, om een waakzaam oog te vestigen
op de veranderingen, welke in hunne nahuurfchap voorvallen; zy moesten lysten maaken van de Planten, welke
'er voorheen groeiden, en de Planten bewaaren,. die van
derzelver gedaante getuigenis droegen; .vervolgens, ,ell$
j a a r , ze vergelyken met de daft groeiende Planten , qm
dus te bevestigen de verandering, van- gedaante in de oude,
en op- te maaken welke nieuwe Soorten zich voordoen.
Deraelyke waarneemingen, eenigziias veelvuldig gedaan,
zouden van grooten dienst weezen voor de Kruid- en Plantkunde: dewyl zy zouden ftrekken om de waaraeemingen,
reeds gedaan, over den Invloed der Lugtftreek?, te verfterken , of de dwaalingen , daar in gefloape», te recht te
brengen.
Men voege nog by deeze Ontginningen de Nieuwe
Eilanden, die zich vormen, 't zy door Vulcaajien, *%
zy door lanazaame werkingen der Natuure; allengskens
worden zy bezet met Gewasiên: de wyze, op welke zyi
daar groeijen, moet de nieuwsgierigheid der NatuurkjAndi»
gen opwekken. Laaten wy hun hooren die met C O O K ge-«
reisd hebben.
,•
„ In de Baai der Posfesfie hebben wy tw&e, rotaen ge*
„ zien, waar de Natuur haare groote werkzaamheid des
„ Groeijinge begint. Z y heeft reeds eear klejn bskleedzej
„ van grond gevormd op den top der rotzen; doch haare,
„ werkingen gaan zo, ttaagbjrk voort, dat men 'er tot.nog.
„ maar twee Planten heeft, een Grasplant, en eens foort
„ van Pimpernel.
„ In Ter re de Feu, het Vuurland, na het. Westen, err in
„ het 'Staaun Land, verzamelt ziefa in de heiligheden e n
„ de fpleeten der verbaazende rotsfpitzen, uit welke dee„ ze landen beftaan, een weinig vogtigheids, en de ge„ duurige fchuuring der afgebrooke rqtsftukken veroor„ zaakt kleine deeltjes, eene foort van zand. Daar groeijen, in een ftilftaand water., allengskens eenige Planten,
Ss 4
„ tot
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,, tot de JtgasbéhoprendQ,'van welke de zaaden te dier
k, plaatze gebragt zyn door de Vogelen; deeze Planted
•y, -ïaatën,. op-'t-éïndevaffiieik'faffoen, iets aardagtigs over,
*, 't wélk van jaar -'tot jaar toeneemt^'
Het valt
my bezwaarlyk té begrypen^''hoe xder Zeevogelen, de
eenige'dié zich iri deeze ftreeken 'onthouden;, > 'er. Zaadkorrels' kunnen overbrengen; dewyl deeze fóort van Vogeleri,"gelyk bekend is, alléén by Visch leeft. •
' •
' - j , ' Alle de Planten deezer Gewesten groeijen op eene
„ 'wyzé a'an' dezelve 'byzonder eigen, en gefchikt ohj 'aar/
" , dc té .brengen op^de oavrugtbaare rotzen. Naar ge«
lange dééze Planten' opfchieten, vérfpreiden zy zich iri
i, ftéelën-én takken, die zich zo: digt by elkander houden
;, als'rhógeïyk is'; zy vérfpreiden dus nieuwe Graankorrels,
4, en bedekken, in 't einde," eene groote, ftreek lands.'
i, Dé vezels, de wortels, de fteelen,- de benedenfte blai, den, verrotten allengskens', en vormen éène foort vaq
li Veengrond, welke met den tyd aarde wordt. De digtc
j , zaményo'eging diet Planten belet de vogtigheid daar bei, nederi uit te Waasfemen, verfchaft dus voedzel, aan
hét'bovërifte gedeelte, en bekleedt eerlang eené ganfche
;, üitgëftréktheidniët een béftendig groen (**).?? . '• "
Mejn kan, eindelyk, te raade gaan met de wyze waarop
de/'LaVaV ongemerkt ten' groei gefchikt' worden: ( f ) . - Nie*
$narid der Schryveren over dit ftuk heeft dé wyze nagé»
ipëurd 'óp welke deeze Planten gébooren wordert, pf'derièlver" overeenkomst'met de Plartten in de nabuurfchap.
Dit blyft, derhalven, 'een ftuk voor" nader onderzoek.
Onlangs hééft zich, niet verre van Tsland, een Vulcaniscfy
Eiland opgedaan: dit is eene fchoone gelegenheid voor;
dé' Natuurkundigen in 't Noorden, om ons te'onderrigten
yarj de wyze hoe het daar mét den 'gjoei toegaat. Bui?
terr fwyfei zal men niet veronderftellen, dat de Vul»
caan,"' tërt zelfden • tyde • met de Lava , de Zaaden
dér''' Planten,'welke daar groeijen, zal hebben 'opgqï
worpenV ' " ' " '"" '* ' - ••'
•
' " ' '
:

,:

;

?

;

v

f*)

Second Voyage de COOK. Tom. II.
Voyage en Steile. Tom. \.

{ f ) BRYDONE,

p. 1 3 9 , en anderen.
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ttet ontbreekt ons aap opgegeeycne gevallen oyer dit
belangryk gedeelte in het Ryk der Planten; 'naardemaal
d# vroégfté Reizigers verzuimd hebben ons te onderrigteri
van de eerfte véranderipéö
4 P
W d§ Indicti
overgevoerde, Planten; tegenwoordig ziet men die 'er
daadlyk'gróeijên, naa" een lange- reeks, van'voorgaande
gelykfoprtige Planjen, alleen 'puder d e ' gedaante wttke,,de 'Lugtftreek dezelve peeft ingedrukt, paarenboven
itrékt 'het* weinige, t .geen'öps de Reizigers dóórgaans*
wegens de, Planten berigt^n, piet zeer óm' ons yerfrouweft
in te boezemep. S^rydige Planten' voegen zy zamen op
?ên' gropd. Zulke berigten boezemen wantrouwen ini
Niet dan' eep klein aantal zeker gaande gevallen hebbeni
de,, zal ik ze zamenvoegen, zopder ze aan eep en hetzelfde 'b'egipzel p onderwerpen,
' ' ' '
uro
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L A B A T , » eepder pudfje Reizigeren die ops in dit gevat
weet voor te.lichten, geeft ónder andere dé vólgende?
gevallen o p , die ,je weèteps- en te meldenswaardiger z y n ,
dewyl hy zich'op onze planden beyondt op een'tyd,'
niet' vqrre verwyderd van djen , dat. de Plaptenuit Eyropq
perst warén overgevoerd.'
„ D e Bloemkoojen gropijep 'er volmaakt. Het is ge*
noeg'ejr een te hebben óm iij. korten tyd, een geheelen
„ tuin te xullep; want, dezelve afgeTneden zynde, geeft
de ftrönk eene menigte van afzetzels u i t , die mén zodanigeij wyzé l$an behandelen, dat. men niet weder noo*
dig heeft te zaaijen,
„ De Wynftok, die men op de Eilanden geplant heeft,
„ reehtftreeks uit Frankryk komende, heeft veel moeit,?
,, om zich aan dit land te gewennen, én zelfs'tot deezen:
„ tyd toe worden de Druiven piet volkomen ryp. Dit is
„ g e e p gevolg yap de warmte, of van het'voedzel 't
„ w e l k de Wynftok uit dep grond trekt, maar hét ont
igheid der Lugtftreek e : d è
„ Druiven worden 'er te fchielyk r y p , en de eene aan
5, denzelfden tros voor de andere; derwyze, dat men aan
den
Ss 5
v
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„ denzelfden tros rype Druiven, gezette,, en andere als
„ n o g in bloei, aantreft.
De Muscadeï, hier uit Ma„ dera en de Canarifche Eilanden gekomen, heeft dit
„ gebrék geheel niet, en jypt volkomen." Dit geyaj is
zo veel te aangelegener, daar de W v n f t o k u i t de Canarifche Eilanden komende, die reeds een tusfchenftand
doorgegaan w ^ s , den invloed der kqgtftreeke meet ondervonden hadt, dan die re^rjrfb^ksjitt frankryk, 'kWam.
„ ï k heb ondervoeden, dat de:,^rten uit Frankryk
„ hier gebragt, de eerfte keer geplant ;'zyndè, zeer weinig
,, gaven; dè vervolgens geplante gaven• meerder;,de derde Êeer bragten zy overvloedig voort in getal, eh van
„ eene 'ujtfteekende grootte,
„ Een Inwoonder "van myne Parochie, S E L L I R R gehee„ teq , zaaide T a r w e , die uit Frankryk-gekomen
was j
,, dezelve fchoot zeer wel o p ; maar de meesre-Airen wa„ ren ledjg; de andere hadden flegts weinig Graankorrels:
„ doch deeze eigengeteelde, gezaaid zynde, groeiden al„ lerheerlykst o p , lchooten de fchoorifte Airen, en zo vol
„ als men zich kon verbeelden (*)."
Du T E R T R E , die, naa L A B A T , in America gereisd heeft,
bevestigt het gezegde van deezen Reiziger, en, volgens
beider berigt, ftaat het vast, dat de rneest by ons bekende Moes- en Keukengewasfen 'er zeerwel voort willen,
en goed zaad opleveren.
Dat de Raapen en Üijeri
van zaad ujt Europa zeer wel voort WiHen; doch dat de
zaaden hier van, in America verzameld, fchraale vrugt
geeven; als mede dat de Zuuring 'eV nooit in 't zaad
fchiet.
. . •
"
.:"
De Schryver van een Reisverhaal na Martinique,
in
den Jaare 1751 gedaan, vermeldt mede, dat de Uijen en
Prei 'er altoos fchraal zyn, en niet bloeijen. Hy voegt 'er
b y , dat de Giroffels nooit bloem fchieten , welke moeite
men ook aanwende, als mede dat dg Aardbeziën en Appelboomen weinige en flegte vrugten geeven,
:

r

De

Overbrenging

der Planten

in

een houder

Lügtfireék.

Een groot aantal dier Planten- welke thans (onze Hoven verderen, hebben haare herkomst uit veel warmer
Lugtftreeken dan Europa,
en zelfs dan die welke tusfchen
(*) Voyage de LABAT. Tom. I. p. 3 0 8 . 3 ^ 5 . 3 6 7 . 3 * 8 .
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fchen de Keerkringen liggen: maar, vermids # e Planten,
eer zy aan onze Lugtftreek gewend z y n , tusfchepftanden doorgegaan hebben, 't zy in onze ftookkasfen, 't
zy in trapswyze tot on» te nadeun, valt het zeer bezwaarlyk de ukkömften te b^paalej-,, welke van dieeenej
ïangduurige aafikweeking moeten, onderfcheiden wojdep. Vap deezen aait zyn» onder veele andere, de Bafiïïcum en de Ricinus* en cu? ijqegst in \ oog loqpende verandering, welke deeze. Planten ondergaan hehben, beftaat
jp de vermindering vap derzelver dwreaamheid: want zy
zyp, in derzelver geboortegrond^ aftops groenend, ep derzelver éaad?n worden ryp in è$n falfoep ip Europa.
Zy
hebben, tep zejfden tyde. eene, vermindering inde grootte
ondergaan, geèvenredigd aan de'verandering in duurzaamheid. De Rifilnus-, die in de Wie» eene Plant oplevert
van twaalf tot vyftien voeten hoog, en zelfs eene foort
yan boomgewas $ a g heeten, komt bier, in 't verloop
van één zomer, »,iet hooger dap vier of vyf voeten, en
draagt zaadep. ue$aft'licums,
die in de Indien eene foort
van Houtgewas mogen heeten, zyn hier kleine Plantgewa&Cgq. De Natuyr^njoers, die deeze Planten, in de Indien en in Europa., zjgn, gouden zeker nog andere verfqpülenc(heden opmej^ep.;
Het dunkt my gepast, hier eenige aanhaalingep aap
toe te voegen over de aankweeking van Planten van
Europa in kflude. L ^ d f t w k e n , om ter vergelyking te
dignep met g o l f d e Proeven in de Iaókn genomen.
„ D e oude S chry vers, leeren ons, dat de Landbouw
„ pp Island niet verwaarloosd wierd; dewyl zy gewaa„ gen van daar ingezameld Koorn. Eenige Inwoonders
„ hebben, in onze dagen, de proeve genomen om Graa„ uen te taelen , maar bykans zonder eenigen goeden uit„ flag. T H O D A L , Gouverneur van dat Eiland, l i e t , in
„ den Jaare 1772, Gerst zaaijen, die zeer weelig op,, fchoot, én hoop gaf op een goeden Oogst: doch
„ men zamelde flegts eenige weinige korrels in (*)..
„ : De Major JS«HM verhaalde C Ó Ö K , dat hy de proeve
„ genomen hadt met eenige Moeskruiden ; doch dat de„ zelve mislukte; dat de Kool- en Slaa-planten n e t iloo„ t e n ; dat de Erten en Boonen zeer lange ftengen uit„ fchooten, dat deeze bloeiden en fchokken gaven; maar
•>, die
{•) Lettres fur Flslande, par DE TROIL. p . 30.
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die ledig bleeven. H y yoegde 'er nevens, dat hy
^ zelve te Bolchereteh de aankweeking ondernomen haai;
„ v a n verfcheide Meelplanten; zy hadden, over 't algemeen', hooge eh ftetkc fcheüten; welke airén droè„ g e n ; doch hy hadt 'er nooit Meerij|h kunnen Beko»
„ m e n (•).
**
„ ' W a t de Moeskruiden betreft deeze flaagen by lange na op Kamfchaïka'niet'
éven; goed. Kool, Erteti",
„ S a l a d e , bragten alleen bladen en Hengen voort. De
i , Kool èn de Salade floótén nimmer. De Ertplatt'„ ten groeiden ert'bloeiden omtrent den Herfst,''zonder
'„ fchokken té geeven. -De Kruiden/ die véél vogtigheids
„ n o o d i g hebben, als Raapen en Radys, Haagden zeelt
, wel(f>"
'
"
'
'
*
' T e n ' befluite: men kan aan de Natuuronderzoekeren
niet te .fterk aanbeveelen dit! gewigtig gedeelte van dë
Plantkunde; want, zó ras dë verfcheidenheden der Planten , en hovenal dè ooi zaaken 'dier verfcheidenheden ,
bekend zullen zyn, gaat het vast,' dat de Plantkunde ontheven zal worden van eene menigte onzekerheden i tén op->
2igte Van de önderfcheiding in lborteh éh vetfcheldenheè é n , die, tot heden toe, Van h e t V < W des Meesters afhangen : daar men geen vastgaande Regels heeft, om 'ei
volgens te oordeelen. "
"
"
•
1

?
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(?) Troifieme Voyage ie COOK. Tom. IV. p. 3 0 9 .
Defcript. düKamfchdtka, par KRACHENINNIKÖW. p. 32*,
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Boord

van het Schip van M . L A N C A S T R A U X
te Amboin,
30 Sept„ 1792.

,

, . . , Y Y / y voeren den 16 Febr, 17.92. van de Knap
V V de Goede Hoop af, en hadden zeer liegt
weer, en hooge Zee, toen wy den mond van het Kanaal
van, Mozambique doorzeilden.
Den
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Ben oB Maait» voeren wy zeer,digt heen by het Eiland
St. Az«/, 'tj-welk; onbewoond is. 't. Zelve ftondt als
geheel iri *t vuur; eri wy gisten' dat 'er een Vulcaan int
woede was. . ^
.
.
's Avonds d e i 4 April4 km de wind met veel geWeids o p ; de Zee liep hol,' en wy hadden geduurigerit
ftorm, tot den 18 sayondsj geduurende dien tyd llingerde het Schip geweldig, en wy kreegen, door de hooge
Zee,,veel waters,in. In. den nagt tusfchen den 16 en
•17, werd een gedeelte van het hekwerk rnet de yzeren
ftanders yan.'t boord geflaageh door.een ftortzee.
. Eindelyk kwamen wy op den 22. April in de Baay
Ses Tempëtes, Cde Stormbaay^) en ankerden den 24 ir»
een heerlyke Haven, welke wy ontdekten, en 'er tot. detf
04 vap May bleéveh, zonder,.in al dien tyd, eenigen Inwoonder te zien',4chQon,de plaats fcheen bewoond geweest te zyn. t * DeBosfbhen zyn e r zeer d i g t , en bykans ondoorganglyk. Op de jagt gaande, doodden wy
een Kangaroo van de kleine foort, Pappegaaijen, .Aapen,
Cormorans» Pelicaanen, en ander Watergevogelte, die
zich in e e H e gé^öegzaame hoeveelheid opdeeden op de
Meiten digt by de Haveitv . _
Het bleek- aïzinsy d a t weinig tyds vóór onze aankomst'
te deezer plaatze, dezelve vry bevolkt moet. .geweest
z y n ; want wy zagen, op verfcheide plekken, Hutten in
e^nen vry goeden ftaat; ter, zyde van elke Hut vonden wy ^ n hoop uitgebrande fchulpen. Het bkinenfte
der Boomen fcheen hun tot een- ftookplaats gediend te
hebben; want omftreeks elk deezer Hutten voadén wy,
weinig groote {Boomen die niet vari binnen uitgebrand
waren.Op een tocht ter' Vischvangst, op, eene plaats eenig-;
zins van de Haven verwyderd, ontdekten w y , onder het
voort wandelen ,. een Menschlyk' Lichaam, of liever een?
overfchot van 't zelve.' Genoeg was *er aan, óni te ontdekken dat het de rest was vari een Vroüwlyk Lichaam,
'Er zat nog vleesch o p , 't welk afgeknaagd fcheen; alles was met zorgvuldigheid gefchikt- onder een booirifchors, waar op men vuur geftopkt hadt. Het vleesch
Icheéri, naa het braaden, geëeten te z y n , en misfehiea,
was dit overblyfzel dUs weggelegd om het te bewaaren.
ï>it verfchynzel deedt ons gelooven, dat de Bewoonders van deezen oord tot de Menfchen-ëeters behoorden.
v
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Den 2 4 van May, déédén wy cetié nadéré ophééming
van eene Straat, doöl-öns öritdéktj'wy vonden een doortocht voor beide dè Fregatten*' Deeze - S t M t heeft eeö
haarer openingen in de Stqrmbaay.,
en^de andere omtrent twee minuten ftoèrdlykfer ^dari ü é t ï u i d l y k - g e deelte van het groot-; Eilifcd- Matial Bëzeïve fcheidt dé
Kaap Tasman van hêt Lttnd va»
fiteÉèh
en Nieuw
:

7

Holland.

.

•' \- • (

ten koers na Niéuw Gatcckmic. "Orize overtocht -was zeer
gelukkig. W y ontdekten dit Land den 16 J ü n y ; wtf
zeilden de geheele Zuidwestkust 'MgSf Rónder- ankerplaats te vinden; de droogten, öf Banken* die de kMs*
omringen, maaken dezelve ontoeganglyk. Deéze zelfde
droogten ftrekken zich raeêf dan riésMg; myieh-uiï'tefl
Noordwesten van Nieuw Caledonie^ >ëh.-maëkeri dè-Vaart
zeer gevaarlyk in deezé ftreeken *• d)sfeze~ droogten he*
ftaan uit fchorren en zandbanken. • Den 9 July, zagen w y het Land der Arfacides, 't géerï
wy volkomen 'onderkenden ; vervolgens zeilden w y langs
dè Weitkust des Eilands BougaMville heëri, ' f ' w é l k
wy met droogten digt omzet- bêvoflderi. Men hadt
plaatzeri, waaf wy'- evefvoeréhy die by pélliflg"met
dieper bevonden werderi, da» drie vademen en eéti

half.

:

•'

'

- Een zeer opmerkelyke dag voor deezen Zeetocht was
de 15 van July. Iri den morgenftond, ons op omtrent
twee mylen afftands Vari het Eiland 'Bouèa bevindende <,
èéri Eiland door B O U G A I N V I L L E * öï den Jaare 1778, ontdekt' zagen wy'vèTlcheidene Pitöjfüet Vaartuigen dee*
zes Eilands, die op ons afkwamen; wy maakten eerï
bylégger om zé öp te wagten. Wamïéef zy een ftéenworp» vari ons af w a r e n , naderden zy riiet veïdeï , ètf
'bêöoötéh niet digtéi- by te komen 4 -dan fiaa dat wy
allé' Tekenen van Vrtendfcbans^ndülding, welke en-zè -verbeelding ons kon verfchafFeii ï als uitgeput hadj
dèn.<'
- B é Vaartuigen deezer Eilanderen zyri zeer wel ge-*
maakt, zy hebben de voor- en agtefftevefl 2éër hoog, èö
±yn byzonder ligt. Over "t geheel genomeri hebben zy d ë
gedaante van een wasfende M a a n ; zy zyn niet wyd*
op de banken kunnen flegts twee Manrien zitten. In
de klehifte, welke wy zagen, zatéft -ües man* Dée-*
5
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2e Infoorelihgeri hébben ^dezelfde kleur sis dfé van
Mt^hUfyty.oiifc.
dezelfde weezenstrekken en tongval.
Jfaa eèïïè menigte géfofté|»keri, die wy hun' zo goed wy
"kenden Van j é r r e deedeö tbe^omeft j beftootên Zy te najöéröö'i:' dödfir^ly -'-èidlc[én JÖch''«el!éndig o p drie of vier
•\ademeiHr*n'•boord. -'0i(Bfj£ift w ' u u r e » ; vervoegde zich
één groötèï VattttÜg' dttzes Eiïgnds by dié' mét welke
•wy . dus - lafrge ih onderhahdel% geweest waren?. Het
ftadèrde niet datt naa dat de andere toonden-, Wat
zy van ons .ontvangen hadden. M alle deeze Va'a£ttiigen hèerschtef dezelfde órde. ï)at het Opperhoofd
voerde hiefdt zicff lréëds..in 't Éhidderi, éfl roeide nim
gëlyk de andere, oto.'Mett Onderkende het Opperhoofd
jgjèrnaklyk aan eejo wïöe Schulpt-d?e hy aan: deö htrts
örööè, en' eerie"'ÏÖM 'Van Armbatrd om den fllnftet a r m
K dit;grèorttë"3èT Vaarrukerif teldèfn- wy veertig mafij
tip'de' bahkén'^aferl'vier Mannén, Van welken 'er twee
Wèfden;' 3é? tWt$ffiiB&i wafeii niet bóóïf eh pylefi gewapend.
H é t ' Opperhoofd hadt dezelfde 'verciérzefen
I f f i d f ê d é r ahdéie ' Vaartüfeen 5 doch ten witte Panas
:
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Perfóoh vari onderfcheiding, - dië
zyirknods droeg. - '* . - ' •
• 'Mén betoonden' zy zich zéér''vrolyft'; ert maakten,
ifchoon zitten bjyvende op de banbèri, eéh fterk daöfende
rjeweëging op-he*fpëéleh v«fe dèn-Védel,- 't geen d ï derde
Luitenant van het Schip de Recherche "voor hun deédt;
H y fpèelde veétó • Góhrredansfeh ;- maar . Marlborough
fcbeen het meest v a n alle in hun fmaak te vallen.
«
Allen liéten zy-eehë grboté Mydfchap blaken, Wannéér
röett hun iets toewierp: als zy hét opzamelde^, bragt één
alleen, tfie 'er 'zich naast bevofidt, nétzefyé-in 'f VMrtüïg : het' toeiajtoorpene ging daarop Van hstnd tot- ftdöd
o v e r , en btóèf e ^ è ^ k By deri Vööraaaffliften-W ligt
Vaartuig. Deeze orde, die in alle zonder onder/fênèSél
werd in agtjëriefnén;'fcheen my volftrektnoódzaafti'yki
déwyl die Vaartuigen noodwendig, zo. iemand üït feê#
ëen in ' t ; ander overging, zoudeft hebben moeten bnikarttelen.
Dè'Vlesfen, d? Hoeden, de StoiFeh, de roode Liftten, fchonken bütf het grootfte génoegeö; dé Brandewya,
waarvan wy, W
eenige VlesféS'Tiaddeh gëfcl«3iïken,
viel zeer in hun fmaak; veeleri dfotffeeft -et Uit, eri deê*
den de Vlcsféa-wéder digt; deaefte voorts'Mtttife- b y
an-

jfêfr'lièbr eeri tarnt
i n

1

:

,;
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tndere gefchenken, van ons ontvangen > „de Hoeden .petten
zy op hunne hoofden ,• ondertusfehen e^n groot vreugde}eroep aanheffende. De Linten, de roode zydèri Stoffen' ,
ingen zy pm dén hals en floegeri ze om'/t lyf. -jQnder
andere dingen hadden wy huri eén l^hg^Scpeepsbroef
toegeworpen .; zy frekeekeri dezelve-,, en plagen ze, tejr
zyde. De mesfen, ichaaren^ fpykers w*&ty&i*
'Wr
dere dergelyke Weinigheden, fijnen ^^raie-.^ncU^t,
iiet te, trekken : zy , deeden ons .ajlee^.^eri^ dirz.y 'her;
gebruik .daar van zeef wel kenden.' , ' . . -... . .', ., v
/ Deeze, Eilanders fcheenen ons iöe' Ue^en^.yan^edji'
trouw té weezen ; z y gaven vari fiunnen kant Boagen ejï
JPyien ,• naa 'er ons het gebruik vanyérjtoond té'hebb^Hi^
buiten twyfel geïoovende dat "zy•'. ons.' mét die géfpbenki$
een zeer grootén „diens! deeden ( ' t è r i d r e n ^
zy.een pyl na eeri vischbank ,• dié op'eenigen a f f t a ^ vi$
ons w a s ; zy gaven o n a - ^ ^ y l t ó ; ^ ; ^ ^ - , , ^ ^ , h g j j ;
tot een Armcïeraad dieride, wierpen .onsyéenige..,3^QOr
ten toe> en vertrokkenj)njtfent-rqïddag.'
••,."7.',..^
. In den naamiddag, om clrie uu'rén/»* kwamen ^ e d j ^ d r i é
Vaartuigen aan boord: onder deeze fcrj^ndenwy^er^dlyfc
d a t , waarmede wy het meest gehand^, hadaép.'^wy kree*
gen van hun boogen, pylen, knodferi, en, een Zeeyog-el..
dien zy gefchooten hadden, in welks lyfhog de pyïr zat;
Omtrent, vier uurén verlieten zy'.ons.? om zich niet-tis
verre vaii. land té yerw'yderép Zy Tcheeneri zo wel over
ons voldaan, als wy over hun,,
„„ . < >,i
De Inboorelingen deezes Eilands/zyn van eerie kloeke
geftalte, vyf. voeten eri tusfchen #.,vier en vyf duimen'
lang: zy hadden weinig baards;, <}G' fóiten,waren k'o#': <è/£
w o k g t i g : eenigen hadden de" hairenrood.gevertel. purj
ftem was fterk en fcherp, zonder ,iaanw te wéezen,. 1^
merkte^ p p , dat zy Mamnoum zeiden als zy ons de Py»
len vertoonden» en Boukè om hunrie Knodferi aatf te
duiden.
, ...
. . .
• . , .,; , .;•
Om hun tot oris te doen naderen, hadden wy veelmaa*.
len Bouca geroepen, even als de Heer D E BouGAiNVfL1,'E gedaan had, toen h y , in den Jaare 1778, zich hiér
bevondt. Zy herhaalden , gelyk Wy, Bouca, Bouca,. meteen; na het land wyzende. Het bleek' dat zy, riteer bezoek^ van Europifche Schepen gehad hadden' : ' wast zy;
toonden geene bevreemding op het zien' der onzen. Zy
hadden het voorkomen van een goed verftand te bezitten
en betoonden veel onderwerplykheid's aan hun Opperhoofd
-
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hoofd ; want verfcheide keeren lieten zy, op diens eisch,
verfcheide Goederen gaan na het groote Vaartuig ,
in 't welk hy zich bevondt. Hunne geheele Wapenr u s # g beftaatin B o o g , Pylen en Knods. De Boogen zo wel ms de Knodfen zyn van zeer goede afmeetirigen: de greep der Knodfën is vercierd met fnywerk van een zeer byzonderen fmaak. De Pylen van Bamboes hadden een zeer fcherpe punt van zeer hard hout.
Den zeventienden July kwamen wy in Nieuw Ierland*
eri ankerden in de Haven Earteret:
wy toefden 'er den
noodigen tyd om water en hout in te neemen. De aanhoudende regenvlaagen,' de fchraale vischvangst, en de
onmogelykheid om met het flegte weer op de Jagt t e
gaan, deedt ons het befluit neemen om den 34 te vertrekk e n ; geen vier uuren agter elkander hadden w y in die
dagen de Zón gezien. W y moesten daar een onzer Ankers laaten; het ankertouw was door de fcherpe koraalbanken dóorgêfiweeden, en het weer gedoogde niet 't zelve
t e zoeken.
W y zeilden langs het Zuidwestlyk gedeelte van Nieuw
Ierland,
en herkenden, in het voorbyzeilen, de Eilans

den Tor%•> Sandwich',

Biron,

1

Nieuw Hanover,

Portland,

en

meer andere.
Op den achtëntwintigfteu veTkenden wy..de. Admiraliteit! Eilanden; wy bezogten 'er eenige, en hadden,
verfcheide keeren, gefprckken met de Eilanders* die wy
zeer vreedzaam vonden, wat ook.voorgaande:'Zeelieden
ten tegendeèle van hun mogen gezegd hebben. Het eenig
Wapentuig, 't welk zy hadden, was een Sagaye , welke
niets anders is dan een boomtak, aan welk»- d*kfte eiade
een fcherpgemaakte fteen vastgehegt is. W y hebben 'er
twee van.gekreegen. Deeze Eilanders zynvqlftrekt Menfchen van 't zelfde flag als op Bouca. Dan hunne-Vaartuigen zyn voor en agter laager dan der Boucaërs; ook
hebben zy raamen ten tegenwigt, en zeilen zeer goed.
Den a Augustus zagen wy de Eilanden der Anachoretten : de Bewoonders kwamen ons voor, van denzelfdert
aart t e weezen als die der Admiraliteits
Eilanden. De
drie volgende dagen zeilden wy voorby dezelfde Eilanden ;
gemaklyk konden wy 'er vier en dertig tellen.
Op den r4 verkenden wy de Fcrraaders Eilanderi, o p
den 18 Nieuw Guinee, ' t welk wy langs geilden tot de
Straat van Pitt, die wy den 23 voorby voerer.
Den 28 zagen wy Ceram, e a kwamen, ejndelyk op den
M E N G . 1795. N O . 14.
Tt
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6den van September t e Jmboin. Het Kasteel stegen ovfflf*
't welk wy voor anker. leggen, wordt dat der Nieuwe
Overwinning geheeten. 1 Het is. redelyk.' wel aangelegd,
weinig veriterkt; doch zeer wel van Gefchut voorzien. De
•Stad, fchoon ongeregeld gebouwd is vïjr fiek
- By onze aankomst alhier, maakte men eönige zwaarigheid om ons te ontvangen, vreezende da> "wy ten oogmerk hadden het Kasteel te belegeren,, de Volkplanting
te vermeesteren, en-de Speceryhandel, te. overweldigen.
Men hieldt raad ; en, naa ons toegel&aten te hebben, gaf
men alleen den Officieren verlof om. aan land te mogen
komen. De Scheepsvoogd, die wist hoe zeer het
Volk noodig hadt aftn wal te gaan,, om door wandelen
^ich te verfrisfen , verwierf d a a r t o e , i n ' t einde, verlof.
JNaa dat hy zich nader had bekend gemaakt-; werd hy ontvangen met alle eerbetooningen aan hem yerfchuldjgd,
en genoot alle oplettenheid, .welke, hy zó wel verdient.
Dit Eiland is zeer ryk ini Muscaatnooteri. eri ; Kruid)nagelen, en behoort bykans geheel den
HollanaWen:.^.
zy voeren, nog kryg met • de Oorftrongelyke Jgwpoiidë•ren.
- , Het verblyf alhier verfcnaft ons alle mpgelyke
ververfchingen., en wy vinden ons i n ftaat gefteld, om ons»
voor een gedeelte, toe te rusten tot-de R e i s , welke w y
af te léggen hebben, e e r w y te Batavia komen.;, T o t hier
-toe "zyn wy zo gelukkig van nog nieniand aan ons boord
verlooren' té hébben ; . d e Recherche is ongelukkiger "gew e e s t , door het verlies van den Oppértimmerman, en nog
:twee anderen van het Scheepsvolk»
v
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;
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ALIMEK, OF DE GELUKSBEjAAGlNG.
Eene Arabicfchè Vertelling.
(Uit het Engelsch.)

A

LIMEK, een Arabïèsch H e r d e r , zwierf, met zyne
K u d d e , hier en, daar, van weide tot weide,;
wanneer h y , op zekeren t y d , eene Spelonk ontmoette,
overgroeid met heesters en doornen. Deeze. Spelonk
w a s , 'by den ingang, zeer donker; doch, verder voorttreedende
vondt hy den grond verlicht door eene
opening van boven. Rondsom heen kykende. zag hy een
Beurs,
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Beurs* een R i n g e p een mü ftuk Papier. .Terftond vatte
hy d e Beurs;op ; doch.,-jiefeelue ledig vindende, riep hy
«lts
Wefceerje tglwrfteilingj Waarom word i k , door
eene enkele, begoogeltogi. dus in verzoeking gebragt?
Ac^da^ d j ^ l y e vol "Giuds;ware 1:" Dit zeggende, i'meet
hy de Beurs veragtelyk o$,Mn grond neder.
De Beur* yifil fegep eehiJieen, en maakte een geluid»
It geen A M « B K deedtdanken;dat dezelve vol Goudswas.
Verbaasd», yatte hy,. de Beurs greetig wederom o p , ent
bevondt dat zujks jdaadj^hcfcgeval ware.. —r~ ,, Hemel 1*
riep hy uit-, „ wat;,is ,di*3 In den naam van M A H O lyiBTH , dk kap. njetSj-aaders dan hefcnkiwerkzel van
„ betooveripg Wjeezen. j.Docb, dit zy zo 't w i l , ik zal nu
„ Gelukkig zyn!" Dit gezegd hebbende, nam hy de Beurs,
4en Ringel het Sapjet.sbenbtotr.liet de Spelonk; zeggende:
^ Vaarwel-veldeni en/ feosfiphen. -Nu ik deeze Beurs. ge>
r> V^&to^ïfm'kfrWiiniigufa-,
en alle de vermaaken
de^ keyet^.gefllèien» A c h ! dat ik t e Mecca w a r e ! "
hy.deeze woorden geuit, of h y
bevondt ziqfe mét de daad te Mecèa* Hierover verbaasd,
opende . h y pet Papier, piet:-eerie beevende hand, en las
.'er ,deeze,wQPfden;;: -Waaneer gy wensebt dat deeze Beam
fol gojudixy 1' zal dezelve'-volwezen:
en met deezen.hing
ZUlt gy opgenUiklyk overgevoerd worden naèUte Plaats teel'
kt gy verlaiïgtte
bezpekehL::.,
., . >
. Dit Öpderrigt geleezep hebbendé ,t was denieuwsgierigf
h e i d o m arjdare Lapden te/^ftan bezien de' eerfte zugc
welke opwej4e,in den.boezera van AUMEk^ien hy .brandde v»n ongeduld om defze piêiBvlings iniiem ;Qpgéhoniö;
ne drift te v<#doen, Zi© groot was de gemaklykhejd met
welke hy zich van het. eene Gewest na het andere kon
vervoegen, dat h y , binnen, korten tyd, een groot "gedeelte
yan de • Wereld bezogt hadt.
,::j
! Ip, den beginne vondt hy h^ttuitgeleezefidst.vergenoegeri
ïn het waarneerne» van de ver&heidenbekl der Lapden^
van het.yerfchil der Lugtfireeken , van:de onnoemetyke
voortbrengzelen der Natuure, de werkfttriskep dér Kunst,
de ver, yan elkander verwyderde ZedèmoaS^jGebruike»
der Volken. Maar dit gepoegen verminderde aihaigskens.
Gemeenzaamheid met de voorwerpen doet nieuwigheid
en yérfchjMdeabei4' ^:tekooriykaeden. verliezen. D e
voortbrengsels van Natuur en Kunst, "welke: hem.
den beginne, zo zeer yemikteft, begonnen welhaast, deT t»
iem
1
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zelfde voorwerpen, of zeer daarop gelykende, te vertoonen. Hy ontdekte, dat de Gewoonten en Zéden der onderfcheide Volken, alleen de uitwerkzels zyniè van dezelfde Driften, in eiken menfchelyken boezem ingeplant,
niet wel anders te ondericheiden waren dan door eenige
ligte fchakeeringen van- verfchil.
Vermoeid van reizen, werd hy bedagt om rust te neemen. Ter Rustplaatze verkoos hy CoAflantinopole; eene
S t a d , waarin hy dagt alle verfcheidenheden van genot te
zullen vinden, welke, hy door zyne onuitputtelyke fchatten zich zei ven zou kunnen bezorgen; en waarin de zamenvloeijing van Volk, uit alle Volken derf Aarde, hem zou
dienen tot herinnering van 't geen. hy , op zyne Reizen
hadt waargenomen.
Met de grootfte greetigheid omhelsde hy dit veel vermaaks beloovend denkbeeld; geen wensch, geene grilligheid , welke in hem opkwam , of 'hy vierde dezelve bot,
en hy jaagde het eene vermaak voor het andeïë^aa , in
allerlei gedaanten, en met alle mogelyke'Vèrfeneiderft
heid.
Welhaast, égter, ontdekte hy dc zatheid en
kwyning,',welke het onophoudelyk bejag van vermaak
vergezelt;.Zeer geneigd tot vermaakneemingenVan deriwdlusrigftèit aart, deedt de drift' van bejag dêrzelven ze
welhaast' fmaakeloos worden. H y Voelde'die ledigheid van
ziel, welke ontftaat uit mangel aan bezigheid, en onvermydélyk.,ondraaglyke kwyriing medebrengt. Eene èrnftige ziekte, het natuurlyk gevolg van onbedwongéne Lustopvolging;vdeedt hem, in 't einde, beflüiten, dat i é t Geluk riiet thuisvefette in de fchitterende-woonftède der' Weelde , of te vinden ware Onder de verwyfdé ftaaven der
Wellust; .->-*• Hy befloot, derhalven, zyne gcdagten
te wenden tot bet ter'hand neemen van eenige nuttige
bezigheid, d i e , door zyne aandagt geheel in té neemen,
hem zou ontheffen van dekwyning en döodlyké -verveel i n g , die zo 'zeer héerschten in een losbandig leeven.
Zyriè Rykdora verfchafte hem welhaast Befchermheeren en Vrienden. De veelvuldige kundigheden * die hy
©p zyne Reizen had opgedaan, bragten te wege, dat men
liem aanzag Voor een Perfoon, in ftaat om de gewigtigfte
zaaken ter hand te neemen. Langs een reeks van veelvuldig e bezigheden , beklom hy welhaast den top van de hoogfte
waardigheid in het Ryksbeftuur, den post van Groot Vizir. In-deezen benyden. ftand vondt hy zich gedrukt door
«en. bykans ondraagelyken last van bezigheden, en onophou1

;
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houdelyk omzet met eene ontelbaare menigte Verzoeken.
De willekeurige en grillige bevelen van zynen Söuverain,
bet gemor van een onvergenoegd Volk , de üie&kea van
het Serail, de kabaaien van nydige en eerzugt|ge Hovelingen , deeder#hem in geftaage onrust zyne dagen flyien.
Hy ontdekte,^-,en leerde by ondervinding,"dat de weg'tot
Waardigheden en Eerampten van Staat eindelyk uitliep
op de drukkendfte flaaverny.
Vol vervéeling over deezen hoogen Eereftand, was hy
op het punt om dien te verhaten , toen.'er'té Conftantinopole tyding kwam , dat het Perfifche Leger in aantocht was , e eenen Inval dreigde. Last ontvangen hebbende om een talryk Leger op de been te brengen, tot
ftrafFe van den verwaaten Vyand,, voelde hy nu., voor
de eerfte -keer, Roemzugt,, en de begeerten van zyn hart
ftrekten zich uit om Roem te béhaalen.
Zyn Krygsbeleid, aan ,'t hoofd des Legers, werd welhaast door twee uitfteekende Zegepraalen hekroond. De
Ptrjïaanen,
geheel verflaagen,, vonden zich-genoodzaakt
het Ottomannifche Grondgebied , met alle verhaasting,
te ontruimen. Hy werd met Lofredenen en EerbetooriSien als overlaaden. D.e jSJaam van A L I M E K klonk door
et Ryk , en de Groote Heer maakte toebereidzels om
A L I M E K ' S openbaare Intrede, in de Hoofdftad,.al den luister
Van een Oosterfche Zegepraal by te zetten; wanneer h y ,
met te veel drifts zich op 'svyands grond waagënde, in
een onvoorziene hinderlaage viel, waaruit hy zich niet
kon redden dan met verlies van een;groot gedeelte
zyns Legers. Het Tooneel veranderde onmiddélyk. Lofrèraak verwjsfelde in Vervloeking , en, in ftede van een
Zegepraal, wagtte hem de Wurgkoorde.
Gelukkig verloste zyn Ring hem uit' dit gevaar. Hy
maakte zich weg: e n , naa verfcheide deelen van Indtedoorkruisd, en de gemengelde aandoeningen van wanlust
en vreeze met zich omgedraagen te hebben, hieldt hy
eindelyk ftand te Golconda, de Hoofdftad eener Prinfesie
van de uitgeleezendfte fchoonheid. A L I M E K w a s , op \t
oogenblikdat hy haar zag, door verliefdheid getroffen, en
befloot, onmiddélyk , zich den weg te baanén.om ingang
ten Hove te verkrygen. De luister van zyn voorkomen,
de fchoonheid van zyn Perfoon , zyn edele houding,
zyne befchaafdheid , gezellige ommegang, en de uitgeftrekte kunde, welke by ten toon fpreidde, de vrugt
zyner veelvuldige reizen en lotgevallen, trokken het
Tt 3
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opmerkend oog van ' S E L I M A ( d u s was de Vorftin va)ï
Gotconda gelieeténO en maakte zyn gezelfchaji haar oneindig aangenaam.
'•' •' 'ƒ?
Men drong 'hem , dat hy zich te Goiconda''zovi nederzet-,
ten ; eene nitnoodiging, welke hy onverwyM' aannam,
Feesten wérden voor hem bereid* gepaard toet Verroaaken
van allerleien aart. Van zyne zyde oritbi^kfiiéfs. Zyne
Kleedrng , zyne Juweelen, en. Töéltel, fpre|dden tetfens
zynen rykdom én goeden ïmaafe "ten^teohv-'Ongemerkt
tradt S E L I M A in de gemeenzaamfté verkeering met deezen
inneemenden Vreemdeling. Zy verflèöride zich als-geheel
verliefd aan zyn oog, en hy was derwyze van zyne Kef:
de tc haarwaards overtuigd , dat hy na de éér yan haare
hand dong.
'
A L I M E K verbeeldde zich op'het'pent te «yn van het Geluk te zullen verwerven 't geerihy zo vuüjig verlangde,
toen de nyd der Hovelingen, die de zo zeer uittteékende
meerderheid eens Vrèemdelings niet konden vérdraagen-,
hun aanzette om eene Zamènzweering tegen hem te bér
gokkenen. Lasterfpraak van de haatlykftei.foort, en aï lerkunftigst ingefigt, ftelde men te wérk om de fchoone
Vorttin tegen nem voorin te neemen; efl nam de -Laster
zo looslyk den fchyri van waarheid aart, dat zy zelve tot
•zynen ondergang' beilpot, A L I M E K vondt zich anderwerf'
Sn de noodzaakelykheid om zich van. zyn Ring te bedienen , om dit meuw en hoogstdreigend gevaar te: ont^
komen.
:
A L I M E K verliet Golconda, vol verontwaardiging'óver dè
mishandeling hem aangedaan , en, vol van hartzeer, op
de ondervinding dat al zyn hoop in ydéleft rook verdweerien was* en het-Geluk, 't welk by zich hadt voorgefteld
ïn 't einde gevonden te hebben , op een lugtbel uitliep.
H y doórzvyierf andere deelen van Afia, zonder te weeten
waar hy zich zou nederzetten.
In *t einde befloot hy China te gaan bezoeken.
O p zekéren dag, botvierende aan zyne droefgeestige myrneringen, in een der afgelegenfte obrderi dés Lands, hoorde hy op één oogenblik de welluidendfte Speeltuigen, gepaard met.'verrukkende Menfchénftemtnen. Hy^ haastte
zich na de 'plek gronds , vanwaar hy zich verbeeldde
dit verrukkend maatgeluid te hooren: by vondt 'er eene
welgebouwde'Boerenwooning , by welke een aantal der
Landjeugd van beiderlei Sexc zich vermaakte met vroly.
t e dansfen , op 't geblaas van een Bóerenfpeeltuig, gfe' rocnJ
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mengeld met Menfchenftemmen ; eene verlustiging, die
uit het hart der Genieteren voortkwam, en 't zelve raakte.
A U M E K , verbaasd dat hyeene Vrolykheid, zo opregt
en ongemaakt, afgefcliilderd zag op aller gelaad:, ont*
dekte een oud Man, wiens vrolyke opflagvan 't oog hem
gelukzaligheid fcheen aan te kondigen.' De jaaren fcheenen de Kragt zyner Zielsvermogens, nóch die zyns Lu
chaams, verminderd té hébben: by aanfchouwde dit too*
neel van jeugdige vrolykheid met oogen vol genoegen.
A U M E K vroeg den Grysaart, welke de obrfprong was van
deeze Feestvrolykheid. „ Niets buitengewoons," antwoordde d|, oude Man ;
op de Dagen van Rust flyten
„ wy de uuren, naa onze Hulde toegebragt te hebben
„ aan den fiefchermgod onzer Velden, inonfchuldige Vro.
,, lykheid."
„ Gy geniet dan," voegde hem A L I M E K
t o e , „ eene géreedé Voldoening voor de moeilykhëden, wel„ ke gy ,X)p andere dagen uws elendigen leevens ondergaan
„ m o e t ? " - — - D e Grysaart antwoordde hem glimplachende:
H heb reeds zeventig jaaren van dat leeven geflee„ t e n , en kan niet zeggen dat het elendig is. Ik weet,
„ dat g y , groote lieden , denkt dat niets u gelukkig kan
maaken darï Goud of Zilver. Rykdom en Edelgefteen-'
„ ten fchitteren hier nieti en nogthans zyn w y , Land„ lieden , wanneer wy iii uwe Steden komen, daar de
„ woeling en angstvallige) zorgen befchouwen , op elks
„ gelaad gefchilderd, veeleer gereed om u te beklaagen
„ dan te.benyden. Rust was nimmer voor u beftemd.;
„ Eerzugt, of Gelddorst, verftoort dezelve op elk oogeri,, blik; en waar geen Rust is kan geene Gelukzaligheid
„ weezen. W y zyn zo ryk niet als g y ; Goud en Zilver
„ zyn by ons bykans onbekend: maar vergelyk deeze
ingebeelde zegeningen met onze kudden Vee, met onze
„ Velden , die in alle onze behoeften voorziert, en gy
zult duidelyk begrypen, dat het in ons vermogen is
„ wel te vrede en gelukkig tè wèezen."
A U M E K , verbaasd over deeze gevoelens, (die geheel
nieuw waren voot zynen geest) verlangde te Weeten, hoe
het mogelyk ware, onder den last van vermoeienis en' armoede, dat Geluk te genieten , 't tyelk hy te vergeefsch,
te midden "van den overvloed, gezogthad
Grysaart te gëmoetef „ Ik kan niet begrypen, hoe het
„ mógelyk i s , dat Menfcheh zich gelukkig'noemen,
„ die zich fteeds gedwongen vinden te arbeiden, en vet„ moeienis by vermoeienis te -vérduurèh-l
T t
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„ Arbeid," antwoordde de oude M 4 n , a r b e i d mogfr
„ aan iemand, gewoon in ledigheid zyne dagen door te
„ brengen, een last fchynen; maar voor ons' is dezelve
„ eene* hartfterking. Myne ongelukkigfte lèfevensuuven
„ zyn die geweest, waarin ik genoodzaakt was mynen
„ gewoonen arbeid te ftaaken, en zonder bezigheid weg
„ te kwynen. De tyd fcheen als dan raet- eene onver„ beeldlyke traagheid voort te kruipen. ' W a n n e e r ik
„~my onledig vind in het vefrigten rayner gewoone be„ zigheden , en die zo zeer met myne neigingen ftrook e n , overvalt my, als 't ware, de avond."
„ Maar de onophoudelyke vermoeienis," zeidfe A L I M E K ,
„ welke gy moet ondergaan, is nog zwaarder ^n ondraag„ lyker."
,, Vermoeienis", fprak de Grysaart, „ i s
„ nooit zwaar of ondraagelyk dan voor den Slaaf, dié
„ gedwongen arbeidt, zonder in ftaat te zyn om rust
„ te neemen als de Natuur die verpoozing eischt. Zo
„ beftaat het met ons niet. Wanneer ik vermoeienis be„ gin te voelen, rust ik zo lang als my noodig is tot her„ ftel myner kragten. E n , dewyl ik zorg draag dezelve
„ nooit uit te putten door bovenmaatigen'arbeid, vind
„ ik in den arbeid alleen eene. aangenaamé bezigheid
d i e , door my onledig te houden, .alle droefgeestige
,v gedagten van my verbant.
Het lichaam, daarenboven , meer en meer eerl fterken ftaat van gezondheid
>, bekomende, zyn wy niet onderheevig aan die kwaa„ l e n , over welke Lediggangers onophoude.lyk klaagen.
,, De gezonde maaltyd, de geruste flaap, naa den arbeid,
„ fchenkt ons zo veel aangenaamheids, zelfs onder den„ arbeid, datjwy, by vervroeging, de gelukzaligheid, wel„ ke deeze ons biedt, genieten. Gy grooten en aanzien^
„ lyken, gy kent niets van dit alles. Ik maak, geene
„ vooie in myn land, of dezelve haalt my, voor den
geest de vrolyke dagen van den Oogsttyd, en uit dit
denkbeeld ontleen ik het grootfte vermaak."
, „ Doch,", hervatte A L I M E K , „ de voordeden, welke
„ gy daar van trekt, zyn, egter, zeer gering, als gy ze
„ vergelykt met het genot 't welk de Rykdommen ver„ fchaften, die nooit vermoeijen, nooit verveelen." ——
„ Myne Velden," hernam de oude M a n , „ myne Velden
„ en myne Kudden zyn genoegzaam om alle myne be„ hoeften en verlangens te vervullen, Wat kan ik meer.
„ eifchen als ik vergenoegd ben. Het Geluk beftaat niet
, in veel ,te bezitten, maar in de weetenfchap om te.
x
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gebruiken , en in vrede te genieten, wat vlytbetoon
en 't goed geluk kan verichaffen, e n daar mede te
vrede te weezen. G y , ó'Vreemdeling! die te midden
van den overvloed uwe dagen ,flyt, gy zyt veel armer
dan ik ben ; om dat uwe Begeerten uwe Bezittingen
„ te boven gaan. Gereed en gemaklyk worden de be„ hoeften der Natuure vervuld. G y , integendeel, hebt
„ een duizend behoeften, welke ik nimmer kende, en
„ waaromtrent, ik my nooit bekommerde. De onmogelykhéid om uwer grilligheden genoegdoening te ver„ fchaffen is voor u een fteeds fpringende welbron van
„ teonvreÉinheid. — Drie dingen, (en gy moogt/een
„ oud Man gelooven, die onderweezen is door eene lang„ duurige ondervinding, en die de woelingen in de Steden
„ zo wel gezien heeft als de ftilte en rust des Lands}
„ drie dingen zyn alleen tot Geluksbevordering noodig:
„ te - weeten gerustheid, bezigheid en ftandvastigheid.
„ L e e r de [gerustheid en bedaardheid des gemoeds 'oe„ waaren, door uit uwe ziel te verbannen allen gevoel
„ van haat of tweedragt; bedwing de ongeftuime driften;
„ d r a a g met ftandvastigheid, en kloekmoedig, de onhei„ l e n , welke noodwendig den Mensch ten deele vallen.
„ B e d e n k eenige bezigheden, die u van werkloosheid te
rugge houden, en de doodlyke verveeling, welke deeze
„ altoos vergezelt. Leer met wysheid genieten de Ze„ geningen, welke .de H e m e l , in meerdere of mindere
maate, u toereikt; e n , indien gy eenmaal kunt leeren met
„ deeze vergenoegd te weezen, zult gy gewis gelukkig
,•> zyn."
A I . I M E K ^ , verbaasd zo veel gezond verftands. by deezen
ouden Landman aan te treilen, voelde^ zich diep getrof
fen door dit laatfte gedeelte zyner reden. H y nam zyn
affcheid, en als h y , voortwandelende, herdagt aan de gedaane voorftellen, begon zyn hart meer en meer fmaak te
vinden in de Lesfen, hem door den Landman gegeeven.
i
Weezenlyk, dus waren de overpeinzingen zyns har
t e n , die Gelukzaligheid, welke ik n u , zo l a n g m e t zo
veel zorgs en kommers, gezogt.heb, is, naa dit alles, te
zoeken in het Landleeven, waar toe ik oorfpronglyk was
opgevoed. _ Zints ik myn geboortegrond verliet, heeft
alles, wat ik gedaan h e b , my verder en verder verwyderd van het voorwerp myner wenfchen. Helaas! bet Ge
heim, 't geen ik in de Spelonk v o n d , dat onwaardeer:
baar Geheim, zo als ik het fchatte, is voor my een heilTt 5
loos
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loos gefchenk geweest. Hoe meer ik het-indenk, hoe
meer ik des overtuigd worde. In de daad, welke voor.
deelen heb ik daar van getrokken? Vermoeid'van herwaards en der waards te zwerven, heb ik alleen de treurige
kundigheid opgedaan van de inoodheid' der Menfchen,
overal dezelfde, en alleen verfcheiden door uitfpoorige
grilligheden. Walgende van derzelver fmaakïooze vermaaken, welke my nimmer één oogenblik weezenlyke
voldoening gefchonken, maar bykans ten gjave gébragt
hebben,' zag ik de Wurgkoorde my voorgehouden, als d e
eenige belooning yan-alle die kommervolle dagen, welke
de vrugt waren van myne Eerzugt.
Bedragen d©or
eene Vrouwe, die my fcheen te beminnen,,en myne hoope te ftreelen, ben ik thans, niet weetende werwaards
myne fchreden heen te wenden, voor myzelven in 't
vervolg van tyd ondraagelyk geworden. Ach { hoe veel
gelukkiger zou ik geweest.zyn was ik in myn Geboorteland gebleeven, met myne vrolyke onfcbuld'van zeden. ^
De Spyze, welke ik daar nuttigde, was met minder kunst
ereed gemaakt; doch honger deed dezdve»beerlyk ftttaaen,
Myne Kleederen waren eenvoudig; maar dekten my tegen de ongemakken des wedets. — - Myne
H u t was armoedig; doch myn ilaap werd no©it door tjatrustende droomen'afgebroóken. De zorg voor mjjfrieKudde', of de bearbeiding des Velds, hieldt my den gehéelen dag onledig. — Ach ! de goede oude Man, dien de
Hemel zeker befchikte om my van myne dwaaling te rug
te brengen, heeft gelyk. Zyne ftem is de ftem der W y s heid , die my roept om den rechten weg te betreeden;
en, naa'dat ik dien wedergevonden heb, moet' ik. denzelven
bewandelen.
Twee nagten fleet A L I M E K in dusdanige overleggingen. Des morgens rees hy vroegtydig o p , met het vast
bepaald vöorneemen om zich tot den ouden Man te vérvoegenden diens toeftemming te vraagen om vervolgens
b y hëm zyne dagen te flyten: op dat hy die Gelukzaligheid in \ einde mogt vinden, welke hy, zoekende, langs
hoe- meer ontvlooden was.
D e Grysaart voegde hem met een bevalligen glimplach toe: „ Ik verheug my te zien , dat de eenvou„ digheid en onfchuld onzer Leevenswyze u zo begee„ renswaardig voorkomen. Gy dagt zo niet toen ik u zeer
„ onlangs fprak. W y hebben ons egter niet te verbeeld e n , dat 'er geene.andere Leevenswyze i s , om geluk» kig
y
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^ I d g ' t e Èyn* dan hei. Landleeven; .Zelfs te midden van
ii d r . d w P ® woelingen des Stadieevens, kunt gy geluk„•kig wefezen, indien gy de .kunst verftaat om fteeds de
„, bedaardheid der ziele te bewaaren, de zegeningen des
„ leevens te genieten, door de~woelingen der onrustige
» tegeerlykbeaen te bedwingen,, ledigheid te fchuweri,
„ en u wyslyk en nuttig bezig te houden/ Niets meer
„ wordt'er toe vereischt."
„ Dit is ntogelyk*" antwoordde A L I M E K ? , , maarik vind
het zeer bezwaarlyk.,voor m y , die Leevensgelükzalig„ heid te-verwervéri, welke zo blykbaar by u huisyest:
daarenMVen^ben ik geen vreemdeling in het Landlee„ ven." V— Hierop verhaalde hy den Grysaart zyne
afkomst, zyoe .ontmoeting in de Spelonk , en alles wat
?ints dezejve* gebenrd was. Hy boodt den ouden Man
dê Besrs en den Ring aan; zeggende: „ Ik geef ze u ten
„.gefchehke^ indien ,gy my flegts wilt toelaaten myne
flyten.'
„ Ik aanI, yaard '\fprak de Gryze vader, „ uwe Gift, niet om 'er
„ g e b r u i k van, tè maaken; (de Hemel bewaare my voor
„ zulke' heiUöQze gedagten!) maar enkel om ze voor u te
„ bewaarqn, tri'gevalle de tyd,ongelukkig, mogt komen,
„ wanneer de eenvoudigheid en fpaarzaamhtid onzer Lee„ venswyze u mogt doen wenichen ze weder te nee„ men.
Hoe verftandig ook het befluit moge weezen,
„ 't welk gy genomen h e b t , het komt my te fchielyk
„ en te verhaast voor. Gy zoudt u , wanneer het te
„,laat i s , des kunnen beklaagen. Gy z u l t , derhalven,
de proeve mogen neemen van onze Leevenswyze, zo
„ lang het u behaagt. Gy hebt vryheid onder ons te
„ verblyven; e n , indien onze Leevenswyze u niet be„ valt, wil ik het, op geenerlei wyze, buiten uwe magt
„ ftellen , uwe Giften te herneemen, en uit ons midden
te vertrekken als het u behaagt."
A L I M E K , gelukkig door de ontvangene
toeftemming,
verwisfelde de ydële denkbeelden,, die hem zo, langen tyd
gefolterd hadden, voor Arbeidzaamheid, Spaarzaamheid',
en Weltevredenheid. Welhaast fmaakte hy dat zuiver genoegen, die volkomene Zielsvoldoening, welke hy te vonten niet kende. Eenigen tyd verliep 'er in 't genot van
het befluit door hem genomen. De belooning zyner ge>
daane keuze telken dage ondervindende, was hy bedagt
om '/yn Leevensgeluk te voltooijen, en zich, voor altoos,
in dien zaligen oord neder te zetten. De braave Laiidbe?
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bewooner hadt eene Dogter, zo fchoon als deugdzaam.
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denkende dat hy eene geai0figzaame
proeve van wysheid gegeeven h a d t , oordeelde dat h y
haar ter Vrouwe mogt vraagen, zonder vreeze voor weigering vari haaren Vader te moeten dugten. Maar-de laatstgemelde kende de onbeftendigheid van het menscblyk
hart; hy wantrouwde , in den beginne, dat van A L I M E K ,
en begeerde, dat de Proeftyd nog eenigzins zon verlengd
worden. In 't einde, ontdekkende dat AipiEK geheel
gelukkig was in zyn tegenwoordigen ftaat, en geen de
minfte neiging tot verandering liet blyken, befloot hy de
voldoening van diens Wenfchen niet langer tcÉverwylen.
A L I M E K , dus den ftaat van Geluk, welken noch Rykdom , noch Wellust, noch E e r è , hem hadt kunnen verfcbaffen, verkreegen hebbende, was zeer bezorgd om, de
Beurs enden Ring op zulk eene wyze te begraaven, dat
niemand, door deze!ven te vinden, even als hy gedaaa
hadt, de heillooze begeerte zou bekruipen om zicbrzéTvea
elendig te maaken, door het Geluk te zoeken waar het
zeldzaam, of nooit, te vinden is.
o
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{Naar het Framch.)

„ TT7elk een elendig Schepsel beu ik, fprak AgoAmtf
W ,ÜGU, een jonge Mufulman, daar fk zulk eene menigte
„ van Heeren moet gehoorzaamen? Indien ik zo veele onderfcheidene Zielen en Lichaamen hadt , zy zouden bezwaariyk
„ genoegzaam weezen , om alle de Dienden , waartoe Jk ge„ roepen worde, te volbrengen!
6 ALLAH! waarom hebt
gy my geen Uil gefchaapenj ik zou dan in het hol eens ou»
„ den vermolzemden booms myne Vryheid genooten , myn$
fpys op myn gemak geëecen hebben', zonder de vergunning
„ eens Meesters af te wagten. De ftaat der Vryheid is zeker
„ die, waar jvoor de Mensch oorfpronglyk beftemd is; de in.«
„ voering van Heeren en Meesters kan niets anders weezen dan eene handelwyze ftrydig met de Natuur. Neenl
„ Geen Mensch op den Aardbodem werd gefchapen om fteeds
„ een ander dienstbaar, om flaaf, te weezen. In eene welinge„ rlchte Maatfchappy, moest ieder, liefderyk, zynen Evenmensch
„ byftand bieden ; de kjaar ziende den Blinden ten gids, erf
„ de gezonde den Kreupelen ten kruk, ftrekken. Dit zou m a .
it
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„ H O M I T H * ^ Pêradys op Aarde breagen ; thans is de Aarde de
„ H e l zel«e I"
Itt èèeiw voege liet zich URDASSAN V.GLI hooien, toen h y ,
naa het doen van zwaatertjwbeld, flagen van een zyner Meester* gekrecgen hadt.
.
Eenige jaaren laater werd deeze ARDASSAN UGLI Basfa van Drie
FaardénflSfrmTHy voTHlteen ruim beftaan. Mèt deezen lotwisfel van Leevensftand veranderden zyne denkbeelden in zo
verre , dat ha, afleiveorige, indrukken van regtmaatigheid ver«
geeten'de,.geWofde , "dat alle Menfchen , uitgenomen de Groote Turk en de Gtwt Fïjir , gefchaapen waren om hem tea
dienfte t e ^ a n , en alle Vroowen om de Voorwerpen te weezen ter b^fegèvaa^aynen Wellust.
!
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CJ^ene waare Geschiedenis.)
vóót 4at /ia den Jaare MDCCLXXXIV,) tt Port
Prtnce, op liet, Eiland;St. Domingo, een deerlykeBrand

jachtdagen

J%. a

r

iüitboist, hadt' de Heer KOBMJOT DE LARTII/UE, Thefaurier dier
Volkplantigge, een Pakjiuis vol Koopwaaren verkogt aan zyn.
Vriend,, (Jen Heer GIRAJUD , voor de fpm van 180,000 Livres*
Wegeus dë betaaliag deezer fomrae was men overeengekomen,
dat onmiddelyk 60,000 Livres zouden worden gefchooten;
doch dat het overige in drie jaaren tyd/s zou worden afbetaald.
*De Koopbrief was .opgemaakt, en de Heer GIRAÜD deed de
^eerfte betaaling van 6o>óo© Livres.
lie Kopper eo Verkpoper waren aanfchouwers van den ver*
roestenden verder en, verder voortflaanden Brand. De eerstgcjnelde , dit ziende, beklaagde zyn lot, onder de fterkfte betuigingen, dat hy,, dit Pak'hujs verbrandende, een geheel bedorvea
en vetlooren Man was.
' De Verkoeper voerde hem op
één bedaarden toon te gemoete: „ Wees gerust, myn waarde
„ V r i e n d ! gy hebt een talryk Gezin , uw welvaard gaat my
„ diep ter harten. Toen ik dit Pakhuis met Goederen aan u
„ Verkogt, liet ik de voorwaarden aan u over. Gy oordeelde
„ een goeden Koop te doen. en mogt dit met rede verwagten.—
5, Maar dit ongeval is eene gebeurtenis, welke niemand van
„ o n s beiden kon voorzien, en zeker uwe zaaken in de uiterfte
„ verlegenheid moet brengen. — — Ik zou het nooit my zei,, ven kunnen vergeeven , als ik een yverig Vader van een tal„ ryk Huisgezin, die daarenboven myn Vriend i s , in ongele*
„ genheid liet. — Indien het Pakhuis kan behouden blyven,
blyft de Koop geflooten, en des te beter voor u; indien
„ n i e t , ik zal de fcaade draagen!"
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Weinigs oogenblikken daar naa: bereikte, da Brand fietJBtkitnis;
en werd hetzelve geheel en al in de asfche geleed. ^ *$• Molgenden daags, *s morgens ten zsven uureit, zondt
I^STJGUE de betaalde 60,000 Livres aan zyn Viiead, en dft
Koop werd vernietigd.
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oe menigvuldig zyn; de woelingen '<en onimstlge ftreutegfngea
v

dec Menichen -—*~ en 'hoe ydeit.zyn vaakAunne ;f>aogingen — - veeïe fchoone ..zakéni worde» Mei .«Mp^ vwtk?b*dorven
veele goede poogingen tegengehouden en veriünderd. ——* Mert vind Menféhen dié sfltyd moeten woötai»
en welken nooit iets naar den zin gaat -— die altyd in beweging
zynj, en 't nooit beter naar den zin'gaat; idaS^wanneer zy anderen mogen berispen, veragien en vervolgen — 7 - die de
liefde des naasten nimmer uitoefenen j of-%ègeereri uit te oefe*
nen, dan alleen wanneer, zy aan de pnderliggénde party zyn:
dan begeereri zy alleen dat Zé aan hün oJ>'-d£ ftriktfte w f c e
-Worde- uitgeoefend. ——-Dan-, mag men ïetf'vorderen- van-zy.
nen Evenmensen , dat men- aan hem z^lyen>ii!et betoonen
Zal ik mynen naasten vervolgen', daar'ik het hem voor de o i «ergèef^kfte, de fpoodfté ,\misdaafl «inreken, wannaer ik dèpf
hém vervolgd of beledigd Worde?
Men moet afryd andértta
eveneens behandelen als men van hun wensént behandeld' tte
woMen.'* Men verrigt iecfe groots, wanneet meft zyn^ffvyaode^
Weldoet, wanneer -men- heat zegent i <iie o
vloekt.
Is men ooit vervolgd, beledigd of geweld aangedaan, huHea
men wegens zo eene behandeling wil '#ü**k tieeraen, dan-'be•gaat men dezelfde misdadige bedryven, wélke men in anderéfk
zo Mefk heeft veroordeeld. Een edelmoedig man,'een Waar
Christen «,zal zich zorgvuldig wagten , dat hy nimmer wagens zulke verkeerdheden'of hatelyke misdryven kan befchuk
digd worden.
• ' '•
„ Men fpïegelt 'zich zagt, wanneer meti zich aan awdéVes
Ipiegek." — H y , die de fouten in «enen- anderen ziet, kan
zich zeiven best hoeden i om niet tot de éigen gebréken té ver*
vallen. Zó handelt elk verftandfg en voorzigtig a a p , en dié
leert uit de daden van anderen wysheideii voörzïgtïghèid; vooral leert hy uit dezelve zyne eigene misffagén en fouten verbe.
teren. Met zo te handelen bewerkt men zyn eige rust, en bevestigt zyn geluk op een vasten en onbeweegtyken grond. — Dan
hét is 'er ver van daan, dat men, over 't algemeen, uit de misdagen van anderen zyne eigen gebleken leert verbeteren, en
op zyne hoede zyn om tot. nieuw* misdryvea te verollenv
Men
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Men «iet fcaietyk de fouten van zynen e/enmensch i terwyl
,.,

- - - - . ; 7 ,

De grootfte
gea pn^er^aat^yaak onze, eveamensch van ons
, eg wyberispinkunnen
veelal flfcst verdragen, dat oa» z«lyen een enkel.gebrek worde
voor, en/ ónder *toog•» geapuden. Hier van jdaia komt het,
dat de menfchcn-^over 't algemeen zoo bezwaarlyk te verbecereo.
zyn. Mentis te weinig verjaar vopr overtuigende reden, en
veel te -veel jpgen^mën metzicfrzelvenom naar anderen t~e
willen. luJMeren , waaneer men door dezelve,.berispt wordt.
Hier by stomffilat ver de a^ee«e, "merifehen van zich zei ven te
hooge graagten, en veel te laage. vaa hunne,n .evenmeusch),
waanc verheven te zyn boven ande»
ren, raeejfc neer volmaaktheden te bezitten, dan die hy benenden lipji^fBa^tn jcan hierom niet verdragen , dat' iëöisjnd zyne
£>$dryvf!3 zbji la]tea, of hem raisTlagen aantygen', boven welke
ky..rJ0W)f• vtrijpven te jtyn^ Pps^ariig eene handeiwys.ioudea
de njewte menfchen , en .de,ze is ook de reden, dat mén in de
f amenlevjng zo yeele onverbeterde misdagen ziet bedryven,
|ejn geftadjge kjagr§n .hooren mqet, dat 'er zo veele verkeerdheden oö'dftr 4$ neflfchen plaats grypen, en aanhoudend blyven
voortduwen.
. Des menfchen Leven ig zo veel als eene Rol, welke aan een
leder word üitgedeejd. om pp het groote Wereldtopn^ ge.
fpeeld te worden. Gelukkig hy, die, zyne R.ol wel weet të/peelenj
want zuli, eé^i -heeft «nde ^aejuichiag^va~jihun. die ziea"/pëe"
Jen, en teven», 4 t wëfhet ;aUé; voqrnaamfte nog is,. oy,beaj«woord aan de, beftemming yan He^W,.door'wiea.lry, |ymj Rö)
bntyatjgen heeft..''—-7-. Daij hoe oogejukkig zyn zy,, welke;
hunne &oUëij yerkëêrd if eslen ..-rr-r-deze wordea aangeflui»
door de^aa^l^uwera» en kffiftrekt,l>ün tot fchahde . eet|e
goede .^«l«ë;«A[TStt«^lpifl^ge» te.heft>en.
„ , \ ',
. W i e zynen eveqmenseb, kwalyk behapdslt is een oyertreëder
yan het Gebod: „ Gy zult .uwen., naasten liefhebben als y
zeiyen." — Maar wie hem kwalyk behftndelt, en, vervolgt,
van'wleii hy weldaden ontvatigea heeft, die .zondigt .tweemaal i zyne misdaad is onvericboonfyk, en hy is niet waardig
een lid e,ener geregelde Maatfchappy te zyn.
Hoe dwaas haiuïelen veele menfchen , wanneer zy by, alle
gelegenheden onder hunne Natuurgenooten willen «itfehitteren,
en met hunne daden pronken: men moet ongevoelig, ert
nooit met dwang, iemands goedkeuring over onze daden zien te
winnen.
Als men met opzet altyd de menfchen tot zyne
eigen bedryven wil bepalen , dan is 't omtrent zo veel als
of men hen, van zyne beste daden onverfchillig makende, een
walg doet krygen. ——- Al wat gedwongen en geforceerd gefchied, gaat buiten het natuurlyke, en wat daar buiten gaat, en
'er niet mede overeenkomt, verliest al zyne fchoonheid, fchoon
anders, eenvouwig en zonder toeftel bedreven , ieders verwoa
r
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wondering zoude opwekken, de aèndagt Van elk'tótzié* tfêfe»
ten, en den lof en de goedkeuring van al de wefeld verdienen*
"Veele menfchen raeenen'nochthans dat rtieri op hén aiet let*
ten zoude, als ze niet 'geduarfg van zichzëlvèji fpiüken , Via
hunne bedryven, of het geen- hun aangaat'.
Vè«le menfchen kunnen zo niet ergert v.erfchyo^' ï '<óf '.ëiiili'^itt&-'e««*
fte werk , dat zy zich 'tragtën niëestJef'tërajiïeiSipirari het discours, én de aandagt van *t gaafche* geMfiittt^op hen of
humt bedryven te bepale»£ Wanneer' ftfdit kjjgBen' te weeg
brengen, dan is 't'met allë*anderen a%èdaany f|NÈfcS'»andagt
Word willens of onwillens-aHeen óp hen,"el? *y*BünTJe bandeli
•wyzetf, «epaald.
Hierin kunnen' zy wel :feèn» of twee*.
malen (lagen. Dan, gebéurt dit meer o f « dÜ#y^p'iZy worden gefchuwd j en men -verrnyd over 't alg^mè^ derzelver fey*
eenkomftèrt, om dat zy veeleer afagemérkl'Ürörden als.Zöïfcé
dieverveelen, dan als die vermaak en génóëgén aan D f e f t É é n ^ ^
Zal ons de toejuiching van oenen dwaas ëer-wndoènï? óf Zal
de veragting van hem, die géén verftand heeft, OAs benadeelen?
Noch de lof der dwazen zal ons Verheffeii^'noch'dê vefeicfrï
ting der zotten verlagen.
Bedróeft'ii-aatf nietVgy -edele
Zielen! fchoon gy ook de goedkeuring eener menigte, dwazen
ïnögte derven, uwe eer zal daèrtty niArmeen-', of «w perfoon daardoor eenig nadeel aangebragt WÓMèki.'' Wanneer gy
recht' doet, en goede daden verrigt, dèfBkVdat gy die niet
dóen moet, om daar door <er by de nenfeben'ia « leggéri;
3rraar dat gy die alleen moet verrigtèn, 'omdat 'zy recht, om
dat zy Ugoéd, zyn,.
< Al wie uit dusdanige gronden werkt,
bekreunt'zich de verachting of den lof der dwazen weinig. '
Wanneer de wyzen err deugdzame» óns^gëbfeken openharen
en onder bét oog bréngen, dan ljehooTëir wy ons -nlnnnef
daar over te • onvrede-te-houden, maap hunne vêrmanfa'gen
in danfc ain te nemen , en onze fouten té verbeteren; AVwie
bet 'teéérideel doet, en zyn nekke verhart, die is zeer onget
iciikt'-bin 'verbeterd te worden : maar blyft altyd liegt, ea
betoont zich'een dwaas te zyn.
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Frankryk

Voorbeelden vari zyne Zedig;
zèèr
heid, i$9. Zyne Volksgezind-

*

algemeen geworden, 144. heid en Gedrag in bet StaatVeele geregjm daar uit toebe- kundige, 200. Charaébsttrek'
reid.
v|f
145 ken, die zyne naagedagteniï
Ji&rdt, (Zeesèutiuure Zwaar-) Eere
,Ter*aandoen, 201. Groot
ra ponderofa Jatita, nuttig ingetal
eenezyner Vrienden, aid. Schets
hevige Kropzeerige Oogomftee* door ROUSSEAU van hem gegee?
king.
49 ven, ao2. Zyn dood.
?oj
— (Aanmerkingen over de ADANSON, Ontmoeting van eri
groote en algemeene Schokken, Aanmerkingen op dien Pary
die de) ondergaan'heeft.
51 fchen Plantkundigen. , 141
£BAUZIT; (Leevensfehets van) zyne Adersbach, fVefflag vab dë zonAfkomst, 153. Zyn zwervend derlinge JïotzM van) in Boheemei
Jeevenin zyne jeugd, daar zyne 93. Welk eene Vertooning li
Moeder hem in den Proteftant- maaken, aid. Waar uit zy b/e»
fcbenGodsdienst opvoedde,154. ftaan 5 zyn een onvolmaakt foort
Zyne Moeder gevangen, en der van Filtereerfteen, 94. Waat.
Gevangenisfe ontkomen; 155. fchynlyke oorfprong,ai4i'Mift
De eerfte Letteroefeningen van ken het geraamte van een Berg
JVBAUZII? te-Geneve, aid. Zyne uit, 95. Hoe belangryk .de
komst in Holland, 156. Reis Waarneemingéh hier zouderi
»a Engefand, aldi Gunftig ge- kunnen weezeh, aid. Zeldzaam
96
tuigenis, 't geen NEWTON van me Echo aldaar. . ,
hem gaf aid. WILLEM DE IIIAether Fitrioïi, nui in bei: geneezoekt hem te vergeefsch aari zen van een hardnekkige Der*
8
iich te verbinden, 157. Met dendaagfche KoortSi
het Burgerregt te Genévé be-Afiaaten, (Berigt wegens de Leer
fehonken, 158. Blyken zyner der) in de Roomfcbe Kerk 444
onbaatzugtigheid, aid. Uitge- AKBER , (Keizer) yoortreiTefyk
breidheid zyner kundigheden, getuigenis hem gegeeven, 2193.
old. Zyn gevoelen over de Al- Nader verflag wegens zyne Af*
genieene Zwaantkragt, 159. komst*- 204; Zyne groote vèi*
Hoehyde hoogte vandenDamp- rigtlnyen, ali. Zyne inneemea
kring der Aarde aan den Equa- de geaartheid, aid. Zelfsbetor bepaalde, i6ö. Verre ge- dwang* aid, Zyne Godsdieiivorderd in de Aardrykskunde, ftigheid, aid.. Hoe hy deil dag
Ï97. In de Penning^ en Tyd- befteedt, ali. , Zyne vëfdraii§'
tekenkunde > 198. Als mede zaamheid 'la den GödsdiehSts
in de Geleerde Taaien, 190.
1
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B ' L A D W Y Z - E f t ?
ifJimeit.ofdeGeluksbejaaglng. s&6 Bidden CAanmerTdhgen 0*« n*Ö
yjmboina, veiflag wegens deeze, in't algemeen, 380. Over h e t
Plaats.
S86 bidden in den derden Perfoon
Amuiath, ( D e Val van) of het . i n ' t byzonder. .;„' s , ;„ 381
Lot derüwhiglandye. - 452 Stow, (Berigt o » é e n <tenkb«eld
ANTHONY, zeldzaame Gefchiede- te geeven van het fteenagtig
nis van deezen fteeds van Gods*. z t m t ^ o s i z e l ^ *»Menfchen)
dienst- belydenis veranderenden 383- De Steenbq}ekende MiddeMan.
404 len s eDgenflggzaam verworAntipauis,doorgaans verkeerd op pen. .
fp'r .
386
de Kaarten geplaatst.
ï 97 BOI^AEÉ , (VAJJHONT DE) wat hy
AsGEMviLLE , ( D ' ) verdient eene deedt ter. bevordering van de
plaats onder de Schryvers, die Nat. Historie. . §
391
over de Schulpvisfchen hande-£ea»«tt, (GefcbJed|ji|Ddige enVa.len.
35°
Jrifiptratie, Weelde ftrydig m e t Vryheidêij a f } . ÈotgjfB. reeds
een Staatsbewind, waar in Ari- vroeg in gebruik ten zinnebeelftocratie het bewind voert. 260 digen»teken, aid. ^ « i b o o m e n
AJia, d e woonplaats van Des. oudtyda^epfant, 26> U i t Mnpctimus en Weelde.
293 gehm bet planten derztlven
Alfa fatida met OsfeDgal, met zeer n a Aavexka Qvergcbragt, e n bet
v e i l voordeels tegen den St. gebeurde m e t den Vryheidsa ,

Athéne, hoe bet te gronde\ ging, en door wien eerst in Fttmknaa de Affchaffing var) den ryk geplant,. 270. Wanneer
Areopagus.
257 algemeen geworden., aid. WelAubribï , verflag van het Dier- ke efeeiafchappen de Vryheids»
en Plantkundig Werk door hem bootöen moeten hebben, 371.
aangevangen.
312 De Eikenboom; daar toe ajanB.
gepreezen.
, old:
ffedmkingm. {Zedelyke) 7 8 , 1 7 1 , Bouca, (Het Eiland) ge&ante van
" 209,252,291,330,372.415» de Vaartuigen der plnnderen,
497, 598, 601.
582. Onderhandeling met deBmdetm-ea Tanden, opgegraa- zelvtn, 583. Gaaartbeid en
ven op verfcheide plaatzen, van Geftake, 584. Wapenrusting,
nu önbëkendelDieren.
56
585
Brn, (Witte) op Labrador, be-Brandmiddelen, (Het nut der) in
fchrèevèni 232. Met welk voed- Verlammingen.
85
zei zy zich geneeren , a33.B»oussoMET,hoe deeze Heer zjch
Vooitteeling , en hoe zeer zy verdienstlylt gemaakt heeft ,
de' Jongen verdeedigen.
aid. door zyn Werk over de Vis«—<~ (Zwarte) op Labradcr, des- fchen, 144. Hoe hy de Ko.
zelfs voedzel.
238 ninglykeSociëteit des Landbouws
Belangloosheid. (Edelmoedige) 410 bevorderde.
aid.
BEIXEVAL , (RICHER DE) wat hyBüFFO», wat hy in het vak der
in deKratdkundevenigtte. 310 Vogelkunde gedaan hebbes 351
BevindmgiQvet'x gebruik van dat—r» Opfchrift zyns Standbeejds
w o r d in 't Godsdienftige. 377 i?» h « Mufeum te Parys. 141
BUF-
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Btmffit ^amerkiugen op zyne

Spaarzaam in zyrfe Leevenswyvyandlykhefd tegen de Stel- e e , 406". Zyn Huweiyk. aid.
aelii in de Natuurlyke Hïs.CANIZ. (Het Lee venseinde van
t o f i e , ' 3 9 0 . Welke dienften den Dichter)
151
hy der"Natuurlyke Historiegt-Catacomben, Waarneemingen daardaan ha*ft.. .
591 omtrent, benevens den toeftand
BULLIAR.0 ,>o*ftag van dien Kruid» der Lyken in dezelve.
471
kundigen,a§ayn heerlyk Werk GHAMPAGNE , (RENÓ) Trek van
Herbier de ln&ance.
143 zyne Wreedheid, ineen onder»Bygeltof, (Pft>8W Over het oude houd met CABEL DEN IX. 40
én hedendaagfche) 108. Hoe CharaSerJchetzen uit het daadlyk
zeer de Romeinen oudtyds daar leeven, 492- Twee ftrydigs
aan vast flÉen, aid. Van den tegen elkander over geltelde.
Invloed der Wichelaaren in 't Ambio en Modems,
beoorbyzonder, 109.' Wanneer deeze deeld.
493
afnam, n o . Overblyfeels van CHATHAM, (De Welfpreekenheid
deeze bygeloovige Voortekens, des Graaven van) ütet die vaft
old. Ónverlchootitykheid van Lord MANSFIELD vergeleeken.
dit laatfte.
m
6S
C.
CLUSIÜS, of LESCLÜSE, een der
/TALVIS, ( J o n . ) Belangrykheid eerfte Franfche Schryveren over
van dien Man recht te ken- de Plantkunde, fchoon veelal
nen, 396. Zyne Afkomst, en onder de HoUandfche gerandOpvoeding in zyne jeugd, 397. fchikt.
309
Tot een Regtsgeleetden ge- Cmfesfie, (Augsbargfcki\ wanneet
fchikt, aid. Bevlytigt zich in- en door wien opgefteld. 541
tusfchenop de Godgeleerd beid, Corfica, Ligging, Bonaaming elk
en is der Hervorming^ genee-. eerfte Bewooncfers van dat Ei*
gen, 398. Verlaat Parys ótn land, 97. Valt onder verfcheide Vervolging tè ontwyken, de Regeeringen, 98. Hoevera t . Komt,naa zich elders ont- drukt door de Genueefen, aid.
houden te hebben, tè Sa/W, 399. Opftand wegens de gevorder*
öéeft zyne Infiitutione: Rel. de betaaling vart een enkelen
Christ, uit, aid. Gaat na Geneve, Paolo, 99. Oorlog daar uit
én wordt Hoogleeraar en Leer- ontftaan,enTHeonoIus,Baroi
aar der Kerke, 400. Van daar VAN NEUHOT*, tot Koning van
verbannen, aid. Rigt te Straats» Corfica benoemd, en breed ver*
hurg eene Gemeente op, aid. flag Wegen» hem, 160. Dó
Gaat na den Ryksdag te Woms,
Corficaanen neemen dè' toevlügt
401. JEeett weder na Geneve, tot den Koning van ïronkryk*
aid. Als Paus eerier nieuwe 104. Weder in 't bezit dér
Serke ontvangen, ali. Aan» Gtmtttfm geAeld, en ftaan zjr
merkineendaarover, 40I. Zyn op onder PAOLI, ali. Wat
gedrag omtrent SERVETUS heoor- dêeae deedt ten voordeele det
deeld, u k Zyne ftrengheid,|405. Bilandere», 105. Moet voor
Onvermoeide werkzaamheid, de Franfchen, wyken, en vlugt
aid. Zyne Schriften , nod. na Engek*i akk Ongelukk^
Xx a
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tuurkundigen daajr^fn gedaan

r i n g , 105. Verandering en Om- hebben.
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,349

wenteling aldaar by de Franfche DODART, verljag' van bet Werk
Omwenteling, 106*. Tot een diens Plantkündig|h.
'31a
Departement van Frankryk aan-DoLBACK,hoe veel hy gedaan hebgenomen, 107. Valt van Fran*, be in de Deliïtof|unde, 352
ryk af, en onderwerpt zich aan DÜBOÜRQ , vop£$wi Ketter g e Engeland.
aid. houden, verop|deeld en verCUZZONA,eene Actrice,levert een

brand.

-

m

403

voorbeeld op van Verkwisting Duicei-tiege/» ,^fcfchryving van
en daar uit ontftaane Armoe- dezelve.
346
de, terwyl zy dit Character
E.
doorhoudt in 't uur der Wan- [rtho, zonderlinge op de Rotzen
hoope..
207 van Adersbach, §<s. Met anD.
dere beroemde yergeleeken. aW.
TJALECAMP , een verdienstlyk%Wt;art«w,rigten groote yerwoes*
^ Fransch Plantkundige.
309 ting aan iu het Geboomte, 230.
Datura arborea, geeft Herken geur. Leevenswyze, 131. Hoe men
139 dezelve opfpeutt, M. Van
Delffloffen, Bedenkingen over der- derzelver Pennen, en 't gebruik
zeiver liggingen veroorzaaking. 't welk zy 'er van maaken. aid.
SfEüandenJ (Nicobarfche) waar ge*
Delf/lof'kunde, welke vorderingen legen, en hoe van gefteltenismen in Europa, en byzonder in fe, 58. Kleur, gedaante e n
J r a n t r y i j d a a r in gedaan hebbe. geftalte, der Inwoonderen,aW.

351 Kleeding, 59. Verkeerd begrip,
DESFONTAINES , Berigt van deezen dat de Inwoonders Staarten zou»
Kruidkundigen te Parys. 144 den hebben, wederfprooken,
Despotismus (Met het) is de Weelde aid. Wooningen, aid. Bezig,
gelykaartig, 293. Voorbeelden beid der Mannen en Vrouwen,

terftaavirgehierv a n , aid. Hoe
Despotieke Staaten door de
Weelde ten val kunnen gebrag» worden.
.
298
Dieren, derzelver gelykvormigheid met de Planten overwoogen.
10
»»— (Kindsheid der) Aanmerkingen hier over, 181. By de
Menfchen langer dan by de Dieien , aid. Aanmerkingen op

60. Gereedheid der Êgtfcbeidingen; Overfpelzwaargeftraft,
en ook onder zeker voorbehoedzeiftraflooseepleegd, old. G e ringe Vrugtbaarheid der Vrouwen, aid. Welke viervoetige
Dieren 'er voorkomen; Aapen
komen'er niet voor, enfterven,
daarovergebragt,welhaast, add.
Broodvrugt, aldaar Mellori geheeten, befchreeven.
61

ïUFFOK'sbefchryvingvan'sMen—— (Admiraliteit*)
de Befchen Kindsheid. 182.' (Zie ver. woonders daar van vreedzaam
der Kindsheid.) Duur der Kinds, gevonden.
•
585

heid van Menfchen en Dieren EltSriciteit, met voordeelgebruikt
met elkander vergeleeken. 225 in de geneezing van den Zioar-

#ieren-ryk, wat de Franfcbe Na-

ten Staar, (Amurofis.)

422
En-
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Engilfchen, (Het Charafter der) Vrymagtighcid en Oppermagt.
verj^orill-' zich langen tyd
499
nfet voor^eelig in hunne Too-Gemetuehestregeering,legendnWeelneelfpetea. ' T:
350 dt aangekant, hoe deeze werkt
EPJCÜBBS, ^t^telzel van) Gods- in groote en kleine, 256. Gedienstlochenend en Zedebeder- meenebestgezindheid en Deugd,
vend. W
333 het eenig middel van behoud.
" '-?VF,
259
/JVantry* ,CW*t oen, jten opzig-GENTiüs, deerlyk einde van deete der NatgHist. in) gedaan zen Man.
404
heeft, en'nop doet. Zie His-Gttelfclapiieden, (De drie) van
torie.
eenenftrydigenaart en die tog
Franjchen,hun Character vertoont in één punt zamenkomen. Een
zich in hunne Tooneelfpelen. Characcerfchets.
305
1

y

._ . ..
359Gio.ibkaskumt der Romeinen, aanFynen, over 't gebruik deezer Be- merkingen over deaelve, 5 2 5 .
naamjng.

377' Verflag van een zwaaren ouden
Glazen Kolom onder de zeldf^tarrow• Gebergte , -Inwoonders zaamheden in Frankryk. 5 2 7
vari 't zélve kinIndit; derzei- Godsdienst, (.Christlyke) gewigtige
ver Geftalte en Gelaadstrekken, bedenkingen over zommige ver
so. Kleeding der Mannen, s i . onderftelde Uitwerkzelen daar
Leelykheid der Vrouwen, en aan toegefchreeven, 4 1 . Dit
haaropfcbik, otó. Vreemden ontftaat eensdeels om dat men
zwaar-Oorcieraad, ali. Lee die Uitwerkzéls ter verkeerde
venswyze 2 2 . Zeldzaame.OHi- plaatze zoekt. ali. Waar men
ftandigheid by- de Huwelyken, ze te zoeken hebbe, 42. Is
aid. Godsdienst en zonderlinge dikwyls van een fterken zyde.
wyze van Eedzweeren, ató. Hoe lingfchen Invloed, 4 3 . Haare
zy hunne Staatsraadpleegingen Uitwerkzéls veelal in ftilte,aW.
houden, 2 3 . Zonderlinge Krank En veel grooter dan men ver
zinnigheid onder hun , die zy moedt, 4 5 . De waardy van bet
de Herfchepping in een Tyger Christendom moet niet alleen
. heete».
aid. afgemeeten worden naar de
GASTON•,wat hy ter bevordering Tydlyke Uitwerkzelen, 4 6 . Do
van de Natuurlyke Historie Chr. Godsdienst wordt bezwaard
verrigtté.
3 1 2 met veele gevolgen, voor welk*
Geestlyken (Wat de Heer HOLLIS in dezelve niet heeft te verant
eenen) verlangde.
2 4 6 woorden , aid. ' Is niet verantGeheugen, verbaazend voorbeeld woordelyk ^oor de Vervolgin
hier van in den Heer LA MOTTE. gen, ali. Isnietverantwdordeiyk
voor het kwaad, waar toe de
33»
Geloof, wordt niet onmiddelyk door zelve gelegenheid gegeeven
Gods Geest gewerkt.
37S heeft, 4 7 . Verfchil van Be
48
Gelykheid. (Proefoödervindelykegrippen geen kwaad.
overtuiging van der Menfchen)- — — — — de oorfpronglyke.
491 Godsdienst der Natuure, 8 1 .
— (Bedenkingen over de) Verfchil t alleen in de wyze vaa
Xx 3
BeG.

(

S
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BeJrendmaaking, 82. JammerH.
]yke verbastering van denzei-U ALLEY (Dr.) en Sir |S NEWTON,
ven, aki. Waar mede het wee'Ontmoeting «isfcben de«zen
zenlyk Christendom niets te fctiaf. over den Cbr. Godsdienst. 460
fen heeft.
8nHarst,(Cojenfché)o{Et)stitke6onti
Cfdsdienst, (De Christlyke) gehand Proeven, genomen met 't fap,
haafd tegen den laster van Wreed- waar uit dezelve, voor tgebragt
heid te Jeeraaren, of op Aarde wordt, 566. Sefcjiryving van dit
te veroorzaken, 461. Sterkte fap,«M. Welke Vejjibhynzelszicb
deezer tegenwerping, 462. Ver- opdceden by* het warmen van
volgingen niet alleen door de *t zelve, 567.Sfltelke, als het
Christenen aangerlgt, 463. Toe op kwikzilver aan de lugt werd
te fchryven aan de belangnee- blootgefteld, ati. - Hoe de loogming in de zaak, fchoon daar- joqren d a a r op werken , old.
om niet te verfchoonen , 484. Welke nieuwe e n nuttige uitDe omftandigheden der vroeg- kommen , tot ïbetet kennis deefte Christenen gaven 'er byzon- zer Zelffiahdigbeid,entót beter
der aanleiding toe, 465. Ook gebruik van deceive, ze oplevein volgende Keuwen de Inval ren.
'.' '
der Nöordfche Volken, tfg. Heldinnm ( B*tvw)
of de OfEen groot aantal der Verdeeld- ferande van: Liefde en Detigd./
heden, Oorlogen en Moor.
278
t :

den,

welke men doorgaans HBNPRIK DBlV.Kontog van Frailk-

Godsdienftige noemt, moeten ryk, een Aanmoediger, der Nagrootendeels aan Staatkundige tuurlyke Historie ea -Plaritkunoorzaaken worden toegefchree- d e .
u ,
309
•ven, 510. Nader aangetoondHBHITIER,(L')BerigtWflgeffls dee*
d a t de €hr. Godsd. tegenge- zen Franfchen Plantkundigen,
ftelde Deugden gebiedt, 511.
143
Door een opgeklaarde kennis Hier naa. (Zedelyke Befcbouwtnvan dien Godsdienst, heeft zich gen over)
.318
de waare geaartheid van den Historie, (Natuurlykt~y vroeg door
Godsdienst langs hos meer ver- de grootfte Maónott beoefend,
toond.
512 307. Hoe *t ïn traniïyk vrocgm> 'ui i..(Schadelyke werking tyds daar mede fcbraal gefteSi
van de Weelde op den) 333 was,ató. De Kruistochten fchonom- . "»•- in welk een verband ken 'er eenige vorderingen aan,
dezelve ftaat met de Wysbe- 308. Deezê van vroegen tyd©
geerte.
553 af tot den tyd van LUNBJEUS
Goedertierenheid en Wreedheid, te- doorioopen, 308-314. Wat
gen elkander over gefteld. 547 de Franfche Natuurkundigen in
het Dierenryk gedaan hebben,
Gom. (Elastieke) Zie Harst.
Grieken, (Boa men, by de) de 349. Wat in dat der DelfftofVrouwen Huislykheid herinner- kunde, 351. Wat in Frankryk
de,
1 9 2 over het Plantenryft voorviel,
389. Algemeene Schets wan de
gefteldheid der vorderinge aldaar.
3©j
Hoi.-
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Hotu?. (TBOMAS) Opgave van ren, 273. Worden meest op
hetrChüBéler diens Wereld* kleine plaatsen gevonden, en
bargers, 239. Zpne Afkomst hue zy werken.
274.
van eene weldaadige Familie, JUMAAJT, (Keizer) een Vdrvdl240. ZoBanigen^fteiten hem ver- ger.
467
keerd van Adelyke Afkomst .JOSEIED, (ANTJHOHT DE) Verflag
241. Hoe hy zich daar over-by wegens deezen Plantkundigen,
zekere geleatnheid verklaarde,
142
242. Zyne "Opvoeding, ali.
K.
Van vroeg* af een Vtyhelds-gatttfchatSadltrs, vreemde manier
vriend, 2 4 3 ^ Zyne Studiën, * om elkander te ontbaaleh als
old. Wat hy'wenschte in een zy hem ten Vriend willen maa?
Geestlyken aan te treffen, 244. ken.
40^
Hoe afkeérig van Omkooping, Kerk en Siatt, hoe zeer völgehs
245. Legt zicli-ia-veen Arftpt- LOCKE van een geftheiden, 85»
loos leeven toe $p eens Boek'-en Aan merkingen over dit Onder*
Gedenk, penning-venametiag, werp.
aid.
246. Giften aan Buitenlandfcfoe/Ömfcrpffllr/e* , (GefcMedkundige
Boekeryen.nii.Zyadaod,247. Aanmerkingen over den oor
Vet^evea SChejts vari zyn Cha- fprong en de verfpreiding der)
racter en Verrigtingen* aid. enz. 302. De oudlle 'Schryver daar
Honien, (Do/te) tegen-deriölver overjmet deKrtiisvaarten xoxAfiQ
Beet, het uftfnyden van het be- in £«r0jw overgebragi ,ali. Wan*
ledigd deel, bet uitwasfen daar neer in Europa verfpreid, 303.
van met koud'en daar na met Wanneer na America overgewarm water, en het laaten bragt, ali. Hoe en wanneer
aanraafcen van de oppervlakte in de Oost - Indien ge-komen,
met Caufticum Lu/ure, aangeraa- 304. Wanneer eerst öp TslmM
den.
•
344 gebragt, aid.. Hps en warmqer
Hetggevoelenheid van zichzelven aan de Kaap dé Goede Reap gefpreidt zich als eene Dogterder komen , old. Wanneer dezelve
Zelfliefde ten toon in vry onver- eerst békëftd Weird by de CMfchilüge zaaken, 323. Baart neefche Toriaaren, en in GtaeriNyd, Bedilzugt, en tiemoeijing land, aid. Wanneer in Nieuw
met eens anders zaaken, 324 Holland.
30$
Strydt met onze Geluksbèvor-Kindsheid,(Treffende béfchryving
déring, 325. Hoe dezelve van 's Mèntcrien) d o o r B t j f r f o ï r ,
werkt ia 't geval van Beledi- 18r. Aanmerkingen hier op»
gingen.
326 182. Veelal door een qnvoeHuweiyk uit Zrnterliefde. Eene gèlyke behamfeïtinj* wórdt die
waare Gebeurtenis, 370. Na- fïaattferterigd,183. Hoe verder verzekerd.
410 fbhtide Wikte Volken hufme
Kloeten beter behandelen dan
J. en I.
Over 't aan»
*2aar (Terugzfeöing op het) Befchaafde,
J 1794.
óo tal der geenen die in de KindVi
Injuifueuts, (lets, over de hedeh- heid-fterven, 224. Oorzasken
ckagfche) naamlyk die haislyke daar van opgerpeurd,225. VérGeheimen zoeken op te fpju- ' gelyifng vaft ctéft duur der Kinds •
Xx 4
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1

B

-

L

A

D

W

Y

Z

E

R

»

jbefd tusfchen Menfchenen veele Lmfa $Ania.il * of do On*
Pieren, 227. Nuttigheden uit getrouwde Non. Meer dan
den zwakken en langduurigen ien Roman, 7 3 ,
118
ftaat der Kindsheid voartvloei-Lagt/fwafce» , (Invloed der) op
jende.
229 de gedaante* eh natuur der
Klugtfpslen (Qsdannfclte)vzvi-mii
Plantgewasfen, 473. Zie vert

zo genaamd.

3<5f

der Planten.

*-—(Atelkanfche')van waar LUTHER ,. de vqjöiaamfte Leedie benaamiu^
362 vensbyaonderheden van dien
Koelputten , voorbeelden Van die Hervormer, 441.'Zyn gebooreen verbaazende diepte beb- teplaat?, en vfinneer geboo. ben.
52 ren, aid. Zyne vroegfte Letfoorts, (Eene hardnekkige Der- teloefeningen, 442. Leert den
dendaagfehe) door Aether Vu Bybel kennen, md. Wordt Hoogtrioli geneezen.
8 leeraar -*b Witténketg, 443.
goude, (Waameemingen aangaan, Onderneemt # e taak eens Herde de zwaare) in den Winter vormers, aid. Het prediken der
van 1794 en 1795., niet eenii Aflaaten daar toe aanleidelyk,
ge Aanmerkingen daaromtrent. 444- Lumps'Ifant 'er z%!h
26 s tegen aan» 440. Gaat-rja den
jfcropklierziekten. (Nuttigheid van Ryksdag ^thdugmrg JV44&
gebrande Spons in)
516 Bulle van paus t s a tege^
kwikzilver, (PLosphorzuwe') de hem afgevaardigd, hoe door
beste manier om 't zelve tot ge- hem bejegend, 48s. Opgang
bruik in de Geneeskunde te zyner Leere, 486. 't Beleid
bereiden.
262 't welk hy hieldt, 487. Op
den Ryksdag te JP&nar geL.
abrador. (Natuurlyke Historie dagvaard. 4S8.' Verfchynt daar,
en nieuwe weetenswaardige aid. Hoe bejegend, en höe hy
byzoodérheden eeniger Dieren zich gedroeg, 489- Streng bevan)
230 fluit tegen hem .genomen,' en
eezen (Het) aacgepreezen. 71 kragtloos gemaakt, aid. Zyn
itbaam. (Befchouwing der ge- verblyf te Wartburg, 490. Woefteldheid van 'sMenfchen) 555 lingen tegen hem, aid. Schryft
%itfde. f De gevolgen eener tegen aanzienlyke Beftryders,
hooplooze)
449. 538. Beteugelt de woestheden
LigtgektvigheiaK (De goedhartige) van CAROLOSTADIUS, aid. Ver458 vaardigt eene Overzetting
„ der|iILLE, (RoMé DE) doet veel in H. Schrift, 539. Op- en voort*
, "de Delfftofkunde.
352 gang zyner Leere , aid. Be-v
^MN-EUS, boe zeer diens Stelzel teugelt MUNCER'S woede, «W.
' in zwang kwam, 389. Welke Zyn Huwelyk met CATHARIJXA
voor-, én tegenftanders het in VAN BORIA, 540. Zyn Dood en
Frankryk. pntmoette.
aid. Character, 541. Zyn Uitvaard;
^ppEWXk DE XIV, deedt veel
545.
ter- bevordering dér Nat. Hist.£.y*sn. (Gefteldheid, tkf) in de
;

;

T

f

;

in Franhyk, 310. in het Plantmtyk 2Ï2.lti tiet Dierenryk,
t

Catacornbin,,

471

8
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M.
deezen Plantkundigen te PaJLiaakyden. (Byzonderheden van rys..
142
** -verfcheide Volken op hun- MATTH. X: 34. Redenvoering
je)
407 daar over, en Opheldering van
Maatigheid, aangepreezen, alson- dit zeggen.
461
micldeiyk (trekkende tot ons Moeder. (Dg Plorentynfehe) Eene
eigen weizyn.., 126. Onder Vertelling,
167
welke Zfonebeejden by deMonarthy.. (Weelde gelykaariig
Egyptemaren vaüöond, 228. met de natuur van eene) 261
Welke Menfchen verkeerd MOTTE , ( L A ) een voorbeeld
zich maatlg waaneij , 131. van een verbaazend geheugen,
Daadlyk betoon deezer Deugd.
332
ïHMurrhina, Vaten by de RomeiMammmth, het beftaan deezes tien onder dien naam bekend,
Diers :'zeer twjfelagtig, 56. en zeer kostbaar, 526. Het
Over de *Bgtoderen en Tan- breeken van zodanig een Vat
den daar aan toegefciireeven. met den dood geftraft.
aid.
,,, '' 'i . ,
aid.
N.
JKAHSFIELDV t L o g ) zyne hl-fJaapolging , {Zugt m) hoe
kJjïhst, «4. Opvoeding en vorvroeg en hoe zeer den
dering iti Geleerdheid, aid. Mensch eigen, 1. Hoe zeer
2ieer bemind 'en gezogt; een het onze pligt is ons daar van
Vriend vak POPE, 25. Steekt te ontflaan, 4. Wat een leein de Pleitzaal uit, aid. Zy- ven naar de Ton is, 6. Hoe
ne Egtverbintenjs, 26. Vordjb- veel gevaars de Jeugd, door
ringen in Staatsbedieningen, eene bedagtlooze Naavolging,
«<&' 2me bekwaamheid in de loopt.
aid.
rieitziftt, aid. Een voorlpraakNuneham, Verhaal van het Spkvan
Verdraagzaamheid
en feest te dier plaatze , 161»
Godsdienst vryheid, 27. Voor- Gelukkige uitwerkzéls daar van
beeld hier van , ten op- op vlytbetoon eri zeden. 166
zigte van een Roomsch PriesO.
Ut,- aid. Van de Disfenters, Qbelisk, (Verklaaring der Hie*
a8. Zyn Gefprek te dier geroglyphen op [den) flaanda
legenheid, aid. Hoe algemeen voor bet Lateraan te Rome.
zyn Uitfpraak gevolgd werd,
30. Wat men in hem te be- Omwentelingen, (Staat*-) foms
rispen vondt, 6 1 , 62. Wordt door inwendige zo wel al$
Canfelier van de Exchequer, uitwendige oorzaaken te ween tot Graaf van Mansfield ge gebragt.
300
verheven, 63. Legt het AmptQnamiocnlykheid en Wreedheid
van Lord Opperregter neder, voorbeeldlyk gefchetst.
40
64. Zyn Dood, aid. Verge-Onverdraagzaamheid. (Het Or>
lyking tusfchen de Welfpree- ftaatkundige en Onregtvaardi.
kenheid van Lprd MANSFIELD ge der)
8a
en diss des Graaven van C H A T - — — - — — —
Aanmerkingen
HAM.
65 van VOLTAIRE hier over. 402
fcUwc, ( D E I,A) Verflag wegens Onweersvogels., de Bruine, waar
Xx 5
die
x
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<$ie voorkomen , en Capt. vertrek na Engeland , 10e;
COOK dezelve aantrof, 14. Komt, naa de OmwènteHng fa
De Witte,
wCar men die Ftuntryk > weder op Cotfiea, en
vindt, 15. De Blaautot, waar Wordt Bevelhebber der Aftlfo.
in van de voorgaande önder- naak ömte, tof- in ongenade*
fcbeiden, 16. Waar deefce by fianktyk, fcelpt by Engelvoorkomen , 17. Byzonderhe- fékt hulp inroepen»
aid.
den daarin opgemerkt, 18.De Vorlen&nt, In Grm-Urütanje,bes
GmteOnweersvogel, onderfchei- bedorven, 69. Welke hervorde naatnen aan dezelve gegee- mingeri bet noodig hebbe. 70
ven, aid. Byzonderheld des-Parfs, fcóedaMig %r voorheen
wegen vermeld wegens het dë Krüfi^en Plarittoin des Koaankundigen van Storm. 19 nines gefteld was', en thans geOnweersvogels, Puffins geheeien, fteld, H, 138...Wélke-Plinten
verflag van dit Vogelgeflacht, men '«tVirffc.•' -•;
139
89. Waar dezelve gevonden JWflr*nx1Pbdefë$R^^
•worden, old. Hoe zy zich Op det Stéenen'ih " d é ) ^ . Vereen Eiiandje by het Eiland fcheide Proeven, daar, op geMan onthouden, aid. Naams- nomen, 'jp
$sf
oorfprong, 90. Uitgeftrektheid PhyUonmk , (Korte Stelltrigen
waar in deeze Vogels gevon- over de) tb^iis LAVATBR,
den worden, aid. Waarfcbynlyk 432. Algemeene Aanmerkingen
dezelfde met de ArUnm van deswegeh t old, Van dé *hy.
AEDRÜVANDUS , en da Dkmcdts- fionomie met betrekking tot
Vogelen by ovtnius, 91. « — . de Bekwaamheden van den
Over de Ligtgryze Pvffi* van Géést ©f b« Verftand v, 434.
het Eiland St. Hilda, aid. —-—- Met betrekkïh^tw de AsdWyte
van de Bruine Puffin.
92 Hoedanigheden i" 436. OpOogontjietking, (Tegen eene he- losfing eefeiger JSwaarighedetj»
vige KropzeerFge) de Zmutt'
439
zuure Zwaaruarde met vwgt Planten * (Van de gedaante dé-)
gebruikt.
^ 49 met bétrék&ng tot de LugtOppermigt, dit 'woord , op Men ftreek, waar In zj voorïröfchen toegepast, artaös van men, 475. Derzelver gedafcnte
eene bepaalde Betekenis. 505 ohder de Keerkringen , 476.
Otaheiters, hoe zy zich op hunne Onder dé bevroözene LogtMaaltyden gedragen;
408 ftreeken, 478. Invloed '<fcr
Overfpeiier.' (De Boetvaardige) Lugtftreeke op den aart des
•
550 Gronds, 479- De Wol èn
Doorns dér Pkinten met beP.
pALisst, (BERNARD DE) wat hy trekking tót de Lugtffiféék
•* in de Deffftofkunde gedaan overwogen, 480. Over de
bebbè, 351. Wat in de Na- Planten op 't Gebergte, 5*9.
tuurlyke Historie.
393 Van de Pknten in de VeenPAOLI, (PASCAL) wordt Opper- gronden, 531. Van de Waterbevelhebber van Ccrfott, rc<4. planten , en het kweeken der
Zyne Verïigtingen, 105. Ge- Waterplanten in de lugt ^
noodzaakt €otJka te ruimen, e» 533. Uitwerkzels der Lugtftreefe
op
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op de Geur en Kleur der Plan* het Volks-Character kemner688» 534* Over den invloed van kende.
360
de verandering der Lugtftreeke Romeinen. (Waarnecmingen over
op de Platntgewasfen»als mede de Glasblaaskunst der)
525
van de Lugtsgefteftenjsfe, 57I.ROUSSIAU, wat by in 't vak der
Overbrenging der Planten van Plantkunde deedt.
390
de eene Lugtftreek in de an-RUBENS. (Anecdote van)
251
dere, 5 1 7 » Wat 'er gebeure
,
S.
als zy in een warmer Lugt-CcAURus , (ÜEMILIUS) Verflag
ftreek komen, oU. Wat, wanvan het, grootsch Theater
neer zy in eene kouder over- door hem j te Rene opgerigt.
gebragt worde».
578
5.27
Planten en {Dieren * tawlk eene Schouwburg, (Befchryving van
gelykvormig^eld tusfchen de- den Nieuwen Koningfyken)
«elve plaats;h|«6jÈ' .
10 in Drury-kne, te Londen. 364
•r—-1 (Eenige)^*yn; .Hygrmtters. Schwvijpelen van. Dieten te Rvme
>i'».,--- '
12 befchreeven , 362. CICERO'S
Elmtkunde.QWelke Voor» en aanmerking deswegen.
«U.
Teeenftaridafc -J^E Steizel Aev^Smimeraeele , (Het) hoe algevan hiwmyt
in' Frankryk meen veripreid, 31. Hoe "je*
vondt , ' - 3 8 0 . Ondeifcheiden géngegaan, aid. Wat men 'er
berigt van de laatfte vorde- door te verftaan nebbe, 32.
ringen daar in gemaakt 393 Hoe zeer verfchillend van
EOMPBÏUS,. Verflag van het Medelyden , aid. Het Lyden
grootsch Toaoeel door J»m te van een Sentimenteelen geesiK«nf.,.j|pgedgt^ : 3 6 a Van de tig befchreeven , 33. Grappig
vaitóonB3gen"Op -t zelve ge- voorbeeld van een Sentimengeeven, 361. Aanmerking yan teel Gezelfchap, aid. MedelyCICERO daar over.
aid. den gepreezén, en "t Sentimenftetejlante», Oorfprong dier Be- têele gewraakt, 34. *t Vérnaaming.
,
.
540 keerde .eener Sentimentêele
Opvoeding gefdwtst, 56. üePujfins. Zie Onweersvogelen.
volgen hier van, 37. OngeR.
neeslykneid deezer Kwaaie,
"D EAUMUR, hoe verdienstlyk 38 Nadeel dec Sentimentêele
* deeze Man zich in de Na- Schriften, 39. Schadelykbaid
tuurlyke Historie gemaakt heb- van 't zelve op onae Gezondbe.
349, 350, 351 heid ea Welltand, 113. Hec
Rendieren , laaten zich gemaklyk Sentimentêele is een Carricatemmer) als zy jong zyn, 234. tuur v»n het Medelyden,, 115.
Voedzel, 235. Huane Snelheid Hoe zeer de Maan de Afgod
enGeftalte, 236. Listigheid en der SeBtimcneteien is, 116.
Moed, 237. Zyn groote Het gewaand Sentimentêele ge*
Zwemmers, aid. Over het gispt, en als hfit êimaze, of
verwisfelen der Hoornen, aid. huichelagtige, befchouwd. 117
'•einen, (Aanmerkingen ovexSierra Leant- Byzonderhedari
de Tooneelvertaoningen der) van deeze nieuwe. Vastigheid
In onderfebeidé tydperken, qp de Kust van Africa, xai.
Kostv

J

I L A ' D W T Z S R .
Kostbaarheid deezer Vastig-ftasr, (Zwarte) Amaurofis, we*
heid, ioi. Naarasoorfprong; gens het geneezen van dezelve
Ongezondheid der Lug.sgeftei- door de Electriciteit.
422
tenisfe voor de Europeaanen,StaatsbtJiuur. (Uitwerkzels det
192. Landsgefteltefiis, en be. Weelde op het) Zie WetU
fchryving der Inboorelingen, deaid. Kleeding , Huisbpudtag&eenen (Betoog dat de) in de
en Bezigheden, derzelven, 193. Vrugten ftiets toebrengen kunWoest- en Wreedheid der nen lot het doen aangroeijen
Inboorelingen, 194. Veelvul- der Steenen in 's Menfchen
digheid der Mieren , '195. lichaam,'' 382. Onderzoek van
Leevenswyze der Volkplan- den aart desfteepagtigenZa«
telingen, aid. Leerfchool. daar mengroöteelSf in ? Menfchen
opgerigt, old. Plan ter verbe- Ulao*, -385. Wegens den aart
tering deezer Volkplantinge , dergteene^jdj Peeren. 386
an 'eW leergierigen
i?6. Hoe men bet Regt daar&eü»»gwi,vin
bedient.
old. oggegeevén t^t 'nader • onderSlaaf ( D e ) Meester geworden, rigting.
v SA--,-** .'. 2l3
r

SgóStormbaay, c^fSMff'dtt Ttmpètiij
ftcieté d'Hist oire Naturelle te Pa- Tekens van ^awöojpdetssdW

rys opgerigt, 392. Derzelver ontdekt, en;rteveos* daf-.^y
Verrigtingen, 393. Bepaalde Menfcheneetef# wafcen |&%
Werkzaamheden.
394 Ken Straat daar ontdekt.
Souvcrainiteit, Gebruik en Mis-Stormvogeltje , welk Vogeltje by
bruik deezes Woords.
503 uitftek met dien naatjr betyi
Speelder. (De) Eene waare Ge- teld, 187. Hoe by de Zeene.
fchiedenis..
411 den voorboden van °.St«rm,
Spinnen, (Ontdekking van Win* aid. Hoe algemeen in deÉmdter-) 147. Hoe de Spinnen en de Zuid-Zeeën, 18.8.'MoeiZiekten vowfpellen, 148. Uit lyk te vangen, aid. Verbazend
derzelver Waarneeming kan fnel van vlugt , aid. Hoe het
men opmaaken of 'er veel of op de oppervlakte des Water*
weinig Gras zal zyn , 149. trappelt, 189. Pluimadie en
Weervoorfpellingen uit de Verfcheidenbéid in deeze Vo*
Spinnen ontleend , aid. Twee gelfoort, aid. Het Rotje vqn
foorten van Winter/pinnen, 151. Groenland en Spitsbergm beVoorfpellingèn van Vorst uit hoort tot deeze Vogelfqort;
derzelver werkzaamheden af190
geleid en bewaarheid.
152
Natuurlyke Historie
Spons, (Gebrande) nuttig in Krop- van eenige Vogelen die tot het
klierziekten.
516 Gefiacht der Stormvogelen be34$
Spreuken.' (Verzameling van ) hooren.
T.
327
S f B E U K E N XXX: 27, anders over- 'T'artaaren, (Vreemde manier der)
gezet en verklaard.
417
om hunne Gasten tot eeten
Springkaanm, in welk eene me- en drinken aan te porren. 408
nigte zy in 't Oosten voorko-Terra pmderofa Jalita. Zie
v

men,

418

Aarde,
THE,-
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T I e o d o i ü s , Baron van k e u - kend geworden, en hoe va»
Hotf, diens Afkomst, ioó. fpieid.
303
Staat na het Koningfchap?irató#rifigfB,(Verhandeling over
van Corffcê; hoe by, daar de) welke alle gefchaapene
ontvangen, zich gedraagt, Weezens - ondergaan. 424.,
aid. Komt weder met Krygs- 518.
voorraad , t o ü - Moet heiVerlammlngen. (Waarneeming weEiland verlaaten, en trekt na gens het nut van BrandmiddeEngéland, waar by om fchul- len in)
85
den in 's Konings Gevangenis Verftand. (De uitfteekende waargezet jJfWdt > dU, Vertoog dy van de Gezondheiden 't) 123
te» sy»3&l'Vöbrofeele In hetVerjieeningen, die men ineen
Wf^Wïfy&"MityL
In- Delfftoflyken ftaat aantreft,
ffh^ili/l.IjÉilTn 111 'J1
ml veelvuldig, en aanmerkingen
wono|rvre«^ Wyze èp wel- daar over, 54. Voorbeeld van
k é . ^ ^ ^ r t y i É i g • drifting, een verfteend Menschlyk Li^034jc«»pQd|eB Graffchrift. chaam, 't welk een blyk ople.
Uvï *•"...***rW\'-s|| aid. vert van Verüeening, binnen
ï^f«|w|f|itóBtew ' , h o é zy 't de laatfte honderd jaaren voortVolksctara^^'ên den Smaak en gebragt.
57
| e Vörlsftn|én affchetzen. 358 Vervolgingen, (Voorbeelden van)
•ÏOURNBïoaT's Halarium, berigt door Godverzaakers.
340
deswegen.
T40
* (fooien, Heidenen en
.
wat, en hoe veel,hy Makomethaanen, maakten zich
tri d^lantkuhde gedaan heb- aan) fchuldig.
463
m ,*" 310. Hoe gebrekkig zynefittu Dans. (Waarneemingen wekunde in Delfftoffen , 352. gens het geneezen van een ft.)
Van de Afbeeldingen in zyne
136
Werken»
^Volksvemaaken, in welk een verU.
band zy ftaan met.: bet Volks»
f TCHIALT,'(Leevensbyzonderhe- character.
T
355
den van) 314. Een Boer van Volksvertegenwoordiging by Rtpre.
afkomst; wordt Slaaf, en ver. fentatie , hoe dezelve moei
volgens Opper • Admiraal te ingerigt weezen.
Soy
Algiers, aid. Trouwt de Dog-Vriendfchap. (Edelmoedig betoon
ter van Keizer SELIM I.EN II, van)
597
315. En beklimt den Throon,Vryheid, welke > Deugden deaU. Berigt van zyne Helden- zelve tot haare opkomst en
daaden ter Zee, aid. Aanmer- inftandhouding vordert. 2jxS
kingen over dien Zeeheld enVryheidsboomen. Zie Bomen.
Vorst.
317 frymagtigheii. Zie Souveraini*
V.
téit.
\74ILLAHT'S, Herbarium, berigt Vukaanen , (Verbaazende voor* des wegen, en hoog gepreezen. beelden der Overblyfzels van)
140 óp den Aardbodem.
5a
mi •
diens verdienden in
W.
de Kruidkunde.
311 XlfALroLE, (Sir ROBERT) AanVenusziekte, wanoeir eerst bemerkingen over diens Staatkundig Charafter.
66
WHk
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W»Ad$, ftrekt langs verfcheide val gebragt worden, apg. Wtwegen om de Aandoenlykbeid werkaels daarvan op den
der Driften te vermeerderen, Godsdienst.
•
353
175.
Wonderlyk
verband Wichelaary, hoedanig by de Ra.
tusfchen Weelde en Wreed- meinen, en van welk. een inhcid, 176. Baart Onverfchil. vloed, 100. Wanneet dezelve
lizheid, en dooft de Vader- ophieldt, i i o . Ovetblyfzels
landsliefde u i t , 178. Baart daarvan onder ons, aid. OnGemaklykheid, aid. Vreesag- verfchoonlykheid hiervan* irr
tigbeid is 'er een gevolg van, Worftelen, hoe zeer een oud
179. Trotsheid wordt 'er door LaudvenWttK., van welk een
opgewekt, aid. Verbant Vriend, invloed op 4e Zeden.
357
fcbap, 180. Heeft On beften- Wreedheid- Qü$«edtttieftn!ieid, tedighttd , Befluitsloosheid en ger) *elkant# oJur gefteld; met
Zatheid tot Gezellinnen, aid. daëruit voojslwtjeode ZeEen Moeder der Verkwisting, dejpke Bedenkingen.
547
ai<3. Uitwerkzels op de Ze-fVyibegeme, ^e-jjmid tusfchen
den en het Gedrag, 214. Hoe dezelve e # d o r Godsdienst,
zy op de Wellustelingen werkt,
-• v.
555
213. Nadeelig voor de. verï. ?
flandlyke Vermogens, 217.QTislanJ, oudtyds de Landbouw
Bedt/rft den Smaak, 220. Welk •*. daar niet verwaarloosd, 570^
eenö uitwtrking zy heeft op Thans daar rn&hüüe Proefde Vletten en Gewoonten, 221. neemingen.
aid.
Uitwerkzels van de Weelde
Z.
op het Staatsbeftuur, 253. De^eevoortbrengiekn,aanmerkilgen
Gemeenebest - Regeering is *-* over derzelver veelvuldigheid
tegen de Weelde aangekant, en herkomst.
53
454; Dezelve wordt daardoor Ziet. (Vermogens van 'sMenoverhoop geworpen , 255. fchen)
555
Groote Republieken langer daar Zintuigen, ('s Menfcherr} derzettegen bsftand dan kleine, ver gefchiktheid.
_55Ó*
aj6. Strydig met een Arifto-Zonderlingheid, in Leevenswyze,
ipatisch Staatsbe/itmr, 260. Is hoe zeer te wraaken.
7
gelykaartig met de natuur van Zuur (Het) kan de Menfchen
eene Monarchy, 261. Komt zodanig overweldigen,'dat zy
eigenaartig over een met het als 'c ware eene AzynmaaDetpotumus 293. Hoe Des- kery in hun maag hebben,
potlekn Smten daar door ten
137
%
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